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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"
י – ראשית חכמה יראת הוי' שכל טוב לכל עושיהם

"חכמה" שעיקרה "יראת הוי'"
אדם  יהא  שלא  טובים,  ומעשים  תשובה  חכמה  תכלית  דרבא  בפומי'  "מרגלא  בגמרא8  איתא  א. 
קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין, שנאמר ראשית חכמה 
יראת הוי' שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם לעושים לשמה, ולא לעושים שלא 

לשמה, וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא".
ופרש"י9 "תכלית חכמה – עיקרה של תורה שיהא עמה תשובה ומעשים טובים". היינו, ש"תכלית" 
כאן אינה כמו בכמה מקומות, לשון כוונה ומטרה10, אלא לשון עיקר. היינו, שעיקר התורה כפי שהיא 

מצד עצמה, הוא תשובה ומעשים טובים.
וי"ל הטעם ע"ז שרש"י כאן משנה המשמעות של "תכלית" משאר המקומות, כי מהפסוק "ראשית 
חכמה יראת הוי'", מוכח שכבר בתחילת החכמה יש תשובה ומעשים טובים, שהם עיקרה וראשיתה11. 
יוצא שהלימוד רק מביא לתשובה ומעשים טובים,  ואילו להפירוש הרגיל ש"תכלית" הוא "כוונה", 

יראה היא לאחרי חכמה12.

8( ברכות יז, א.
9( שם ד"ה תכלית.

10( ראה חדא"ג מהרש"א לברכות שם. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"ג-ד. 
11( וע"ד הדקדוק יש להעיר מפירוש הראב"ע עה"פ )תהלים קיט, צו( "לכל תכלה ראיתי קץ – קץ בלשוננו פעם ראש ופעם סוף". ובהמשך תרס"ו 

ע' כ דלפירוש הראב"ע פירוש תכלה )בתהלים שם( הוא תחילה. ומזה מובן, שעד"ז הוא בנוגע ל"תכלית" )שהוא מלשון תכלה(, שלפעמים 
פירושו הוא תחילה וראש.   

12( ראה שם חדא"ג מהרש"א ד"ה קורא ושונה שכך פירש. שו"ע אדה"ז הל' ת"ת פ"ד ס"ג-ד.



ד

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

 מפתח  כללי

ב  ...................................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ג  ............................................קיב ,קיאלים מזמורי תה  )ב

       'רו וגויאל יפטר אדם מחבה "מאמר ד  )ג

ה   ............................... א"כתש'ה ,חשוןמר 'ד, לך לךפרשת  'יום ג

טי  ......................  ט"מתש'החשון מר 'ד, נחפ "ש תושיחמ  )ד

   נחפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

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

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

כז  ..................................................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "רונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה עזכ  )ז

חכ  ......................... תרגום מאידיש, זטחוברת  ל שניאורסאהן"ז

טכ  ...............................פרשת נח – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

ל  ..............................  נחלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

נד  .................................  נחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

נה  .......................................................  נחלשבוע פרשת  

דס  ..............................  נחבוע פרשת לש "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

ע   ..............................  נחלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

פט   ............................  נחלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

ק  .................................  נחלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

אק  .................................................  הס פרק יםתהל, ופרק  מלכים א

  נזיר משניות  )יח

גק  ...........................................................    תיביאור קה

טק  ............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  יק  ..............................................................  זי עד דף יאמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

מאק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

אמק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

במק  ..............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

מד ק ...........................................................  ר האמצעי"אדמו

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

מדק  .....................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

מהק  ...........................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

מהק  .........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

מזק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

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

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

מחק  ........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

מטק  .......................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

אקנ  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

נחק  ........................................  נחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

נטק  ..........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לד
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ï‡ׁשּמּתֹו הלכה ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו אדם יּפטר «ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

זֹוכרהּו כּו'1ּכ מּלתא אדּכרּתן ליּה אמר ּומסּים, , ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ּדכתיב  ׁשם 2מאי אדם יׁשב ולא איׁש ּבּה עבר לא ּבארץ ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ליּׁשּוב  הראׁשֹון אדם עליה ׁשּגזר ארץ ּכל ל לֹומר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָכּו',
ליּׁשּוב  הראׁשֹון אדם עליה ּגזר ׁשּלא ארץ וכל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנתיּׁשבה,

נׂשיאנּו רּבנּו ּומבאר נתיּׁשבה. ּתֹורה 3לא ּגּבי ּדהּנה , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ
ותֹורה 4ּכתיב  ׁשלֹום, נתיבֹותיה וכל נעם ּדרכי ּדרכיה  ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לחברֹו,5אֹור  אדם ּבין נעם ּבדרכי לאדם מאירה ׁשהיא ,ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּתֹורת  לנּו נתן א ׁשר הּתֹורה ּבברּכת מברכין ׁשאנּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
אֹור  לֹו מאיר ּדכאׁשר ּבתֹוכנּו, נטע עֹולם וחּיי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָאמת

ּבחּיים  הֹוראה חּיים, (ּתֹורת ׁשּבּתֹורה ׁשּמֹורה 6האמת , ֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ונּכר  נראה הּוא אז ּבעֹולמֹו), האדם ּדר את ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָּומאירה

וכּידּוע  לחברֹו, אדם ּבין עֹולם ּבחּיי לרע7ּגם ּדואהבּת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ
8ּכמֹואלקי ה' את לואהבּת ּכלי ּכאׁשר 9הּוא ולזאת , ְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבמקֹום  ּפרּוד ּביניהם נעׂשה (ׁשאז מחברֹו הֹול ְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאדם
ענין  יפעל לא זה ׁשענין להבטיח צרי ולכן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹגׁשמי,
לֹו להניח צרי ,(ּכמֹו לרע לואהבּת מתאים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו

עד  ׁשּיזּכרנּו ּדבר [ּולהעיר איזה ויתראּו יחזרּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּידּוע  הּבעלֿׁשםֿט ֹוב ׁשהיה 10מּמאמר מקֹום  ׁשּכל , ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

אל  ולכן ׁשנית], ׁשּמה לבֹוא מכרח אחת, ּפעם ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻהאדם
ּדרכי  ׁשּדרכיה ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא מחברֹו אדם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּפטר
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א.1) לא, ו.2)ברכות ב, ואילך).3)ירמי' 252 ע' תרפ"ט (סה"מ תרפ"ט יפטר אל יז.4)בד"ה ג, כג.5)משלי ו, ראה 6)שם

ב. נג, ח"ג 7.3)זהר ע' ה'ש"ת קיץ .56 ע' תרפ"ט השיחות ספר גם יח.8)ראה יט, ה.9)קדושים ו, בעש"ט 10)ואתחנן ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מארץ  אורחים של גדולה קבוצה לראשונה לרבי באה תשכ"א תשרי בחודש

נסיעתם  ולקראת מיוחדת) ("צ'רטר") (בטיסתֿשכר מאורגנת בצורה הקודש

– מנחם תורת (ראה מיוחדת התוועדות הרבי קיים הקודש לארץ בחזרה

שלפנינו. המאמר את אמר במהלכה כט) כרך התוועדויות

ז"ל: חכמינו אמרו

B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈ Ï‡«ƒ»≈»»≈¬≈
‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓ ‡l‡∆»ƒ¿«¬»»

e‰¯ÎBÊ Ck CBznL1 כפי] ∆ƒ»¿≈
את  ליווה כהנא רב כאשר שהיה

הנהר  משפת אשי בר שימי רב

ובבואו  בבל של הדקלים בית עד

אומרים  אנשים כי לו אמר לשם

קיימים  בבבל הללו שהדקלים

עתה], ועד הראשון מאדם

dÈÏ ¯Ó‡ ,ÌiÒÓe שימי [רב ¿«≈»«≈
כהנא] lÓ˙‡לרב Ôz¯k„‡«¿«¿»ƒ¿»

יוסי  ר' שאמר דבר לי [הזכרת

חנינא] È‡Óברבי 'eÎ«
·È˙Îc2ı¯‡a[אשר]‡Ï ƒ¿ƒ¿∆∆…

·LÈ ‡ÏÂ LÈ‡ da ¯·Ú»«»ƒ¿…»«
'eÎ ÌL Ì„‡ מאחר [וכי »»»

אף  ארץ (באותה עבר" ש"לא

להיות  יכול היאך אחד), אדם

אלא], EÏש"ישב"? ¯ÓBÏ«¿
Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯ÊbL ı¯‡ Ïk»∆∆∆»«»∆»»»
,‰·MÈ˙ ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿«¿»
‰ÈÏÚ ¯Êb ‡lL ı¯‡ ÏÎÂ¿»∆∆∆…»«»∆»
‡Ï ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ…

‰·MÈ˙ הגמרא דברי כאן [עד ƒ¿«¿»
יּפטר  "אל המאמר מקור ִֵַָשהם

דבר  מתוך אלא מחברו אדם

זוכרהו"]. כך שמתוך הלכה,

e‡ÈN ea¯ ¯‡·Óe3 ¿»≈«≈¿ƒ≈
במאמר  מהוריי"צ, [אדמו"ר

תרפ"ט, משנת זה המתחיל דיבור

שהובאה  ברשימתו כמסופר ימים, באותם הקודש בארץ ביקורו סיום עם

ועמדתי  המרכבה אל "נכנסתי תרפ"ט': המאמרים ב'ספר זה למאמר בהערות

באופן  אותנו המלווים כל את לראות שיכולתי באופן העליונה השליבה על

דבר  מתוך אלא מחברו אדם יפטר אל להם אמרתי אותנו. לראות יוכלו שהם

אותם הלכ  וברכתי ארוך, מאמר בזה מסרתי לדּבר גרמא הזמן אין וכאשר ְֵַה,

רבה"], בשמחה ונפרדנו אותי ברכו È˙k·והם ‰¯Bz Èab ‰p‰c4 ¿ƒ≈«≈»¿ƒ
,ÌBÏL ‰È˙B·È˙ ÏÎÂ ÌÚ ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c על כתוב לכך ובנוסף ¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»»

גם  ‡B¯התורה ‰¯B˙Â5, מובן הללו הפסוקים התורה È‰L‡ומשני ¿»∆ƒ

Ì„‡Ï ‰¯È‡Ó הוא והאור אור") "ותורה ÔÈa(ככתוב ÌÚ ÈÎ¯„a ¿ƒ»»»»¿«¿≈…«≈
B¯·ÁÏ Ì„‡,("שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי "דרכיה e‰ÊÂ(ככתוב »»«¬≈¿∆

ÈiÁÂ ˙Ó‡ ˙¯Bz eÏ Ô˙ ¯L‡ ‰¯Bz‰ ˙k¯·a ÔÈÎ¯·Ó e‡L∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿««»¬∆»«»«¡∆¿«≈
eÎB˙a ÚË ÌÏBÚ שהתורה א) הדברים: שני בין הקשר מה ולכאורה, »»«¿≈

נוטעת  שהתורה ב) אמת. היא

אלא  חיים? L‡Îc¯בנו ,¿«¬∆
BÏ ¯È‡Ó לאדם˙Ó‡‰ ¯B‡ ≈ƒ»¡∆
‰¯BzaL היא התורה (והרי ∆«»

‰‡¯B‰ ,ÌÈiÁ ˙¯Bz««ƒ»»
ÌÈiÁa6‰¯È‡Óe ‰¯BnL , ««ƒ∆»¿ƒ»

וגם  הוראות נותנת גם היינו

‰‡„Ìמאירה  C¯c ˙‡∆∆∆»»»
BÓÏBÚa ברורה שתהיה ¿»

‡Êומאירה) התורה , ‰e‡אור »
ÈiÁa Ìb ¯kÂ ‰‡¯ƒ¿∆¿ƒ»«¿«≈
,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌÏBÚ»≈»»«¬≈

Úe„iÎÂ7EÚ¯Ï z·‰‡Âc ¿«»«ƒ¿»«¿»¿≈¬
EBÓk8z·‰‡ÂÏ ÈÏk ‡e‰ »¿ƒƒ¿»«¿»

EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡9˙‡ÊÏÂ , ∆¡…∆¿»…
CÏB‰ Ì„‡‰ ¯L‡k«¬∆»»»≈

B¯·ÁÓ היה לאחר לכן שקודם ≈¬≈
חברו עם NÚ‰יחד Ê‡L)∆»«¬∆

ÌB˜Óa „e¯t Ì‰ÈÈa≈≈∆≈¿»
ÈÓL‚ הגשמי המקום ומבחינת «¿ƒ

מזה, זה רחוקים ≈«¿ÔÎÏÂהם
ÁÈË·‰Ï CÈ¯ˆ ולוודא »ƒ¿«¿ƒ«

‰Ê ÔÈÚL המקום ריחוק ∆ƒ¿»∆
ÔÈÚהגשמי  ÏÚÙÈ ‡Ï…ƒ¿«ƒ¿»

z·‰‡ÂÏ ÌÈ‡˙Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒƒ¿»«¿»
EBÓk EÚ¯Ï שלמרות אלא ¿≈¬»

חלישות  תהיה לא המרחק

ו  לזה), זה CÈ¯»̂ƒבאהבתם
מחברו  ומתרחק »ÁÈ‰Ï¿»ƒההולך

BÏ לחברו¯·c ‰ÊÈ‡ חפץ ≈∆»»
‡L¯כלשהו  „Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿∆«¬∆

Úe„i‰ ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡nÓ ¯ÈÚ‰Ïe] e‡¯˙ÈÂ e¯ÊÁÈ10, «¿¿¿ƒ¿»¿»ƒƒ«¬««««≈«»«
˙ÈL ‰nL ‡B·Ï Á¯ÎÓ ,˙Á‡ ÌÚt Ì„‡‰ ‰È‰L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»»»»»««««À¿»»»»≈ƒ

ויתראו], יחזרו בוודאי כן, החבר ÔÎÏÂואם ביד להשאיר צורך שיש כיוון ¿»≈
להבטיח  ז"ל מזכרת חכמינו אמרו B¯·ÁÓשיזכרנו, Ì„‡ ¯ËtÈ Ï‡«ƒ»≈»»≈¬≈

ÌÏBÚ ÈiÁa Ìb ÌÚ ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯cL ‰¯Bz È¯·c CBzÓ ‡l‡∆»ƒƒ¿≈»∆¿»∆»«¿≈…««¿«≈»
החברים  ששני כדי הפרידה בעת לחברו כמזכרת להשאיר ביותר הטוב הדבר

לא  נועם דרכי הם התורה של דרכיה כי תורה דברי הוא זה את זה ישכחו לא

העולם  בחיי גם נועם דרכי הם אלא ה' תורת היא שהתורה זו מבחינה רק
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dkldו xac jezn `l` exiagn mc` xhti l`

ּבּמאמר  ּומדּיק עֹולם. ּבחּיי ּגם יקׁשה 11נעם זה ׁשּלפי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
זֹוכרהּו, אז ּדדוקא ּדמׁשמע הלכה, ּדבר מּתֹו ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָאֹומרֹו
ויׁש זֹוכרהּו. ּדאז הלכה ּדבר ענין מהּו להבין ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוצרי
הלכה  ּדבר הּדּיּוק מהּו ּכפּולה. היא ׁשהּׁשאלה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוסיף,
זה  ּומּצד חלקים, ּכּמה יׁש ּגּופא ּבּתֹורה הרי ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּדוקא,
ּתֹורת  לנּו ׁשּנתן ועלֿידיֿזה נעם, ּדרכי ּדרכיה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהּתֹורה
מחברֹו להּפטר יכֹול ּבתֹוכנּו, נטע עֹולם ח ּיי אזי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאמת
ויתירה  הלכה. ּדבר ּדוקא לאו ּבּתֹורה, ענין ּכל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָעלֿידי
יחזרּו אׁשר עד ׁשּיזּכרנּו לפעל רק ׁשּצרי ּכיון ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּזה,
ולכאֹורה  ּדבר, איזה לֹו להניח מסּפיק הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָויתראּו,
אֹותם  לֹו יניח ׁשּכאׁשר ענינים וכּמה ּכּמה למצֹוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאפׁשר
מּמּנּו ׁשּנפטר חברֹו את יזּכֹור ראּיתם עלֿידי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּנה
ועֹוד  ּדוקא. ּתֹורה ּבדבר הּצר ּומהּו הגׁשמי. ְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹּבּמקֹום
הראׁשֹון  אדם עליה ׁשּגזר ארץ ּדכל מהּו להבין ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָצרי

ּבזה. הענינים קׁשר מהּו כּו', נתיּׁשבה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָליּׁשּוב

להקּדים ,11ּבּמאמר CÈLÓÓeב) יׁש זה ּכל ּולהבין «¿ƒְְְֲִִֵֶַַַָָָ
הראׁשֹון  ּדהּצמצּום ידּוע ּדהּנה ְְְְִִִִֵַַָָָּתחּלה
ענין  ּומבאר והֹול וכּו', ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ּבאֹור ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָׁשהיה
וכּו' הּגּלּוי ּבׁשביל היא הּצמצּום וׁשּכּונת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָהּצמצּום,
(ׁשּלא  הענינים קׁשר ּבבאּור לֹומר ויׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(ּכדלקּמן).
 ֿ ועל ׁשּלמּטה, הענינים ּכל ּדהּנה, ּבּמאמר), ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתּפרׁש

מהן  נׁשּתלׁשלּו יׂשראל, ּבני עניני ,12אחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מּובן, ּומּזה למעלה. ׁשהם ּכפי ענינים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמאֹותם

אדם ׁשהאפׁשרּות ּדיּפטר הענין למּטה להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
וחברֹו לאדם ּבנֹוגע זה ענין ׁשּיׁשנֹו לפי היא, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחברֹו,

ּבּמדרׁש ּכדאיתא והּקּב"ה, יׂשראל ּכנסת על 13למעלה , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
והענין 14הּפסּוק  הּקּב"ה. זה ּתעזב, אל אבי ורע רע ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
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כג. אות לך) (לך פרשתנו 11.253)עה"ת ע' שם תרפ"ט רפ"ג.12)סה"מ תניא רפכ"ז.13)ראה יו"ד.14)שמו"ר כז, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כנ"ל הזה, לחברו, אדם שבין בדברים גם Ó‡na¯היינו ˜i„Óe הנ"ל . ¿«≈««¬»

תרפ"ט  משנת הריי"צ הרבי Ê‰של ÈÙlL יש , מחבר פרידה שבעת ∆¿ƒ∆
בתקופת  מהחבר כמזכרת ישמשו התורה שדברי מנת על תורה דברי לומר

והריחוק  ‰ÎÏ‰הפרידה ¯·c CBzÓ B¯ÓB‡ ‰L˜È אמרו למה קשה À¿∆¿ƒ¿«¬»»
צריכה  שהפרידה ז"ל חכמינו

הלכה, דבר מתוך דווקא להיות

Ê‡ ‡˜Â„c ÚÓLÓc כאשר ¿«¿«¿«¿»»
הלכה  דבר ≈¿e‰¯ÎBÊ,יאמר

ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
e‰¯ÎBÊ Ê‡c ‰ÎÏ‰ ¯·c¿«¬»»¿»¿≈
דב  של המיוחד הקשר ר ומה

לזיכרון? דוקא LÈÂהלכה .¿≈
‡È‰ ‰Ï‡M‰L ,ÛÈÒB‰Ï¿ƒ∆«¿≈»ƒ
˜eic‰ e‰Ó (‡) .‰ÏeÙk¿»««ƒ
È¯‰ ,‡˜Âc ‰ÎÏ‰ ¯·c¿«¬»»«¿»¬≈
‰nk LÈ ‡Ùeb ‰¯Bza«»»≈«»
‰Ê „vÓe ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ«∆
ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c ‰¯Bz‰L∆«»¿»∆»«¿≈
Ô˙pL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÚ…«¿«¿≈∆∆»«
ÈiÁ ÈÊ‡ ˙Ó‡ ˙¯Bz eÏ»«¡∆¬««≈

,eÎB˙a ÚË ÌÏBÚ כנ"ל »»«¿≈
מתוך  להיפרד ראוי זה שמטעם

תורה  Ët‰Ï¯דברי ÏBÎÈ»¿ƒ»≈
ÔÈÚ Ïk È„ÈŒÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈«¿≈»ƒ¿»
¯·c ‡˜Âc Â‡Ï ,‰¯Bza«»»«¿»¿«

‰ÎÏ‰ ז"ל חכמינו אמרו ולמה ¬»»
מתוך  להיות צריכה שהפרידה

דווקא?. הלכה (·)דבר
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ קושי קיים ƒ≈»ƒ∆

יותר: ¯˜גדול CÈ¯vL ÔÂÈk≈»∆»ƒ«
¯L‡ „Ú e¯kÊiL ÏÚÙÏƒ¿…∆ƒ¿¿∆«¬∆
È¯‰ ,e‡¯˙ÈÂ e¯ÊÁÈ«¿¿¿ƒ¿»¬≈
‰ÊÈ‡ BÏ ÁÈ‰Ï ˜ÈtÒÓ«¿ƒ¿»ƒ«≈∆

¯·c תורה דברי דווקא ,ולאו »»
‡BˆÓÏ ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿

ÌÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nk או «»¿«»ƒ¿»ƒ
שונים  ∆¬»∆L‡kL¯חפצים

מחברו  ‡˙הנפרד ¯BkÊÈ Ì˙i‡¯ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ Ì˙B‡ BÏ ÁÈÈ»ƒ«»ƒ≈«¿≈¿ƒ»»ƒ¿∆
¯·„a C¯v‰ e‰Óe .ÈÓL‚‰ ÌB˜na epnÓ ¯ËÙpL B¯·Á¬≈∆ƒ¿«ƒ∆«»««¿ƒ««…∆ƒ¿«

‡˜Âc ‰¯Bz הלכה ודבר בכלל תורה בדברי שהזיכרון משמע שמזה »«¿»
אחרת?. מזכרת כל על עדיף ÏÎcבפרט e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚÂ¿»ƒ¿»ƒ«¿»

e‰Ó ,'eÎ ‰·MÈ˙ ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯ÊbL ı¯‡∆∆∆»«»∆»»»»ƒ¿ƒƒ¿«¿»«
‰Êa ÌÈÈÚ‰ ¯L˜ הדברים שני בין קשר שיש נראה הגמרא מדברי ∆∆»ƒ¿»ƒ»∆

וגזירת  מחבר פרידה בעת הלכה דבר אמירת – לזה זה בסמיכות האמורים

בין  הקשר מהו להבין וצריך – מיושבת תהיה ארץ איזו הראשון אדם

השניים?

¯Ó‡na CÈLÓÓe ÌÈc˜‰Ïהנ"ל 11·) LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe , «¿ƒ««¬»¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ‰È‰L ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰c Úe„È ‰p‰c ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ≈»«¿«ƒ¿»ƒ∆»»¿≈

'eÎÂ ‡e‰ŒCe¯a לברוא כדי »¿
מוגבלים, ונבראים עולמות

ÔÈÚ ¯‡·Óe CÏB‰Â¿≈¿»≈ƒ¿«
ÌeˆÓv‰ וההבדל הראשון, «ƒ¿

שהיו  הצמצומים שאר לכל בינו

הצמצום  אחרי האלוקי באור

‰ÌeˆÓvהראשון, ˙ekLÂ¿∆«»««ƒ¿
'eÎÂ Èelb‰ ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ¿

.(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»
a ¯ÓBÏ LÈÂ¯L˜ ¯e‡· ¿≈«¿≈∆∆

L¯t˙ ‡lL) ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»≈
Ïk ,‰p‰c ,(¯Ó‡na««¬»¿ƒ≈»
ŒÏÚÂ ,‰hÓlL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«»¿«
ÈÈÚ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ¿¿≈
eÏLÏzL ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿¿

Ô‰Ó12, היינוÌ˙B‡Ó ≈∆≈»
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«¿»
ג  פרק בתחילת שמובא וכפי

כלולה  האדם שנפש בתניא

"עשר  כנגד שונות בחינות ְֶֶמעשר

שנשתלשלו  עליונות ספירות

למטה  שקיים דבר כל כי מהן",

מקביל  שהוא מהדבר "נשתלשל"

שבה  שהדרך (אלא למעלה לו

היא  מהרוחניות באה הגשמיות

בו  שיש השתלשלות" ב"סדר

לדרגה  מדרגה הדרגתית ירידה

חוליות  בעלת לשרשרת בדומה

קשורה  אחת שכל רבות (טבעות)

גורם  החוליות ריבוי אבל בשנייה

סדר  תחילת בין רב למרחק

גם  וכך לסופו ההשתלשלות

שההשתלשלות  כיון – בענייננו

מציאות  של התהוות תהיה שמהרוחניות להיות יכול דרגות בריבוי היא

hÓÏ‰גשמית). ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL ˙e¯LÙ‡‰L ,Ô·eÓ ‰fÓe שני בין ƒ∆»∆»∆¿»∆«ƒ¿¿«»
כפשוטו BLiLחברים ÈÙÏ ,‡È‰ ,B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ»≈»»≈¬≈ƒ¿ƒ∆∆¿

‰Ê ÔÈÚ וריחוק לפירוד האפשרות ÏÚÓÏ‰,של B¯·ÁÂ Ì„‡Ï Ú‚Ba ƒ¿»∆¿≈«¿»»«¬≈¿«¿»
L¯„na ‡˙È‡„k ,‰"aw‰Â Ï‡¯NÈ ˙Òk13˜eÒt‰ ÏÚ14 ¿∆∆ƒ¿»≈¿«»»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»««»

‰"aw‰ ‰Ê ,·ÊÚz Ï‡ EÈ·‡ Ú¯Â EÚ¯ ישראל בני של שהיחס הרי ≈¬¿≈«»ƒ««¬…∆«»»
חברים  רעים, של ליחס נמשל .והקדושֿברוךֿהוא ִֵ
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`"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ּכּסא  מּתחת חצּובֹות יׂשראל נׁשמֹות ּדהּנה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּבזה,
הּנׁשמֹות 15הּכבֹוד  הרי הּצמצּום, לפני  יֹותר, ּולמעלה , ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

מהּתֹורה, אפילּו למעלה ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻמׁשרׁשֹות
ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ּדברים 16וכּידּוע קדמּו17ׁשבעה ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשּמחׁשבּתן ּומסּים ויׂשראל, ּתֹורה ּוביניהם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלעֹולם,
את  צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿפי יׂשראל. ּבני אל ּדּבר  יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבני

הּקֹודמים  ׁשּנּוי 18ּבּמאמרים ׁשּום ּפֹועל אינֹו ׁשהּצמצּום ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּי לא ּכן, ואם עּתה. ּגם הּוא ּכן הרי למעלה, ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹלגּבי
מׁשרׁשֹות  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּכיון מחברֹו, אדם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּיּפטר
 ֿ ּומּכל הּתֹורה. מּׁשרׁש יֹותר ּבעמק יתּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבעצמּותֹו
ּדירידת  הענין יׁשנֹו הׁשּתלׁשלּות ּבסדר הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמקֹום,
לבירא  רמה מאגרא למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָהּנׁשמה

האלקית,19עמיקּתא  הּנפׁש הרי ּגּופא עמיקּתא ּובבירא , ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
מּמׁש מּמעל אלקה חלק ּבגּוף 20ׁשהיא ּבהתלּבׁשּות ּבאה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּיכֹול  עד ּביניהם, יחּוד ּׁשּנעׂשה ּבאפן הּבהמית ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹונפׁש
יאמץ  מּלאם ּדלאם הענין ו 21להיֹות הענינים . קׁשר זהּו ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ

אדם  ּדיּפטר הענין נעׂשה ּכיצד לבאר ׁשּמקּדים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמאמר,
- ּובעצם ּבתחּלה הלכה) ּדבר היא לזה (ׁשהעצה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחברֹו
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פ"ז.15) תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס ב. קכג, ב. כט, ח"ג זהר ד.16)ראה פ"א, דברים.17)ב"ר ששה שם: בב"ר

ועוד. א. נד, פסחים ואילך).18)וראה ו ס"ע תשכ"א (סה"מ פ"ד דר"ה ב' דיום תקעו ב.19)ד"ה ה, חגיגה ― חז"ל לשון
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ז `"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ּכּסא  מּתחת חצּובֹות יׂשראל נׁשמֹות ּדהּנה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּבזה,
הּנׁשמֹות 15הּכבֹוד  הרי הּצמצּום, לפני  יֹותר, ּולמעלה , ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

מהּתֹורה, אפילּו למעלה ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻמׁשרׁשֹות
ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ּדברים 16וכּידּוע קדמּו17ׁשבעה ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשּמחׁשבּתן ּומסּים ויׂשראל, ּתֹורה ּוביניהם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלעֹולם,
את  צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿפי יׂשראל. ּבני אל ּדּבר  יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבני

הּקֹודמים  ׁשּנּוי 18ּבּמאמרים ׁשּום ּפֹועל אינֹו ׁשהּצמצּום ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּי לא ּכן, ואם עּתה. ּגם הּוא ּכן הרי למעלה, ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹלגּבי
מׁשרׁשֹות  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּכיון מחברֹו, אדם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּיּפטר
 ֿ ּומּכל הּתֹורה. מּׁשרׁש יֹותר ּבעמק יתּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבעצמּותֹו
ּדירידת  הענין יׁשנֹו הׁשּתלׁשלּות ּבסדר הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמקֹום,
לבירא  רמה מאגרא למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָהּנׁשמה

האלקית,19עמיקּתא  הּנפׁש הרי ּגּופא עמיקּתא ּובבירא , ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
מּמׁש מּמעל אלקה חלק ּבגּוף 20ׁשהיא ּבהתלּבׁשּות ּבאה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּיכֹול  עד ּביניהם, יחּוד ּׁשּנעׂשה ּבאפן הּבהמית ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹונפׁש
יאמץ  מּלאם ּדלאם הענין ו 21להיֹות הענינים . קׁשר זהּו ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ

אדם  ּדיּפטר הענין נעׂשה ּכיצד לבאר ׁשּמקּדים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמאמר,
- ּובעצם ּבתחּלה הלכה) ּדבר היא לזה (ׁשהעצה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחברֹו
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פ"ז.15) תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס ב. קכג, ב. כט, ח"ג זהר ד.16)ראה פ"א, דברים.17)ב"ר ששה שם: בב"ר

ועוד. א. נד, פסחים ואילך).18)וראה ו ס"ע תשכ"א (סה"מ פ"ד דר"ה ב' דיום תקעו ב.19)ד"ה ה, חגיגה ― חז"ל לשון

רפ"ב.20) ובכ"מ.21)תניא ב). (יח, פי"ג ואילך). סע"ב (יג, פ"ט תניא וראה סע"א). ו, (ממגילה ובפרש"י כג כה, תולדות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡qk ˙ÁzÓ ˙B·eˆÁ Ï‡¯NÈ ˙BÓL ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ««ƒ≈

„B·k‰15˙BÓLp‰ È¯‰ ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe , «»¿«¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿¬≈«¿»
˙BL¯LÓשיש ועד הכבוד' 'כסא מאשר יותר גבוהה שורש בדרגה להם À¿»
B˙eÓˆÚa בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של ÏÚÓÏ‰ומהותו ,C¯a˙È ¿«¿ƒ¿»≈¿«¿»

‰¯Bz‰Ó eÏÈÙ‡ יש לה שגם ¬ƒ≈«»
זאת  ובכל ביותר, נעלה שורש

נעלה  ישראל בני של השורש

Ó‡Ó¯יותר, Úe„iÎÂ¿«»««¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯16‰Ú·L «≈«ƒ¿»

ÌÈ¯·c17ÌÏBÚÏ eÓ„˜ ¿»ƒ»¿»»
,Ï‡¯NÈÂ ‰¯Bz Ì‰ÈÈ·e≈≈∆»¿ƒ¿»≈
ÏL Ôz·LÁnL ÌiÒÓe¿«≈∆«¿«¿»∆
,¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»¿»»»
¯Ó‡pL ,‰¯BzÏ eÏÈÙ‡¬ƒ«»∆∆¡«
¯ac Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Â«̂∆¿≈ƒ¿»≈«≈

Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ובלשון) ∆¿≈ƒ¿»≈
ישראל  של "מחשבתן המדרש:

שצפה  אילולי דבר... לכל ְֶָָָָקדמה

כ"ו  שאחר הקדושֿברוךֿהוא

את  לקבל עתידין ישראל דורות

צו  בתורה כותב היה לא ַהתורה,

בני  אל דּבר ישראל בני ֵַאת

Ó‰ישראל" ÈtŒÏÚÂ (¿«ƒ«
ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈««¬»ƒ

ÌÈÓ„Bw‰18ÌeˆÓv‰L «¿ƒ∆«ƒ¿
ÈepL ÌeL ÏÚBt BÈ‡≈≈ƒ

‰ÏÚÓÏ Èa‚Ï אמנם כי ¿«≈¿«¿»
דק  לקו הדומה אור של והמשכה האינסופי האור של סילוק גורם הצמצום

הקדושֿברוךֿהוא, של שמבחינתו בעוד לגבינו. רק הוא הצמצום אבל וקצר,

החלל  את סוף אין אור ממלא הצמצום לאחר zÚ‰גם Ìb ‡e‰ Ôk È¯‰¬≈≈««»
ונבראים  עולמות לברוא אפשר סוף האין אור של והסילוק הצמצום לאחר גם

על  ומסתיר מעלים לא דבר שום הקדושֿברוךֿהוא של מבחינתו מוגבלים,

רק  האלוקות על והסתר העלם היא העולמות שבריאת וכשם סוף האין אור

ישראל  לנשמות ביחס גם כך הקדושֿברוךֿהוא לגבי לא אבל לגבינו

המצב  זה שמבחינתו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו בעצמותו המושרשות

BÓLpL˙תמיד  ÔÂÈk ,B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtiL CiL ‡Ï ,Ôk Ì‡Â .¿ƒ≈…«»∆ƒ»≈»»≈¬≈≈»∆ƒ¿
L¯MÓ ¯˙BÈ ˜ÓÚa C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈À¿»¿«¿ƒ¿»≈¿…∆≈ƒ…∆

‰¯Bz‰ של בעצמותו נעלה מאוד ומקור שורש יש שלנשמות וכיוון «»
 ֿ מהקדוש (אדם) יהודי של פירוד ייתכן לא מבחינתו הרי הקדושֿברוךֿהוא

(חברו) ÌB˜ÓŒÏkÓeברוךֿהוא לא . אכן הקדושֿברוךֿהוא שמבחינת אף ƒ»»
פירוד, השתלשלות'‰¯Èייתכן 'סדר קיים העולמות לבריאת שביחס כשם ¬≈

אכן  הוא העולם הנבראים ומבחינת (כנ"ל) לדרגה מדרגה גדולה ירידה של

לנשמה  ביחס גם כך האלוקי, האור על והסתר ‰eÏLÏzL˙העלם ¯„Òa¿≈∆ƒ¿«¿¿
‰Ó¯ ‡¯‚‡Ó ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»ƒƒ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ¿»»»

‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï19 ירידה (היינו עמוק לבור גבוה מגג עצומה ירידה ¿ƒ»¬ƒ¿»
גבוה  מגג ירידה אלא רגיל לבור רגיל מגג ירידה רק לא ומכופלת כפולה

עמוק), «È··e¿ƒ¯‡לבור
‡Ùeb ‡z˜ÈÓÚ ובבור ¬ƒ¿»»

לאחר  כלומר עצמו, העמוק

כך  כל ירידה ירדה שהנשמה

לבור  לירידה הדומה גדולה

כי  נוספת ירידה חווה היא עמוק

,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ È¯‰¬≈«∆∆»¡…ƒ
ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…«ƒ««

LnÓ20‰‡a , «»»»
LÙÂ Ûe‚a ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿¿¿∆∆
‰NÚpM ÔÙ‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿…∆∆«¬∆

Ì‰ÈÈa „eÁÈ שהחיבור היינו ƒ≈≈∆
הנשמה  האלוקית, הנפש בין

הבהמית  והנפש והגוף הקדושה,

שנקרא  ביותר קרוב חיבור הוא

שהנפש  היינו 'התלבשות'

אופן  לפי מותאמת האלוקית

של  והתכונות והיכולות הכוחות

(והביטוי  הבהמית והנפש הגוף

קשר  על מורה "התלבשות"

גשמי  (בגד) שלבוש כשם קרוב

האדם  של גופו מידת את תואם

יחס  יש כאשר כך בו, הלבוש

בין  והיחס לזה. זה מתאימים שניהם רוחניים, דברים שני בין "התלבשות" של

"התלבשות") של יחס הוא ביניהם, הגדולים ההבדלים למרות והגוף, הנפש

והרצונות  השאיפות מבחינת הנפשות שתי בין הגדולים ההבדלים ולמרות

ביניהם, ומאחד מייחד Ì‡Ïcהחיבור ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL „Ú«∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…
ıÓ‡È Ì‡lÓ21 לנפש האלוקית הנפש בין שהמאבק התניא  בספר כמבואר ƒ¿…∆¡»

לכבוש  רוצה אחד שכל אחת עיר על מלכים שני בין למלחמה דומה הבהמית

הייתה  אמנו רבקה שכאשר בתורה לכתוב בדומה עליה" ולמשול אותה

יאמץ" מלאום ולאום בבטנך... גוים "שני לה נאמר ועשו יעקב עם בהריון

נופל"). זה קם, "כשזה רש"י: (ופירש

‰NÚ „ˆÈk ¯‡·Ï ÌÈc˜nL ,¯Ó‡na ÌÈÈÚ‰ ¯L˜ e‰ÊÂ¿∆∆∆»ƒ¿»ƒ««¬»∆«¿ƒ¿»≈≈««¬∆
B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈc ÔÈÚ‰ הנשמה בין וריחוק פירוד שיהיה יתכן איך »ƒ¿»¿ƒ»≈»»≈¬≈

שהנשמה  לאחר גם הקדושֿברוךֿהוא של מצידו והרי והקדושֿברוךֿהוא

ומסתיר  שמעלים דבר שום אין הבהמית ונפש בגוף ונתלבשה למטה ירדה

ÊÏ‰אותה  ‰ˆÚ‰L) והריחוק הפירוד בעיית את c·¯לפתור ‡È‰ ∆»≈»¿∆ƒ¿«
ÌˆÚ·e ‰lÁ˙a (‰ÎÏ‰ לבירא" הנשמה של הגדולה הירידה לפני אפילו ¬»»ƒ¿ƒ»¿∆∆
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dkldח xac jezn `l` exiagn mc` xhti l`

היה ׁשּזהּו הּכל ׁשּתחּלת ׁשּמבאר, ּכפי הּצמצּום, עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
היה  ולא כּו' הּמציאּות ּכל ממּלא ּפׁשּוט עליֹון ְְְְִֵֶַַָָָָֹאֹור
ׁשּלא  (ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה העֹולמֹות לעמידת ְְֲִֶַַַַַַַָָָָָֹמקֹום
את  צמצם ואחרּֿכ יּפטר), ּפרּוד, ׁשל לענין מקֹום ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
ּבבחינת  ׁשהּוא הראׁשֹון צמצּום ענין ׁשּזהּו ּכביכֹול ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָעצמֹו
ׁשּיּוכל  האפׁשרּות נעׂשית ועלֿידיֿזה לגמרי. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָסּלּוק
יכֹול  זה ּומּצד למעלה, מחברֹו אדם ּדיּפטר הענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלהיֹות

למּטה. מחברֹו אדם ּדי ּפטר הענין ּגם ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָלהיֹות

ּבענין CÈLÓÓeג) הּמאציל ּכּונת לבאר ּבּמאמר «¿ƒְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָ
הּוא  זה מאמר ּתכן ּדהּנה, כּו'. ְְֲִִֵֶֶַַָֹהּצמצּום
יּפטר  (אל הּפּטּור ׁשעלֿידי הרחּוק את לבּטל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּצריכים
ולכן  זֹוכרהּו), ּכ ׁשּמּתֹו הלכה ּדבר מּתֹו אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָכּו'
ׁשּיׁשנֹו ׁשאף הּנקּדה, ּכללּות הענין ּבתחּלת מּיד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמבאר
ׁשּיּוכל  האפׁשרּות נעׂשית ׁשעלֿידֹו הּצמצּום ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָענין
ּבנֹוגע  מּכלֿמקֹום, מחברֹו, אדם ּדיּפטר הענין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָלהיֹות
לֹומר  איֿאפׁשר הרי הּצמצּום, ּבענין הּמאציל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָלכּונת
איזה  ּכי חסֿוׁשלֹום, האֹור סּלּוק ׁשּיהיה הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּכּונה
(ּובפרט  והּגּלּוי האֹור העּדר ּבבחינת יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּתכלית
העלם  ׁשּזהּו סּלּוק, ׁשל ּבאפן ׁשהּוא הראׁשֹון ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבּצמצּום
ּגם  ׁשהרי לזה, הֹוכחה ּומביא לגמרי). ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהסּתר

ּכתיב  הּצמצּום ׁשּלאחר ּבראּה22ּבּמדרגֹות ּתהּו לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ
ּבבחינת  היא האמּתית ּדהּכּונה יצרּה, לׁשבת ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ(אּלא)
ּכן  ואם ּדוקא, אֹור ּגּלּוי ּבבחינת יצרּה ּדלׁשבת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּתּקּון
הּמאציל  ּדכּונת לֹומר ּדאיֿאפׁשר הּדבר ּברּור ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָהרי
האֹור  סּלּוק ׁשּיהיה הּוא הּצמצּום ּבענין הּוא ְְְְִִִִֶֶַַָָּברּו
האֹור  ׁשּיתּגּלה היא הּצמצּום ּדכּונת אּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָחסֿוׁשלֹום,

ה  הּצמצּום, יבֹוא ׁשּלפני הּבליּֿגבּול ׁשהאֹור יינּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּוגבּול. ּבמּדה ְְִַַָָאחרּֿכ
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יח.22) מה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
― כנ"ל ביאור צריך הפירוד ועצם הפירוד התחלת אלא ∆∆e‰fLעמיקתא"

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ אבל הקדושֿברוךֿהוא לגבי מסתיר אינו שאמנם «¿≈«ƒ¿
ירידה, גורם ‰Ïkלמעשה ˙lÁzL ,¯‡·nL ÈÙk העולם בריאת לפני ¿ƒ∆¿…»∆¿ƒ««…

ËeLt ÔBÈÏÚ ¯B‡ ‰È‰ תואר בשום 'מצויר' ולא הגדרה בשום מוגדר לא »»∆¿»
'eÎ ˙e‡Èˆn‰ Ïk ‡lÓÓ¿«≈»«¿ƒ
˙„ÈÓÚÏ ÌB˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»»«¬ƒ«

˙BÓÏBÚ‰ אין אור כאשר כי »»
מקום  אין תקפו בכל מאיר סוף

מוגבלים  עולמות של למציאות

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ)¿««««»¿«»
ÔÈÚÏ ÌB˜Ó ‰È‰ ‡lL∆…»»»¿ƒ¿»
Œ¯Á‡Â ,(¯ËtÈ ,„e¯t ÏL∆≈ƒ»≈¿««

ÌˆÓˆ Ck הקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿≈
e‰fL ÏBÎÈ·k BÓˆÚ ˙‡∆«¿ƒ¿»∆∆
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿»ƒ
˜elÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ

È¯Ó‚Ï הראשון הצמצום לאחר ¿«¿≈
עוד  היו כאן מדובר עליו

להוריד  כדי רבים צמצומים

לדרגה  מדרגה האור את ולצמצם

הצמצומים  שבשאר בעוד אבל

מדובר  השתלשלות') (שב"סדר

האור, של והפחתה ב"מיעוט"

לא  הראשון בצמצום זאת לעומת

"סילוק" אלא "מיעוט" רק היה

לצמצום  שקדם האור של לגמרי

הוא  הצמצום שלפני האור (כי

לברוא  וכדי לעולמות בערך שלא

של  ב"סילוק" צורך היה עולמות

זה) ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰אור
ÏÎeiL ˙e¯LÙ‡‰ ˙ÈNÚ«¬≈»∆¿»∆«
Ì„‡ ¯ËtÈc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»≈»»
‰Ê „vÓe ,‰ÏÚÓÏ B¯·ÁÓ≈¬≈¿«¿»ƒ«∆
ÔÈÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«»ƒ¿»
B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈc¿ƒ»≈»»≈¬≈

.‰hÓÏ¿«»
¯Ó‡na CÈLÓÓe (‚«¿ƒ««¬»
ÏÈˆ‡n‰ ˙ek ¯‡·Ï¿»≈«»«««¬ƒ

בגד  שאינם העליונים לעולמות שביחס הבורא מציאות הקב"ה, של בריאה ר

'מאציל' ‰e‡נקרא ‰Ê ¯Ó‡Ó ÔÎz ,‰p‰c .'eÎ ÌeˆÓv‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿¿ƒ≈…∆«¬»∆
¯eht‰ È„ÈŒÏÚL ˜eÁ¯‰ ˙‡ Ïh·Ï ÌÈÎÈ¯vL ולפעול והפרידה ∆¿ƒƒ¿«≈∆»ƒ∆«¿≈«ƒ

מחדש  Ckחיבור CBznL ‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓ ‡l‡ 'eÎ ¯ËtÈ Ï‡)«ƒ»≈∆»ƒ¿«¬»»∆ƒ»
,‰c˜p‰ ˙eÏÏk ÔÈÚ‰ ˙lÁ˙a „iÓ ¯‡·Ó ÔÎÏÂ ,(e‰¯ÎBÊ¿≈¿»≈¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¿»«¿À»
˙e¯LÙ‡‰ ˙ÈNÚ B„ÈŒÏÚL ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ BLiL Û‡L∆«∆∆¿ƒ¿««ƒ¿∆«»«¬≈»∆¿»

Ú‚Ba ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»≈»»≈¬≈ƒ»»¿≈«
¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰ ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚa ÏÈˆ‡n‰ ˙eÎÏ¿«»«««¬ƒ¿ƒ¿««ƒ¿¬≈ƒ∆¿»«
‰ÊÈ‡ Èk ,ÌBÏLÂŒÒÁ ¯B‡‰ ˜elÒ ‰È‰iL ‡e‰ ‰ek‰L∆««»»∆ƒ¿∆ƒ»«¿»ƒ≈∆
ÌeˆÓva Ë¯Ù·e) Èelb‰Â ¯B‡‰ ¯cÚ‰ ˙ÈÁ·a LÈ ˙ÈÏÎz«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿«ƒƒ¿»«ƒ¿
ÏL ÔÙ‡a ‡e‰L ÔBL‡¯‰»ƒ∆¿…∆∆
ÌÏÚ‰ e‰fL ,˜elÒƒ∆∆∆¿≈

(È¯Ó‚Ï ¯zÒ‰Â חייבים אלא ¿∆¿≈¿«¿≈
הצמצום  נועד לא שבעצם לומר

והסילוק  ההעלם בשביל

הפוכה, למטרה אלא כשלעצמו

להלן. שיוסבר È·Óe≈ƒ‡כפי
‰ÊÏ ‰ÁÎB‰ שהצמצום »»¿∆

להעלים  נועד לא הראשון

האור, על Ìbולהסתיר È¯‰L∆¬≈«
¯Á‡lL ˙B‚¯„na««¿≈∆¿««

·È˙k ÌeˆÓv‰22e‰z ‡Ï «ƒ¿¿ƒ……
˙·LÏ (‡l‡) d‡¯a¿»»∆»»∆∆
˙ÈzÓ‡‰ ‰ek‰c ,d¯ˆÈ¿»»¿««»»»¬ƒƒ
Ôewz‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒ
˙ÈÁ·a d¯ˆÈ ˙·LÏc¿»∆∆¿»»ƒ¿ƒ«
Ôk Ì‡Â ,‡˜Âc ¯B‡ Èelbƒ«¿»¿ƒ≈
ŒÈ‡c ¯·c‰ ¯e¯a È¯‰¬≈»«»»¿ƒ
˙eÎc ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«¿«»«
ÔÈÚa ‡e‰ Ce¯a ÏÈˆ‡n‰««¬ƒ»¿ƒ¿«
‰È‰iL ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿∆
,ÌBÏLÂŒÒÁ ¯B‡‰ ˜elÒƒ»«¿»
‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙eÎc ‡l‡∆»¿«»««ƒ¿ƒ
ÈÙlL ¯B‡‰ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»∆ƒ¿≈
¯B‡‰L ,eÈÈ‰ ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿∆»
CkŒ¯Á‡ ‡B·È Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿»««»

Ïe·‚e ‰cÓa לפני שכן ¿ƒ»¿
הבלי  אור האיר הראשון הצמצום

הגבלה  כל ללא סוף אין עד גבול

של  התגלות שום הייתה לא אבל

קיים  הוא (שגם הגבול כוח

בלי  שבהיותו בקדושֿברוךֿהוא

מושלם  הוא הרי אמיתי גבול

כוח  לו שיש וכשם הכוחות בכל

האין  באור שהיה ולסילוק לצמצום והודות בגבול) כוח לו יש כך בבליֿגבול

וגבול  במידה גם יאיר הבליֿגבול שאור אפשרות נוצרה הבליֿגבול, סוף

של  הצמצום שלאחר הוא ההסבר מוגבל? ולא סוף אין הוא והרי (הכיצד?

סוף  האין הוא האור זה ורושם זה מאור ("רשימו") מסויים רושם בחלל נשאר

לו  אין הצמצום שקודם הצמצום, שלפני סוף אין באור שקיים הגבול כוח

להלן). עוד שיבואר כפי מאיר, הוא הצמצום ואחרי ביטוי
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`"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ÔÈÚ‰Â ענין היא הּצמצּום ׁשּפעּלת ּכיון ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
יּתכן  לא הרי לפניֿזה, ׁשהיה מהּגּלּוי  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהפּכי
אּלא  אינֹו הּצמצּום, ּכּונת היא ׁשּבֹו הּגּלּוי, ׁשענין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלֹומר
הּצר מהּו ּכן, ּדאם הּצמצּום, לפני ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגּלּוי
ׁשהּגּלּוי  לֹומר, צרי ּכן ועל הענין. ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹועלת
ׁשהיה  מהּגּלּוי יֹותר נעלה הּוא הּצמצּום ּכּונת היא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבֹו
ּובהרּגׁש ׁשעה ׁשּלפי ּכדאי זה ּובׁשביל הּצמצּום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלפני
ׁשעלֿידיֿזה  ּכיון הּגּלּוי, ענין הפ יהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתחּתֹונים
לפני  ׁשהיה מהּגּלּוי יֹותר נעלה לגּלּוי אחרּֿכ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיבֹואּו
הּצמצּום, ענין ּכללּות ּומבאר הֹול זה ועל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּצמצּום.
ׁשהּוא  ּכזה ּבאפן להיֹות הכרח הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֻׁשּצמצּום
הּצד, על הּגדֹול אֹורֹו ׁשּסּלק לגמרי, סּלּוק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָּבבחינת
יכֹול  היה ׁשעלֿידיֿזה הּבליּֿגבּול, האֹור סּלּוק ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּדהינּו,
לבאר  ׁשּממׁשי ּוכפי הּגבּולי. האֹור התּגּלּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלהיֹות

יֹותר  ּבאיןֿסֹוף 23ּבפרטּיּות ּגם יׁשנ ֹו הּגבּול ׁשּכח , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ויׁש יכֹול ּכל יתּבר הּוא ּכי הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּברּוֿהּוא

הּקדׁש' ּב'עבֹודת וכדאיתא הּגבּול, ּכח ּגם ֿ 24ּבֹו ּדאין ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹ
ּתאמר  ואם חסֿוׁשלֹום, חּסרֹון מּבלי ׁשלמּות הּוא ְְְְִִִִֵַַָָֹסֹוף
מחּסר  אּתה ּבגבּול, ּכח לֹו ואין ּבבליּֿגבּול ּכח לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹׁשּיׁש
ּכן  הּבלּתיּֿבעלּֿגבּול ּכח לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשלמּותֹו,
התּגּלּות  היתה הּצמצּום ׁשּלפני אּלא הּגבּול. ּכח לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיׁש
היה  הּגבּול וכח הּבליּֿגבּול, איןֿסֹוף אֹור ְְְְְִִֵַַַַָָֹּבחינת
הּצמצּום  לכּונת ּבנֹוגע ּגם מבאר ועלּֿפיֿזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבהעלם.

ּדכׁשם  הּגּלּוי, ּכׁש25ׁשּבׁשביל הּצמצּום היה ׁשּקדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי  הּבלּתיּֿבעלּֿגבּול, איןֿסֹוף אֹור ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַהתּגּלּות
ּכח  ּבחינת על הּבליּֿגבּול הּזה האֹור התּגּברּות ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹהיה
הּבליּֿגבּול  ׁשאֹור (והינּו, ּכלל נּכר היה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹהּגבּול,
אינגאנצן  האט (ער לגמרי ּבתֹוכֹו ׁשּכלל ועד ׁשֹולט, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהיה
ׁשּכן  מכרח מּזה הּנה הּגבּול), ּכח את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻארּומגענּומען)
ׁשּתהיה  יתּבר רצֹונֹו ׁשהיה הּצמצּום, לאחר ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
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,‰Êa ÔÈÚ‰Â איננה הצמצום ומטרת שכוונת לעיל באמור יותר עמוק ביאור ¿»ƒ¿»»∆

מכן  לאחר שבא הגילוי דווקא אלא כשלעצמו וההסתר ÔÂÈkההעלם ,‰p‰c¿ƒ≈≈»
‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰L Èelb‰Ó ÈkÙ‰ ÔÈÚ ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙lÚtL∆¿À««ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ≈«ƒ∆»»ƒ¿≈∆
(ובלשון  והסתר העלם כל מבלי גלוי היה סוף האין האור הצמצום קודם שהרי

היה  האור – והחסידות הקבלה

וכיוון  המציאות") כל "ממלא

ÓBÏ¯שכך, ÔÎzÈ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ»≈«
‡È‰ BaL ,Èelb‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ∆ƒ
‡l‡ BÈ‡ ,ÌeˆÓv‰ ˙ek«»««ƒ¿≈∆»
ÈÙÏ ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰,יותר Ì‡cולא «ƒ¿¿ƒ
˙ÏÚBz‰Â C¯v‰ e‰Ó ,Ôk≈««…∆¿«∆∆

ÔÈÚ‰ ÏÎaL הגילוי אם ∆¿»»ƒ¿»
הוא  הצמצום נועד שבשבילו

הצמצום  לפני שהיה גילוי אותו

ולא  פעל לא שהצמצום נמצא

"הרווחנו" ומה דבר, הועיל

ˆ¯CÈמהצמצום?. Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ
‡È‰ BaL Èelb‰L ,¯ÓBÏ«∆«ƒ∆ƒ
‰ÏÚ ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ˙ek«»««ƒ¿«¬∆
ÈÙÏ ‰È‰L Èelb‰Ó ¯˙BÈ≈≈«ƒ∆»»ƒ¿≈
‰Ê ÏÈ·L·e ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ∆
‰ÚL ÈÙlL È‡„k¿«∆¿ƒ»»

ÌÈBzÁz‰ Lb¯‰·e כי=] ¿∆¿≈««¿ƒ
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא לגבי

אינו  שהצמצום נתבאר כבר

שיהיה  עד שעה, לפי אבל הסתר.

הצמצום  נועד שבשבילו הגילוי

הנבראים  של הרגשתם ולפי

ÔÈÚהתחתונים  CÙ‰ ‰È‰È [ƒ¿∆≈∆ƒ¿«
Èelb‰ כדאי הוא והדבר «ƒ

ŒÈ„ÈŒÏÚLו'משתלם', ÔÂÈk≈»∆«¿≈
Èel‚Ï CkŒ¯Á‡ e‡B·È ‰Ê∆»««»¿ƒ
‰È‰L Èelb‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈«ƒ∆»»

.ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿
‰Ê ÏÚÂ הגילוי מהו לבאר כדי ¿«∆

ומדוע  מהצמצום כתוצאה שבא

בשבילו  כדאי הצמצום כל

ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·Óe CÏB‰≈¿»≈¿»ƒ¿«
ÌeˆÓvL ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿

È¯Ó‚Ï ˜elÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï Á¯Î‰ ÔBL‡¯‰»ƒÀ¿«ƒ¿¿…∆»∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿≈
רק  הוא שעניינם ההשתלשלות, סדר בתוך הבאות, בדרגות מהצמצומים בשונה

"סילוק " הוא הראשון הצמצום האור, ובעוצמת בכמות והפחתה מיעוט"

האור, של ‰v„לגמרי" ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ ˜lqL,כלל יאיר שלא ∆ƒ≈«»«««

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰ ˜elÒ ,eÈ‰c¿«¿ƒ»«¿ƒ¿∆«¿≈∆»»»ƒ¿
ÈÏe·b‰ ¯B‡‰ ˙elb˙‰ האור של והסילוק הצמצום לפני בגילוי היה שלא ƒ¿«»«¿ƒ

BÈ˙¯הבלתיֿגבולי. ˙eiË¯Ùa ¯‡·Ï CÈLÓnL ÈÙÎe23ÁkL , ¿ƒ∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈∆…«
BLÈ Ïe·b‰ בעצםÌeˆÓv‰ ÈÙlL ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡a Ìb «¿∆¿«¿≈»∆ƒ¿≈«ƒ¿

לפני  כי מתגלה, שאינו אף

 ֿ הבלי הכוח בגלוי ניכר הצמצום

סוף  אין הוא המאיר והאור גבול

קיים  הצמצום לפני אז, גם אבל

הגבול, C¯a˙Èכוח ‡e‰ Èkƒƒ¿»≈
Ák Ìb Ba LÈÂ ÏBÎÈ Ïk…»¿≈«…«

a ‡˙È‡„ÎÂ ,Ïe·b‰ ספר «¿¿ƒ¿ƒ»¿
'L„w‰ ˙„B·Ú'24 למקובל ¬««…∆

גבאי  בן מאיר ≈¿ÛBÒŒÔÈ‡cרבי
˙eÓÏL ‡e‰ הבחינות מכל ¿≈

,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔB¯qÁ ÈÏaÓƒ¿ƒƒ»«¿»
Ák BÏ LiL ¯Ó‡z Ì‡Â¿ƒ…«∆≈…«
Ák BÏ ÔÈ‡Â Ïe·bŒÈÏ·aƒ¿ƒ¿¿≈…«
¯qÁÓ ‰z‡ ,Ïe·‚aƒ¿«»¿«≈
LiL ÌLk ‡l‡ ,B˙eÓÏL¿≈∆»¿≈∆≈
Ïe·bŒÏÚaŒÈzÏa‰ Ák BÏ…««ƒ¿ƒ««¿
Ïe·b‰ Ák BÏ LÈ Ôk, ≈≈…««¿

בו  קיימים והגבול והבליֿגבול

ממש  מידה ‡l‡באותה .∆»
‰˙È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÈÁa ˙elb˙‰ƒ¿«¿ƒ«≈

Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒ כל בלי «¿ƒ¿
והסתר  ‰Ïe·bהעלם ÁÎÂ ,¿…««¿

ÌÏÚ‰a ‰È‰ רק והתגלה »»¿∆¿≈
הצמצום  .אחרי

Ìb ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿…»«
ÌeˆÓv‰ ˙eÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿«»««ƒ¿
ÌLÎc ,Èelb‰ ÏÈ·LaL25 ∆ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈

‰È‰Lk ÌeˆÓv‰ Ì„wL∆…∆«ƒ¿¿∆»»
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÈÁa ˙elb˙‰ƒ¿«¿ƒ«≈
Ïe·bŒÏÚaŒÈzÏa‰ ÛBÒ«ƒ¿ƒ««¿
לכוח  כלשהו ביטוי שיהיה מבלי

‰˙e¯ab˙הגבול, ‰È‰ È¯‰¬≈»»ƒ¿«¿
של  מוחלטת «‰‡B¯ושליטה

ÏÚ Ïe·bŒÈÏa‰ ‰f‰«∆«¿ƒ¿«
‡lL ,Ïe·b‰ Ák ˙ÈÁa¿ƒ«…««¿∆…
„ÚÂ ,ËÏBL ‰È‰ Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡L ,eÈ‰Â) ÏÏk ¯k ‰È‰»»ƒ»¿»¿«¿∆«¿ƒ¿»»≈¿«
˙‡ (ÔÚÓeÚ‚Óe¯‡ Ôˆ‡‚È‡ Ë‡‰ ¯Ú) È¯Ó‚Ï BÎB˙a ÏÏkL∆»«¿¿«¿≈∆»ƒ¿«¿¿«¿∆∆∆

Ïe·b‰ Ák,(כלל ניכר ולא נראה לא הגבול שכוח כך כדי fÓ‰עד ‰p‰ …««¿ƒ≈ƒ∆
ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï Ìb ‡e‰ ÔkL Á¯ÎÓ,מכך כתוצאה בא שהצמצום À¿»∆≈«¿«««ƒ¿
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ט `"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ÔÈÚ‰Â ענין היא הּצמצּום ׁשּפעּלת ּכיון ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
יּתכן  לא הרי לפניֿזה, ׁשהיה מהּגּלּוי  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהפּכי
אּלא  אינֹו הּצמצּום, ּכּונת היא ׁשּבֹו הּגּלּוי, ׁשענין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלֹומר
הּצר מהּו ּכן, ּדאם הּצמצּום, לפני ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגּלּוי
ׁשהּגּלּוי  לֹומר, צרי ּכן ועל הענין. ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹועלת
ׁשהיה  מהּגּלּוי יֹותר נעלה הּוא הּצמצּום ּכּונת היא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבֹו
ּובהרּגׁש ׁשעה ׁשּלפי ּכדאי זה ּובׁשביל הּצמצּום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלפני
ׁשעלֿידיֿזה  ּכיון הּגּלּוי, ענין הפ יהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתחּתֹונים
לפני  ׁשהיה מהּגּלּוי יֹותר נעלה לגּלּוי אחרּֿכ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיבֹואּו
הּצמצּום, ענין ּכללּות ּומבאר הֹול זה ועל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּצמצּום.
ׁשהּוא  ּכזה ּבאפן להיֹות הכרח הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֻׁשּצמצּום
הּצד, על הּגדֹול אֹורֹו ׁשּסּלק לגמרי, סּלּוק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָּבבחינת
יכֹול  היה ׁשעלֿידיֿזה הּבליּֿגבּול, האֹור סּלּוק ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּדהינּו,
לבאר  ׁשּממׁשי ּוכפי הּגבּולי. האֹור התּגּלּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלהיֹות

יֹותר  ּבאיןֿסֹוף 23ּבפרטּיּות ּגם יׁשנ ֹו הּגבּול ׁשּכח , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ויׁש יכֹול ּכל יתּבר הּוא ּכי הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּברּוֿהּוא

הּקדׁש' ּב'עבֹודת וכדאיתא הּגבּול, ּכח ּגם ֿ 24ּבֹו ּדאין ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹ
ּתאמר  ואם חסֿוׁשלֹום, חּסרֹון מּבלי ׁשלמּות הּוא ְְְְִִִִֵַַָָֹסֹוף
מחּסר  אּתה ּבגבּול, ּכח לֹו ואין ּבבליּֿגבּול ּכח לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹׁשּיׁש
ּכן  הּבלּתיּֿבעלּֿגבּול ּכח לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשלמּותֹו,
התּגּלּות  היתה הּצמצּום ׁשּלפני אּלא הּגבּול. ּכח לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיׁש
היה  הּגבּול וכח הּבליּֿגבּול, איןֿסֹוף אֹור ְְְְְִִֵַַַַָָֹּבחינת
הּצמצּום  לכּונת ּבנֹוגע ּגם מבאר ועלּֿפיֿזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבהעלם.

ּדכׁשם  הּגּלּוי, ּכׁש25ׁשּבׁשביל הּצמצּום היה ׁשּקדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי  הּבלּתיּֿבעלּֿגבּול, איןֿסֹוף אֹור ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַהתּגּלּות
ּכח  ּבחינת על הּבליּֿגבּול הּזה האֹור התּגּברּות ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹהיה
הּבליּֿגבּול  ׁשאֹור (והינּו, ּכלל נּכר היה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹהּגבּול,
אינגאנצן  האט (ער לגמרי ּבתֹוכֹו ׁשּכלל ועד ׁשֹולט, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהיה
ׁשּכן  מכרח מּזה הּנה הּגבּול), ּכח את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻארּומגענּומען)
ׁשּתהיה  יתּבר רצֹונֹו ׁשהיה הּצמצּום, לאחר ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
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,‰Êa ÔÈÚ‰Â איננה הצמצום ומטרת שכוונת לעיל באמור יותר עמוק ביאור ¿»ƒ¿»»∆

מכן  לאחר שבא הגילוי דווקא אלא כשלעצמו וההסתר ÔÂÈkההעלם ,‰p‰c¿ƒ≈≈»
‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰L Èelb‰Ó ÈkÙ‰ ÔÈÚ ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙lÚtL∆¿À««ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ≈«ƒ∆»»ƒ¿≈∆
(ובלשון  והסתר העלם כל מבלי גלוי היה סוף האין האור הצמצום קודם שהרי

היה  האור – והחסידות הקבלה

וכיוון  המציאות") כל "ממלא

ÓBÏ¯שכך, ÔÎzÈ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ»≈«
‡È‰ BaL ,Èelb‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ∆ƒ
‡l‡ BÈ‡ ,ÌeˆÓv‰ ˙ek«»««ƒ¿≈∆»
ÈÙÏ ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰,יותר Ì‡cולא «ƒ¿¿ƒ
˙ÏÚBz‰Â C¯v‰ e‰Ó ,Ôk≈««…∆¿«∆∆

ÔÈÚ‰ ÏÎaL הגילוי אם ∆¿»»ƒ¿»
הוא  הצמצום נועד שבשבילו

הצמצום  לפני שהיה גילוי אותו

ולא  פעל לא שהצמצום נמצא

"הרווחנו" ומה דבר, הועיל

ˆ¯CÈמהצמצום?. Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ
‡È‰ BaL Èelb‰L ,¯ÓBÏ«∆«ƒ∆ƒ
‰ÏÚ ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ˙ek«»««ƒ¿«¬∆
ÈÙÏ ‰È‰L Èelb‰Ó ¯˙BÈ≈≈«ƒ∆»»ƒ¿≈
‰Ê ÏÈ·L·e ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ∆
‰ÚL ÈÙlL È‡„k¿«∆¿ƒ»»

ÌÈBzÁz‰ Lb¯‰·e כי=] ¿∆¿≈««¿ƒ
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא לגבי

אינו  שהצמצום נתבאר כבר

שיהיה  עד שעה, לפי אבל הסתר.

הצמצום  נועד שבשבילו הגילוי

הנבראים  של הרגשתם ולפי

ÔÈÚהתחתונים  CÙ‰ ‰È‰È [ƒ¿∆≈∆ƒ¿«
Èelb‰ כדאי הוא והדבר «ƒ

ŒÈ„ÈŒÏÚLו'משתלם', ÔÂÈk≈»∆«¿≈
Èel‚Ï CkŒ¯Á‡ e‡B·È ‰Ê∆»««»¿ƒ
‰È‰L Èelb‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈«ƒ∆»»

.ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿
‰Ê ÏÚÂ הגילוי מהו לבאר כדי ¿«∆

ומדוע  מהצמצום כתוצאה שבא

בשבילו  כדאי הצמצום כל

ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·Óe CÏB‰≈¿»≈¿»ƒ¿«
ÌeˆÓvL ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿

È¯Ó‚Ï ˜elÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï Á¯Î‰ ÔBL‡¯‰»ƒÀ¿«ƒ¿¿…∆»∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿≈
רק  הוא שעניינם ההשתלשלות, סדר בתוך הבאות, בדרגות מהצמצומים בשונה

"סילוק " הוא הראשון הצמצום האור, ובעוצמת בכמות והפחתה מיעוט"

האור, של ‰v„לגמרי" ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ ˜lqL,כלל יאיר שלא ∆ƒ≈«»«««

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰ ˜elÒ ,eÈ‰c¿«¿ƒ»«¿ƒ¿∆«¿≈∆»»»ƒ¿
ÈÏe·b‰ ¯B‡‰ ˙elb˙‰ האור של והסילוק הצמצום לפני בגילוי היה שלא ƒ¿«»«¿ƒ

BÈ˙¯הבלתיֿגבולי. ˙eiË¯Ùa ¯‡·Ï CÈLÓnL ÈÙÎe23ÁkL , ¿ƒ∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈∆…«
BLÈ Ïe·b‰ בעצםÌeˆÓv‰ ÈÙlL ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡a Ìb «¿∆¿«¿≈»∆ƒ¿≈«ƒ¿

לפני  כי מתגלה, שאינו אף

 ֿ הבלי הכוח בגלוי ניכר הצמצום

סוף  אין הוא המאיר והאור גבול

קיים  הצמצום לפני אז, גם אבל

הגבול, C¯a˙Èכוח ‡e‰ Èkƒƒ¿»≈
Ák Ìb Ba LÈÂ ÏBÎÈ Ïk…»¿≈«…«

a ‡˙È‡„ÎÂ ,Ïe·b‰ ספר «¿¿ƒ¿ƒ»¿
'L„w‰ ˙„B·Ú'24 למקובל ¬««…∆

גבאי  בן מאיר ≈¿ÛBÒŒÔÈ‡cרבי
˙eÓÏL ‡e‰ הבחינות מכל ¿≈

,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔB¯qÁ ÈÏaÓƒ¿ƒƒ»«¿»
Ák BÏ LiL ¯Ó‡z Ì‡Â¿ƒ…«∆≈…«
Ák BÏ ÔÈ‡Â Ïe·bŒÈÏ·aƒ¿ƒ¿¿≈…«
¯qÁÓ ‰z‡ ,Ïe·‚aƒ¿«»¿«≈
LiL ÌLk ‡l‡ ,B˙eÓÏL¿≈∆»¿≈∆≈
Ïe·bŒÏÚaŒÈzÏa‰ Ák BÏ…««ƒ¿ƒ««¿
Ïe·b‰ Ák BÏ LÈ Ôk, ≈≈…««¿

בו  קיימים והגבול והבליֿגבול

ממש  מידה ‡l‡באותה .∆»
‰˙È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÈÁa ˙elb˙‰ƒ¿«¿ƒ«≈

Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒ כל בלי «¿ƒ¿
והסתר  ‰Ïe·bהעלם ÁÎÂ ,¿…««¿

ÌÏÚ‰a ‰È‰ רק והתגלה »»¿∆¿≈
הצמצום  .אחרי

Ìb ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿…»«
ÌeˆÓv‰ ˙eÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿«»««ƒ¿
ÌLÎc ,Èelb‰ ÏÈ·LaL25 ∆ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈

‰È‰Lk ÌeˆÓv‰ Ì„wL∆…∆«ƒ¿¿∆»»
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÈÁa ˙elb˙‰ƒ¿«¿ƒ«≈
Ïe·bŒÏÚaŒÈzÏa‰ ÛBÒ«ƒ¿ƒ««¿
לכוח  כלשהו ביטוי שיהיה מבלי

‰˙e¯ab˙הגבול, ‰È‰ È¯‰¬≈»»ƒ¿«¿
של  מוחלטת «‰‡B¯ושליטה

ÏÚ Ïe·bŒÈÏa‰ ‰f‰«∆«¿ƒ¿«
‡lL ,Ïe·b‰ Ák ˙ÈÁa¿ƒ«…««¿∆…
„ÚÂ ,ËÏBL ‰È‰ Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡L ,eÈ‰Â) ÏÏk ¯k ‰È‰»»ƒ»¿»¿«¿∆«¿ƒ¿»»≈¿«
˙‡ (ÔÚÓeÚ‚Óe¯‡ Ôˆ‡‚È‡ Ë‡‰ ¯Ú) È¯Ó‚Ï BÎB˙a ÏÏkL∆»«¿¿«¿≈∆»ƒ¿«¿¿«¿∆∆∆

Ïe·b‰ Ák,(כלל ניכר ולא נראה לא הגבול שכוח כך כדי fÓ‰עד ‰p‰ …««¿ƒ≈ƒ∆
ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï Ìb ‡e‰ ÔkL Á¯ÎÓ,מכך כתוצאה בא שהצמצום À¿»∆≈«¿«««ƒ¿
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dkldי xac jezn `l` exiagn mc` xhti l`

ּכל  את ארּום) (נעמט ּכֹולל ׁשהּגבּול הּגבּול, ּכח ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹהתּגּלּות
את  לֹוקחים הּגבּול ׁשעלֿידי היינּו, הּבליּֿגבּול, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַענין
ה'רׁשימּו' עלֿידי זה ענין נפעל ּובכללּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּבליּֿגבּול.
מּבחינת  (ׁשהמׁשכתֹו הּקו עלֿידי ואחרּֿכ הּגבּול) ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ(ּכח

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּוכפי הּבליּֿגבּול), ּכח ׁשהּוא 26הּגּלּוי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
מן  הּוא ה'רׁשימּו') מּבחינת (ׁשּׁשרׁשם הּכלים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהתהּוּות

הּכלי  נעׂשה האֹור ּדמהתעּבּות הּקו), (אֹור ,27האֹור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ
לקּבל  ׁשּיּוכל האֹור, ּבער הּכלי נעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָועלֿידיֿזה
הּכלים. ׁשל ּתכליתם ׁשּזֹוהי והּגּלּוי, האֹור את ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבתֹוכֹו
ׁשניהם  ׁשּיהיּו ּובּכלים ּבאֹורֹות לפעל צריכים זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹּובׁשביל

טבעם  ולא 28הפ למעלה לעלֹות הּוא האֹור ּדטבע , ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
ּולהסּתיר  להעלים הּוא הּכלים וטבע ּבכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַלהתלּבׁש
וגם  ּבאֹור ּגם ּבׁשניהם, לפעל צריכים ולכן לגּלֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹולא
התאחדּות  נעׂשית ועלֿידיֿזה טבעם, הפ ׁשּיהיּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבּכלי,

ּביחד. ּוכלי) (אֹור הענינים ְְְְִִִֵַַָָׁשני

ֿ ‡ÌÓד) ואחר ה'רׁשימּו', נׁשאר הּצמצּום ׁשּלאחר אף »¿»ְְְְְִִִֶַַַַַַַָ
ּבאפן  נמׁש להיֹות ׁשענינֹו הּקו, נמׁש ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּכ
מּכלֿמקֹום, יחד, וחּבּורם ּבכלים אֹורֹות התלּבׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשל
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(26.256 ע' פ"ג.27)שם העקודים שער חיים 28.257)עץ ס"ע תרפ"ט סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïe·b‰L ,Ïe·b‰ Ák ˙elb˙‰ ‰È‰zL C¯a˙È BBˆ¯ ‰È‰L∆»»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆ƒ¿«…««¿∆«¿
È„ÈŒÏÚL ,eÈÈ‰ ,Ïe·bŒÈÏa‰ ÔÈÚ Ïk ˙‡ (Ìe¯‡ ËÓÚ) ÏÏBk≈∆¿«∆»ƒ¿««¿ƒ¿«¿∆«¿≈

Ïe·bŒÈÏa‰ ˙‡ ÌÈÁ˜BÏ Ïe·b‰ הגבול כוח של התגלות יש וכאשר «¿¿ƒ∆«¿ƒ¿
כי  הבליֿגבול, האיןֿסוף של התגלות גם זו הדברים ובפנימיות בעצם הרי

לפני  הבליֿגבול שהארת כשם

לא  שבגלוי לכך גרמה הצמצום

אבל  הגבול לכוח ביטוי היה

גם  הוא הבליֿגבול גילוי באמת

כולל  הבליֿגבול (כי הגבול גילוי

גם  כך הגבול) את גם בתוכו

שאין  למרות הצמצום לאחר

בצורה  הבליֿגבול של התגלות

גילוי  באמת וניכרת, נראית

הבליֿגבול  גילוי גם הוא הגבול

מכיל  הגבול הצמצום לאחר (כי

הבליֿגבול). את בתוכו וכולל

‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»∆
הבליֿגבול  כוח התגלות של

הצמצום  ולמרות הצמצום לאחר

‰'¯eÓÈL'וההגבלה  È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿ƒ
(Ïe·b‰ Ák) לאחר אמנם כי …««¿

וכוח  הגבול אור מאיר הצמצום

מסויים  רושם בו יש אבל הגבול

(וכך  הצמצום שלפני מהאור

במאמר  הרשימו בעניין מבואר

הרשימו  עניין תרפ"ט: משנת

הרושם  משל דרך על ָָהוא

הקצרות  הרשימות דעלֿפי גדול לבניין האומנים שעושין משורטטת] [תכנית

מזה  והדוגמא הבניין... את כך אחר בונים הם זה פי על בתחילה שעושים

הבליֿגבול  סוף אין האור בחינת את להגביל הרשימו עניין הוא למעלה

הגדול") הבניין את שמגביל הרושם כמו דבר לאחר CkŒ¯Á‡Âבדוגמת ¿««»
הבלי  האור של סילוק שּפעל הראשון והאיר הצמצום חזר ֿ גבול הקדושֿברוך ֶַָ

‰Âwהוא È„ÈŒÏÚ דק לקו ולחסידות בקבלה שנמשל מצומצם באור «¿≈««
Ïe·bŒÈÏa‰ Ák ‡e‰L Èelb‰ ˙ÈÁaÓ B˙ÎLÓ‰L) שכיוון אלא ∆«¿»»ƒ¿ƒ««ƒ∆…««¿ƒ¿

בכל  סוף אין האור של גילוי זה אין הצמצום שלאחר בהמשכה שמדובר

מצומצם  גילוי אלא Ó‡na¯עוצמתו ¯‡·nL ÈÙÎe ,(26˙ee‰˙‰L ¿ƒ∆¿…»««¬»∆ƒ¿«
¯B‡) ¯B‡‰ ÔÓ ‡e‰ ('eÓÈL¯'‰ ˙ÈÁaÓ ÌL¯ML) ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒƒ»

(Âw‰ באמצעות באים האצילות) מעולם החל (במיוחד העליונים האורות ««ֵָ

שבהם  – וכלים לדרגה, מדרגה ויורד שבא העליון האלוקי האור – אורות

והכלי  האור, והמשכת גילוי על מורה האור כלל ובדרך האורות. 'מתלבשים'

הם  שהכלים כיוון – ובענייננו האור. של והגבלה ומדידה העלם על מורה

להעלים  שעניינו הגבול כוח שהוא הרשימו מבחינת שורשם האור על העלם

הבית), של התכנית ברישום נעלמים הבית שחדרי »¿eaÚ˙‰Óc¿≈ƒ˙(כשם
ÈÏk‰ ‰NÚ ¯B‡‰27 הגבול כוח הרשימו, הוא הכלים שורש כאמור, »«¬∆«¿ƒ

ויצירה  התהוות כל כי מהאור גם היא הכלים התהוות בבד בד אך וההעלם

לכך  במקביל לכן בהתגלות. גם כרוכה אלא בלבד מההעלם להיות יכולה לא

התהוותם  בתהליך יש הגבול, היינו הרשימו, שהוא משורשם התהוו שהכלים

ונעשה  צמצום עובר והעדין הדק האור (כאשר האור שמהתעבות – נוסף צד

הכלי, נעשה כביכול) עבה, יותר

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ נוצר שהכלי ¿«¿≈∆
C¯Úaמהאור  ÈÏk‰ ‰NÚ«¬∆«¿ƒ¿∆∆
¯B‡‰ שבא אור לכל שכן »

לו  שמותאם כלי יש בכלים

שספירת  בחסידות כמבואר

בכלי  שוכנת למשל, החסד,

גשמיים, כלים (כמו החסד

לקבלת  המותאמים למשל,

אוכל  וכלי בהם הנתונים הדברים

והתאמת  שתייה) מכלי שונים

נחוצה  לאור ÏÎeiLהכלי ,∆«
‡˙הכלי  BÎB˙a Ïa˜Ï¿«≈¿∆

È‰BfL ,Èelb‰Â ¯B‡‰»¿«ƒ∆ƒ
ÌÈÏk‰ ÏL Ì˙ÈÏÎz להכיל «¿ƒ»∆«≈ƒ

שהכלי  וכדי האור את בתוכם

עליו  האור, את בתוכו יכיל אכן

שמצד להתהוות  (אלא מהאור

איןֿסוף, הוא שהאור כיוון שני

האור  בין הערך ריחוק ויש

היא  הכלים התהוות והכלי,

צמצום, עובר שהאור לאחר

לאור  הופך הרשימו ובכוח

Ê‰מוגבל) ÏÈ·L·e לאור . מתאים יהיה שהכלי ÏÚÙÏכדי ÌÈÎÈ¯ˆ ƒ¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿…
ÌÚ·Ë CÙ‰ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÌÈÏk·e ˙B¯B‡a28 צריך שהאור היינו »«≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆≈∆ƒ¿»

צריך  והכלי טבעו, היפך שזהו למרות הכלי אל אותו שיקרב תהליך ְֵֶָלעבור

טבעו, היפך שהוא למרות האור אל אותו שיקרב תהליך »∆¿Ú·Ëcלעבור
‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ‡e‰ ¯B‡‰ בתניא כמבואר האש, לטבע (בדומה »«¬¿«¿»

"כאור  הקדושֿברוךֿהוא אל נמשכת אדם" נשמת ה' "נר שנקראת שהנשמה

ליפרד  בטבע חפץ האש שאור מפני בטבעו למעלה תמיד שמתנענע הנר

למעלה") בשרשו ולהידבק ממקורו ÏÂ‡מהפתילה ולהתרחק לרדת ¿…
‡ÏÂ ¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈÏÚ‰Ï ‡e‰ ÌÈÏk‰ Ú·ËÂ ,ÈÏÎa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿∆««≈ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…
,ÈÏka Ì‚Â ¯B‡a Ìb ,Ì‰ÈLa ÏÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,˙Bl‚Ï¿«¿»≈¿ƒƒƒ¿…ƒ¿≈∆«»¿««¿ƒ

ÌÚ·Ë CÙ‰ eÈ‰iL לאור עצמו את יתאים והכלי בכלי האור יתלבש ,וכך ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»
(ÈÏÎe ¯B‡) ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙e„Á‡˙‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬≈ƒ¿«¬¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

.„ÁÈa¿««
CkŒ¯Á‡Â ,'eÓÈL¯'‰ ¯‡L ÌeˆÓv‰ ¯Á‡lL Û‡ ÌÓ‡ („»¿»«∆¿«««ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿««»
˙B¯B‡ ˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙ‡a CLÓ ˙BÈ‰Ï BÈÚL ,Âw‰ CLÓƒ¿«««∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿…∆∆ƒ¿«¿

„ÁÈ Ì¯eaÁÂ ÌÈÏÎa הרי והכלים האורות בין וחיבור איחוד יש ואם ¿≈ƒ¿ƒ»««
להאיר, האור יוכל שדרכו כלי מהווה אלא ומסתיר מעלים אינו הכלי לכאורה
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יי `"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ׁשּיׁשנֹו ּבאפן זה הרי ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ׁשּנמׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּכפי
ּובהרּגׁש, ּבחּצֹונּיּות ׁשהרי מחברֹו, אדם ּדיּפטר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָהענין

עלּֿפי  ּובפרט כּו'. מציאּות ׁשל ענין ּׁשּנתּבאר יׁשנֹו מה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּלפניֿזה  את 29ּבּמאמרים אלקים ּברא ּבראׁשית ּבענין ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הארץ  ואת מציאּות 30הּׁשמים ׁשּזהּו אֹומרת ׁשהּתֹורה ,31. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זה  ׁשּבׁשביל לּתכלית להּגיע ּכדי ּבעצה צר יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹולכן
וזהּו כּו'. מהּצמצּום החל ההׁשּתלׁשלּות, ענין ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
הּוא  ׁשּבכללּות הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא כּו' יּפטר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאל

לֹו עֹולם ּדהליכֹות הענין נפעל ׁשעלֿידּה הּתֹורה, ,32ענין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָ
למּטה. ּכאן יתּבר עצמּות ֹו המׁשכת ענין ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשה ּוא

C‡ ּדאל הּדּיּוק להבין צרי עדין זה, ּבאּור ּכל לאחרי «ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלּֿפי  ּדלכאֹורה, הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא כּו' ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָיּפטר
עלֿידי  זה ענין לפעל יכֹולים הרי לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמה
מׁשרׁשת  ּכּלּה הּתֹורה ׁשּכל ּכיון ׁשּבּתֹורה, ענין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּכל
הלכה  ּדבר ׁשל ּבענין הּצר ּומהּו ,יתּבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבעצמּותֹו

ְַָּדוקא.

הּידּוע Ô·eÈÂה) ּבהקּדים ּדראׁש33זה זכרֹונֹות ּבענין ¿»ְְְְְְִִִֶַַַַָֹ
ז"ל  רּבֹותינּו (ּכמאמר לפני 34הּׁשנה אמרּו ְְְֲִֵַַַַַַָָָ

לפני  זכרֹונכם ׁשּיעלה ּכדי זכרֹונֹות כּו' הּׁשנה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבראׁש
ענין  ׁשּזהּו הּתֹורה, מן ראיה זה על ּומביאים ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלטֹובה,

זכרֹונֹות  ּכל 35ּפסּוקי ּופֹוקד עֹולם מעׂשה זֹוכר אּתה ,( ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
קדם  סדר 36יצּורי ּכל על קאי עֹולם מעׂשה , ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קד  ויצּורי הּנברא, ועֹולם הּנאצל ּדעֹולם ם ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
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(29.(62 ס"ע חכ"ט (תו"מ סוס"ט השואבה בית שמחת בשיחת גם א.30)נזכר א, תרל"ו 31)בראשית רבים מים המשך ראה

קעה). (ע' 32.258)פקנ"ח ע' שם תרפ"ט סה"מ ראה ו. ג, ואילך).33)חבקוק תז (ע' פר"א ח"א תער"ב א.34)המשך טז, ר"ה

ב. ריח.35)לד, ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי זכרונות).36)ראה (פסוקי לר"ה מוסף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבל  דבר של ולאמתו בעצם נכון זה CLÓpLהרי ÈÙk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»

¯ËtÈc ÔÈÚ‰ BLiL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa¿≈∆«ƒ¿«¿¿¬≈∆¿…∆∆∆¿»ƒ¿»¿ƒ»≈
B¯·ÁÓ Ì„‡ המוגבלים התחתונים לנבראים והמקור האור בין פירוד וישנו »»≈¬≈

זה  מותאמים והכלים והאורות מחוברים והבליֿגבול הגבול בעצם אמנם כי

הם  שהדברים כפי אבל לזה

הירידות  לאחר בגלוי,

סדר  של והצמצומים

≈¬∆È¯‰Lשתלשלות,ה 
Lb¯‰·e ˙eiBvÁa של ¿ƒƒ¿∆¿≈

ÏLהאדם  ÔÈÚ BLÈ ,∆¿ƒ¿»∆
'eÎ ˙e‡ÈˆÓ שגם ניכר ולא ¿ƒ

של  כוח בעצם הוא הגבול

כמו  בדיוק הקדושֿברוךֿהוא

גם  שבעצם ניכר ולא גבול הבלי

אלוקות  הם הכלים וגם .האורות
‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«
ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈««¬»ƒ

‰ÊŒÈÙlL29ÔÈÚa ∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿«
˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈

ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰30, «»«ƒ¿≈»»∆
e‰fL ˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆∆∆

˙e‡ÈˆÓ31 שנאמר (וכפי ¿ƒ
השואבה  בית שמחת בשיחת

הוא  "העולם תשכ"א: זו, שנה

שיוכל  כדי שהרי מציאות, אכן

ומצוות, התורה עניין להיות

ברא  ש"בראשית לומר בהכרח

ואת  השמים את אלוקים

אמיתי... עניין הוא הארץ"...

כזה  באופן היא שהמציאות אלא

שנעשית  ורגע רגע שבכל

מתבטלת  היא הרי המציאות,

שבחיצוניות  כיוון ולכן ְֵָמיד"]

אינו  הבליֿגבול וכח הגבול, כוח בידי היא השליטה האדם של ההרגשה ולפי

חשש  ויש ונרגש מאלוקות נראה ופירוד ריחוק È„kשל ‰ˆÚa C¯ˆ LÈ≈…∆¿≈»¿≈
,˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ Ïk ‰È‰ ‰Ê ÏÈ·LaL ˙ÈÏÎzÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«««¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿««ƒ¿«¿¿

'eÎ ÌeˆÓv‰Ó ÏÁ‰ שהצמצום הדעת על מתקבל שלא לעיל כמבואר »≈≈«ƒ¿
הגילוי. בשביל היה שהצמצום היא האמת אלא ולהסתיר להעלים כדי רק היה

‡e‰ ˙eÏÏÎaL ,‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓ ‡l‡ 'eÎ ¯ËtÈ Ï‡ e‰ÊÂ¿∆«ƒ»≈∆»ƒ¿«¬»»∆ƒ¿»
BÏ ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰c ÔÈÚ‰ ÏÚÙ d„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ32, ƒ¿««»∆«»»ƒ¿»»ƒ¿»«¬ƒ»

כך  על ומבואר ארץ" וימודד "עמד – היא לו" עולם "הליכות הפסוק ֳַתחילת

האור  של וההגבלה המדידה היינו ארץ", "וימודד תרפ"ט: דשנת במאמר

ההכרחית  ה'מדידה' שהוא  הראשון הצמצום הארץ, את לברוא כדי האלוקי

אמר  ארץ. וימודד "עמד זה, פסוק על המדרש וכדברי גשמית ארץ לברוא כדי

שהייתה  אומה מצא ולא האומות כל את הקדושֿברוךֿהוא מדד רשב"י:

כל  את הקדושֿברוךֿהוא מדד ישראל... אלא התורה את לקבל ראוייה

שראוייה  עיר מצא ולא העיירות

ירושלים" אלא המקדש שייבנה

הארץ  העולם, בריאת שכן

שתהיה  כדי היא הגשמית,

בעולם  'דירה' לקדושֿברוךֿהוא

ובית  ישראל בני ידי על הזה

ÔÈÚהמקדש  ‡e‰L∆ƒ¿«
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ¿»≈

.‰hÓÏ Ô‡k»¿«»
,‰Ê ¯e‡a Ïk È¯Á‡Ï C‡«¿«¬≈»≈∆
˜eic‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ
‡l‡ 'eÎ ¯ËtÈ Ï‡c¿«ƒ»≈∆»
,‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓƒ¿«¬»»

,‰¯B‡ÎÏc שנשאלה כפי ¿ƒ¿»
המאמר  בתחילת »ŒÏÚהשאלה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó Ètƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
והעצה  בעולם אלוקות שהמשכת

מאלוקות  ופירוד ריחוק למנוע

יש  ידה שעל התורה ידי על היא

 ֿ הקדוש של עצמותו המשכת

למטה  ÌÈÏBÎÈברוךֿהוא È¯‰¬≈¿ƒ
Ïk È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿»∆«¿≈»
ÏkL ÔÂÈk ,‰¯BzaL ÔÈÚƒ¿»∆«»≈»∆»
˙L¯LÓ dlk ‰¯Bz‰«»À»À¿∆∆
e‰Óe ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«
¯·c ÏL ÔÈÚa C¯v‰«…∆¿ƒ¿»∆¿«

.‡˜Âc ‰ÎÏ‰¬»»«¿»
ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ

Úe„i‰33ÔÈÚa אמירת «»«¿ƒ¿«
מוסף BB¯ÎÊ˙פסוקי ¯eÈ˙Baבתפילת ¯Ó‡Ók) ‰M‰ L‡¯c ƒ¿¿…«»»¿«¬««≈
Ï"Ê34‰ÏÚiL È„k ˙BB¯ÎÊ 'eÎ ‰M‰ L‡¯a ÈÙÏ e¯Ó‡ «ƒ¿¿»«¿…«»»ƒ¿¿≈∆«¬∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰È‡¯ ‰Ê ÏÚ ÌÈ‡È·Óe ,‰·BËÏ ÈÙÏ ÌÎB¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«¿»¿ƒƒ«∆¿»»ƒ«»
˙BB¯ÎÊ È˜eÒt ÔÈÚ e‰fL35,( השנה בראש זיכרונות ברכת ותחילת ∆∆ƒ¿«¿≈ƒ¿

˜„Ìהיא  È¯eˆÈ Ïk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡ ומבואר ,36- «»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
קדם" ו"יצורי עולם" "מעשה בברכה הנזכרים הדברים ששני בחסידות כך על

רוחניות  בחינות לשתי הדברים, בפנימיות ˜‡Èמתייחסים, ÌÏBÚ ‰NÚÓ«¬≈»»≈
Ïˆ‡p‰ ÌÏBÚc ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk ÏÚ האצילות BÚÂÌÏעולם «»≈∆«ƒ¿«¿¿¿»«∆¡»¿»

‡¯·p‰,האצילות מעולם שלמטה הבריאה ÏÚעולם È‡˜ Ì„˜ È¯eˆÈÂ «ƒ¿»ƒ≈∆∆»≈«
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dkldיב xac jezn `l` exiagn mc` xhti l`

האצילּות, עֹולם ולפני מּקדם ׁשהם העֹולמֹות על ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקאי
מה  ּגם וזהּו הּׁשנה, ּבראׁש הּזּכרֹון צריכים ּכּלם ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשעל
ּכריתת  ענין ׁשהּוא זכרּת, ּבאהבה נח את וגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשאֹומרים
ּכריתת  על ּדקאי הּברית, זֹוכר ּומסּימים ּדנח, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹהּברית

זה  ׁשבּוע ּבפרׁשת [המבארת ּדאברהם ועל 37הּברית ,[ ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
רּבנּו. ּדמׁשה הּברית ְְְִִֵֶַַַֹּכריתת

ÔÈÚ‰Â מּובן 38ּבּזה ּברית ּדכריתת הענין ּתכן ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּמחּלקים  ּכפׁשּוטֹו, ׁשּבּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָמהּמעׂשה
ּבתריו, ּבין ועֹוברים חצאין לׁשני אחד ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָוגֹוזרים
אחד, ּדבר הם הּבתרים ׁשּב' ׁשּכׁשם הּמֹורה סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו

אחד  ּדבר הם ה ּבתרים ּבין ׁשעֹוברים אּלּו ּגם כן .39ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבין  ׁשעֹוברים ּברית, ּכריתת ּפעּלת הּנה יֹותר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֹֻּובעמק
יתרחקּו ׁשּבחּצֹונּיּות לאחרי ׁשאפילּו היא, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָהּבתרים,
ּבפנימּיּות  ׁשּיׁשנּה ההתאחדּות זכרֹון יּׁשאר מרעהּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאיׁש
היה  ׁשּבתחּלה לבתרים, ׁשּגזרּו ּבּדבר ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָהענינים,
ּגם  זֹו אחדּות נׁשארת ּובּפנימּיּות אחדּות, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַֹּבאפן
הענינים, ּפנימּיּות ׁשּמּצד זֹו והתאחדּות כן. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלאחרי
הענינים  ּפעּלת את לׁשלל ּבחּצֹונּיּות, ּגם ותפעל ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹֻֻּתמׁש
והינּו, ּבהתאחדּות. יהיּו ּבחּצֹונּיּות ׁשּגם ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַהּמפסיקים,
ׁשּבּפנימּיּות  האחּוד את לקּׁשר הּוא, ּברית ּכריתת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשענין
ּבחּצֹונּיּות. ּגם ויפעל ׁשּימׁש הענין, חּצֹונּיּות ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֻעם
ּדנח, ּברית ּכריתת ענינים, ג' ּבזה יׁש יֹותר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹּובפרטּיּות
זּכרֹון  יׁש זּכרֹון, ויׁש זּכרֹון יׁש ּדהּנה, ּודמׁשה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדאברהם
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ואילך.37) ט טו, לך תח).38)לך (ע' שם תער"ב המשך ראה ― לקמן ב.39)בהבא מד, נצבים לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÈÙÏÂ Ì„wÓ Ì‰L ˙BÓÏBÚ‰ ממנו ,ונעלים »»∆≈ƒ∆∆¿ƒ¿≈»»¬ƒ

Ìlk ÏÚL האצילות שמעולם אלה בין הנבראים כל ועל העולמות כל על ∆«À»
האצילות  מעולם שלמעלה אלה ובין התעוררות ˆ¯ÌÈÎÈומטה ‰ÔB¯kfאת ¿ƒƒ«ƒ»

הקדושֿברוךֿהוא  ÌÈ¯ÓB‡Mשל ‰Ó Ìb e‰ÊÂ ,‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿∆««∆¿ƒ
הזיכרונות  ברכת »¿Ì‚Âבהמשך

,z¯ÎÊ ‰·‰‡a Á ˙‡∆…«¿«¬»»«¿»
˙È¯a‰ ˙˙È¯k ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  »…¿Ác,של
ÌÈÓiÒÓe הברכה בחתימת ¿«¿ƒ

ÏÚ È‡˜c ,˙È¯a‰ ¯ÎBÊ≈«¿ƒ¿»≈«
Ì‰¯·‡c ˙È¯a‰ ˙˙È¯k¿ƒ««¿ƒ¿«¿»»
Úe·L ˙L¯Ùa ˙¯‡·Ó‰]«¿…∆∆¿»»«»«

‰Ê37 לך לך השבוע ,פרשת ∆
בשנת  המאמר נאמר שבו

È¯k˙˙תשכ"א  ÏÚÂ ,[¿«¿ƒ«
ea¯ ‰LÓc ˙È¯a‰ ככתוב «¿ƒ¿…∆«≈

רבינו בפרשת שמשה נצבים,

נצבים  אתם ישראל: לעם אומר

בברית  לעברך וגו' כולכם היום

כפי  וגו', הזאת המצוה כי וגו'

להלן. שיתבאר

‰fa ÔÈÚ‰Â38,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙È¯a ˙˙È¯Îc ÔÈÚ‰ ÔÎz…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
¯·caL ‰NÚn‰Ó Ô·eÓ»≈««¬∆∆«»»
כורתים  שבאמצעותה הפעולה

ÌÈ˜lÁnLברית ,BËeLÙkƒ¿∆¿«¿ƒ
ÈLÏ „Á‡ ¯·c ÌÈ¯ÊB‚Â¿¿ƒ»»∆»ƒ¿≈
ÔÈa ÌÈ¯·BÚÂ ÔÈ‡ˆÁ¬»ƒ¿¿ƒ≈

ÂÈ¯˙a בין ב'ברית שהיה כפי ¿»»
שהקדושֿברוךֿהוא  הבתרים'

ברית  אבינו אברהם עם ַָּכרת

השבוע, בפרשת בתורה (כמסופר

 ֿ שהקדושֿברוך לך לך פרשת

לש  אותם (לחתוך) ּולבּתר ואיל עז עגלה, לקחת לאברהם אמר נים הוא ְְֵֶַָ

בתריה"), בין ולעבור בהמה לחלק ברית כורתי  "שדרך רש"י: ∆∆e‰fLוכפירוש
„Á‡ ¯·c Ì‰ ÌÈ¯˙a‰ 'aL ÌLkL ‰¯Bn‰ ÔÓÈÒ שני כלומר ƒ»«∆∆¿≈∆«¿»ƒ≈»»∆»

הדבר, אותו של ‰ÌÈ¯˙aחלקים ÔÈa ÌÈ¯·BÚL el‡ Ìb ÔÎ BÓk¿≈«≈∆¿ƒ≈«¿»ƒ
„Á‡ ¯·c Ì‰39 על במאמר הזקן לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי כמבואר ≈»»∆»

"כמו  בברית": לעברך אלוקיכם... ה' לפני כולכם היום ניצבים "אתם הפסוק

היה  שאילו אהבתם תפסוק שלא ביניהם ברית שכורתים אוהבים שני למשל

אלא  ביניהם ברית לכריתת צריכין היו לא לעד, קיים בו תלויה שהאהבה הדבר

מניעה  איזה יגרום שמא או האהבה ובטלה הדבר יבוטל שמא שיראים לפי

שום  יפרידם ולא נצחית... אהבה אהבתם תהיה ברית הכריתת ידי ועל מבחוץ

שיתייחדו  וחזק אמיץ קשר ביניהם שעושין מפני והיינו ומחוץ. מבית מניעה

הטעם  פי שעל שאף והדעת הטעם מן ולמעלה נפלא בקשר באהבתם ויתקשרו

מחמת  כן פי על אף שנאה איזה לגרום או האהבה לפסוק צריך היה והדעת

אהבה  תכסה פשעים כל ועל קיימת לעד אהבתם להיות מוכרח ברית הכריתות

וכמו  אחד. לבשר נעשו כאילו והתקשרות בברית שבאו לפי זה אמיץ וקשר זו

על  אהבתו לפסוק יוכל שלא

חבירו". מעל יפסוק לא כך עצמו

˙lÚt ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚ·e¿…∆≈ƒ≈¿À«
ÌÈ¯·BÚL ,˙È¯a ˙˙È¯k¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ
,‡È‰ ,ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa≈«¿»ƒƒ
È¯Á‡Ï eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿«¬≈

˙eiBvÁaL גשמי במרחק ∆¿ƒƒ
,e‰Ú¯Ó LÈ‡ e˜Á¯˙Èƒ¿«¬ƒ≈≈≈
˙e„Á‡˙‰‰ ÔB¯ÎÊ ¯‡MÈƒ»≈ƒ¿«ƒ¿«¿
˙eiÓÈÙa dLiL∆∆¿»ƒ¿ƒƒ

ÌÈÈÚ‰ של הזיכרון והרי »ƒ¿»ƒ
במקום, מוגבל איננו האחדות

כאשר  גם בתוקף להיות ויכול

יש  בחיצוניות, מעשית, מבחינה

ופירוד  ca·¯ריחוק BÓk¿«»»
,ÌÈ¯˙·Ï e¯ÊbL∆»¿ƒ¿»ƒ

‰lÁ˙aL הביתור לפני ∆ƒ¿ƒ»
ÏLלשניים  ÔÙ‡a ‰È‰»»¿…∆∆

˙eiÓÈt·e ,˙e„Á‡«¿«¿ƒƒ
Ìb BÊ ˙e„Á‡ ˙¯‡Lƒ¿∆∆«¿«

ÔÎ È¯Á‡Ï לאחר גם כי ¿«¬≈≈
וכד') (הבהמה הדבר שבפועל,

האמת  הרי חלקים לשני נחלק

של  חלקים שני הם שאלה היא

אחד  BÊדבר ˙e„Á‡˙‰Â .¿ƒ¿«¬
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „vnL∆ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
Ìb ÏÚÙ˙Â CLÓzÀ¿«¿ƒ¿««
˙‡ ÏÏLÏ ,˙eiBvÁa¿ƒƒƒ¿…∆
ÌÈÈÚ‰ ˙lÚt¿À«»ƒ¿»ƒ

ÌÈ˜ÈÒÙn‰ הברי כורתי שני שבין באהבה חלישות לגרום ת,שעלולים ««¿ƒƒ
eiBvÁa˙ולפעול ÌbL ובהעלם בפנימיות רק ולא ובגלוי, eÈ‰Èבפועל ∆«¿ƒƒƒ¿

˙È¯a ˙˙È¯k ÔÈÚL ,eÈ‰Â .˙e„Á‡˙‰a מעבר יותר, בעומק ¿ƒ¿«¬¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
הבתרים  בין והמעבר הביתור שבפעולת ‡˙לסמליות ¯M˜Ï ,‡e‰¿«≈∆

˙eiÓÈtaL „eÁ‡‰ תמיד קיים ‰ÔÈÚ,שבעצם ˙eiBvÁ ÌÚ שבה »ƒ∆«¿ƒƒƒƒƒ»ƒ¿»
ופירוד  ריחוק להיות eiBvÁa˙יכול Ìb ÏÚÙÈÂ CLÓiL יהיה שלא ∆À¿«¿ƒ¿««¿ƒƒ

בחיצוניות  אפילו .פירוד
‰Êa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e דרך ועל אוהבים שני בין הברית כריתת בעניין ƒ¿»ƒ≈≈¿∆

ישראל  ובני הקדושֿברוךֿהוא בין ברית הכריתת בעניין גם ÌÈÈÚזה '‚ƒ¿»ƒ
שונות  ודרגות בחינות שלוש Ác,שהם ˙È¯a ˙˙È¯k ברית , כריתת ¿ƒ«¿ƒ¿…«

e Ì‰¯·‡c ברית ÔB¯kÊכריתת LÈÂ ÔB¯kÊ LÈ ,‰p‰c .‰LÓ„ ¿«¿»»¿…∆¿ƒ≈≈ƒ»¿≈ƒ»
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`"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ּבחּצֹונּיּות, זּכרֹון ּבפנימּיּות. זּכרֹון ויׁש ְְְְִִִִִִִִִֵָָּבחּצֹונּיּות,
ׁשּגם  ּגׁשמּיים, ענינים חּצֹונּיים, ּבענינים ׁשּי ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָּכללּותֹו
ּגׁשמי, הפסק ּגׁשמּיים, ּבענינים הּוא ּביניהם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָההפסק

ו  ּבזמן. אֹו סדר ּבמקֹום ענין ּבכללּות יֹותר, למעלה כן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
למעלה  ׁשּׁשרׁשֹו קבּוע, ּבסדר ׁשּנקּבע ּכפי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

ּובינה  ּדחכמה חּצֹוני יחּוד מּבחינת [ּוכמֹו40הּוא ְְְְִִִִִִַָָָ
לעיל  לראׁש41ׁשּנתּבאר ּבאלּול כ"ה ּבין החּלּוק לגּבי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

הראׁשון  אדם נברא ׁשּבֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש הּנה 42הּׁשנה, , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
הּזּכרֹון  ועל ּובינה]. ּדחכמה ּפנימי יחּוד נפעל ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָעלֿידֹו
ׁשּנמׁש ההׁשּתלׁשלּות סדר על הּזּכרֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבחּצֹונּיּות,
ּדנח, ּברית ּכריתת היתה ּובינה, ּדחכמה חּצֹוני ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמּיחּוד
ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל קּיּום ׁשּיהיה הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשענינּה
א העֹולם. סדרי יפסקּו לא העֹולם ימי ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבמׁש
 ֿ ׁשעל לפני, זכרֹונכם יעלה ּבפנימּיּות, הּזּכרֹון ּגם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָיׁשנֹו
ּדמׁשה, ּברית ּוכריתת ּדאברהם ּברית ּכריתת היתה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹזה

ּבארּכה  אחר ּבמקֹום ׁשּכריתת 43וכּמבאר ּביניהם, החּלּוק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּוכריתת  יׂשראל, וארץ ּתֹורה על היתה ּדאברהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברית
מה  ׁשּזהּו הּתׁשּובה, ענין על היתה ּדמׁשה  ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּברית
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ובכ"מ.40) א. מז, שם לקו"ת (המו"ל).41)ראה לידינו הגיע לא שלע"ע תש"כ, אלול כ"ה נצו"י דש"פ למאמר הכוונה אולי

א.42) ח, ר"ה ― לתקופות תוד"ה רפכ"ט. תר"ל 43)ויק"ר (סה"מ תר"ל ברית כורת אנכי הנה ד"ה ואילך. ב'ז ע' תשא אוה"ת

תשא  כי ד"ה ואילך). שסג ע' תשי"ב (סה"מ תשי"ב נצבים אתם ד"ה גם וראה ואילך). קעד ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ואילך). קג ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נועדה  ברית הכריתת (והרי הזיכרון בעניין ודרגות בחינות שתי יש כלומר,

זיכרונות  בברכת והפסוקים התפילה מנוסח כמובן שכחה של מצב למנוע

אברהם  בריתי את ואף נח... את אלוקים "ויזכור השנה: ראש של במוסף

אותך"), בריתי את אני וזכרתי ÔB¯kÊאזכר... LÈÂ ,˙eiBvÁa ÔB¯kÊ LÈ≈ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ»
ÔB¯kÊ .˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒ»

˙eiBvÁa זיכרון הוא שגם ¿ƒƒ
נוגע  איננו למשל, באדם, אבל

הוא  ולכן נפשו פנימיות בעומק

ומוגבל  B˙eÏÏkמדוד של , ¿»
החיצוני  «»CiLהזיכרון

ÌÈÈÚ ,ÌÈiBvÁ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb הם מהותם שמעצם «¿ƒƒ

הם  כמה עד שיעור ויש מוגבלים

ובפנימיות  בעומק ÌbLנוגעים ,∆«
‡e‰ Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ‰‰«∆¿≈≈≈∆

ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa וכאשר ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
למשל  חברים, נפרדים שני ,

הפירוד  הרי מזה זה ומתרחקים

הוא  ביניהם ‰ÒÙ˜והריחוק ,∆¿≈
ÌB˜Óa ,ÈÓLb מרחק שיש «¿ƒ¿»

ביניהם  גשמי מקום ‡Bשל
ÔÓÊa הזמן אורך מבחינת ƒ¿«

ואמנם  ביחד, שהיו מאז שעובר

הדבר  ברית ביניהם כרתו הם אם

(ואפילו  הריחוק שלמרות מועיל

הוא  ביניהם המקום מרחק אם

הפירוד  של הזמן ומשך גדול

הוא  הזיכרון סוף סוף גשמיים בעניינים אבל זה, את זה יזכרו ארוך) הוא

BÈ˙¯,חיצוני  ‰ÏÚÓÏ ÔÎÂ מעניינים . למעלה שהם רוחניים בעניינים גם ¿≈¿«¿»≈
- בלבד חיצוני זיכרון של מצב להיות יכול Ò„¯גשמיים ÔÈÚ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿«≈∆

‡e‰ ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ,Úe·˜ ¯„Òa Úa˜pL ÈÙk ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿ƒ∆ƒ¿«¿≈∆»«∆»¿¿«¿»
‰È·e ‰ÓÎÁc ÈBvÁ „eÁÈ ˙ÈÁaÓ40 מקבל כולו ההשתלשלות סדר ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿»¿»ƒ»

מהחיצוניות  רק ולא העניין ועצם עומק מתוך (השפעה מייחוד וחיות שפע

לדרגה  מדרגה והחיות השפע עוברים כלל בדרך שבו מהאופן בשונה והסוף,

חכמה  העליונה) הדרגה להתחלת מעביר העליונה הדרגה של הסוף שרק כך

מסמלת  ראשונית, נקודה שהוא כפי השכלי הרעיון שחכמה, משום וזאת ובינה

באורך  בעומק, בא שהוא כפי השכלי הרעיון והבינה, (והביטול). האין את

החיות  השפעת וכללות (והמציאות) היש את מסמלת פרטיו, כל ועם וברוחב

ואף  מאין, יש של הליך הוא השתלשלות בסדר לדרגה מדרגה האלוקית

פנימי  יחוד יש יותר בפרטיות אך פנימית, השפעה הוא יחוד כללי שבאופן

נובעת  כלל בדרך ההשתלשלות בסדר שבאה והשפע והחיות חיצוני, ויחוד

הכרחית  במידה השפעה וממשיך ש'מוליד' ובינה חכמה של חיצוני מייחוד

הרבה  גדולה השפעה 'מוליד' הפנימי הייחוד ואילו העולמות, וקיום לחיות

הנשמות  באות שממנה ÏÈÚÏיותר ¯‡a˙pL BÓÎe] ,41˜elÁ‰ Èa‚Ï ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«≈«ƒ
ÏeÏ‡a ‰"Î ÔÈa חיצוני יחוד ידי על העולם בריאת ‰M‰,יום L‡¯Ï ≈∆¡¿…«»»

ÔÂL‡¯‰ Ì„‡ ‡¯· BaL ‰M‰ L‡¯aL42B„ÈŒÏÚ ‰p‰ , ∆¿…«»»∆ƒ¿»»»»ƒ…ƒ≈«»
‰ÓÎÁc ÈÓÈt „eÁÈ ÏÚÙƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿»
ÔB¯kf‰ ÏÚÂ .[‰È·eƒ»¿««ƒ»
ÔB¯kf‰ ‡e‰L ,˙eiBvÁa¿ƒƒ∆«ƒ»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÚ«≈∆«ƒ¿«¿¿
BvÁ „eÁiÓ CLÓpLÈ ∆ƒ¿»ƒƒƒƒ

‰È·e ‰ÓÎÁc זהו וכאמור ¿»¿»ƒ»
השפע  את שמביא הייחוד

העולמות  לקיום ,ההכרחי
,Ác ˙È¯a ˙˙È¯k ‰˙È‰»¿»¿ƒ«¿ƒ¿…«
Ìei˜ ‰È‰iL ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»∆ƒ¿∆ƒ
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk»≈∆«ƒ¿«¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈÓÈ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»¿≈»»
ÌÏBÚ‰ È¯„Ò e˜ÒÙÈ ‡Ï…À¿¿ƒ¿≈»»
המבול  שלאחר בתורה, ככתוב

עם  ברית הקדושֿברוךֿהוא כרת

קיום  של תמידי המשך על נח

הארץ  ימי כל "עוד העולם, סדרי

וחורף  וקיץ וחום וקור וקציר זרע

ובהמשך  ישבותו" לא ולילה ויום

בריתי  את מקים הנני "ואני נאמר

אשר  בריתי את וזכרתי אתכם...

וביניכם". Ìbביני BLÈ C‡«∆¿«
,˙eiÓÈÙa ÔB¯kf‰ שעליו «ƒ»ƒ¿ƒƒ
השנה  בראש זיכרונות פסוקי לאמירת ביחס ז"ל חכמינו ∆¬»ÏÚÈ‰אמרו

˙˙È¯Îe Ì‰¯·‡c ˙È¯a ˙˙È¯k ‰˙È‰ ‰ÊŒÏÚL ,ÈÙÏ ÌÎB¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«∆«∆»¿»¿ƒ«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ«
‰LÓc ˙È¯a הזיכרון וגם למעלה פנימי מייחוד באות הנשמות (וכאמור ¿ƒ¿…∆

פנימי), זיכרון אלא העולם של הזיכרון כמו חיצוני זיכרון לא הוא שלהם

‰k¯‡a ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ43Ì‰ÈÈa ˜elÁ‰ הבריתות שני בין ¿«¿…»¿»«≈»¬À»«ƒ≈≈∆
משה, של והברית אברהם של הברית היינו עצמן, È¯a˙הללו ˙˙È¯kL∆¿ƒ«¿ƒ

Ï‡¯NÈ ı¯‡Â ‰¯Bz ÏÚ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡c לאברהם הובטחה הארץ כי ¿«¿»»»¿»«»¿∆∆ƒ¿»≈
כי  והמצוות, התורה לענייני משל גם היא והארץ הבתרים בין בברית ָָאבינו

התורה  טעם קיום וחסר קטן שגרעין כשם בארץ. לזריעה נמשל והמצוות

פעולות  ידי על הוא המצוות שקיום למרות כך ומזין וטעים גדול פרי מצמיח

עליונים  מעולמות אלוקות גילוי הזה לעולם ממשיך הדבר פשוטות, גשמיות

להתבצע  יכול הזה בעולם אלוקות לגלות הקדושֿברוךֿהוא של שרצונו וכיוון

להם, זקוק הוא הרי ישראל בני ידי על והמצוות התורה קיום ידי על רק

ומצוות  התורה קיום היינו והתורה, הארץ על ברית איתם כורת ולכן כביכול,

הזה, ‰eLz·‰,בעולם ÔÈÚ ÏÚ ‰˙È‰ ‰LÓc ˙È¯a ˙˙È¯Îe¿ƒ«¿ƒ¿…∆»¿»«ƒ¿««¿»
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יג dkld xac jezn `l` exiagn mc` xhti l`

האצילּות, עֹולם ולפני מּקדם ׁשהם העֹולמֹות על ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקאי
מה  ּגם וזהּו הּׁשנה, ּבראׁש הּזּכרֹון צריכים ּכּלם ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשעל
ּכריתת  ענין ׁשהּוא זכרּת, ּבאהבה נח את וגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשאֹומרים
ּכריתת  על ּדקאי הּברית, זֹוכר ּומסּימים ּדנח, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹהּברית

זה  ׁשבּוע ּבפרׁשת [המבארת ּדאברהם ועל 37הּברית ,[ ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
רּבנּו. ּדמׁשה הּברית ְְְִִֵֶַַַֹּכריתת

ÔÈÚ‰Â מּובן 38ּבּזה ּברית ּדכריתת הענין ּתכן ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּמחּלקים  ּכפׁשּוטֹו, ׁשּבּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָמהּמעׂשה
ּבתריו, ּבין ועֹוברים חצאין לׁשני אחד ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָוגֹוזרים
אחד, ּדבר הם הּבתרים ׁשּב' ׁשּכׁשם הּמֹורה סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו

אחד  ּדבר הם ה ּבתרים ּבין ׁשעֹוברים אּלּו ּגם כן .39ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבין  ׁשעֹוברים ּברית, ּכריתת ּפעּלת הּנה יֹותר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֹֻּובעמק
יתרחקּו ׁשּבחּצֹונּיּות לאחרי ׁשאפילּו היא, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָהּבתרים,
ּבפנימּיּות  ׁשּיׁשנּה ההתאחדּות זכרֹון יּׁשאר מרעהּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאיׁש
היה  ׁשּבתחּלה לבתרים, ׁשּגזרּו ּבּדבר ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָהענינים,
ּגם  זֹו אחדּות נׁשארת ּובּפנימּיּות אחדּות, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַֹּבאפן
הענינים, ּפנימּיּות ׁשּמּצד זֹו והתאחדּות כן. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלאחרי
הענינים  ּפעּלת את לׁשלל ּבחּצֹונּיּות, ּגם ותפעל ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹֻֻּתמׁש
והינּו, ּבהתאחדּות. יהיּו ּבחּצֹונּיּות ׁשּגם ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַהּמפסיקים,
ׁשּבּפנימּיּות  האחּוד את לקּׁשר הּוא, ּברית ּכריתת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשענין
ּבחּצֹונּיּות. ּגם ויפעל ׁשּימׁש הענין, חּצֹונּיּות ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֻעם
ּדנח, ּברית ּכריתת ענינים, ג' ּבזה יׁש יֹותר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹּובפרטּיּות
זּכרֹון  יׁש זּכרֹון, ויׁש זּכרֹון יׁש ּדהּנה, ּודמׁשה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדאברהם
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ואילך.37) ט טו, לך תח).38)לך (ע' שם תער"ב המשך ראה ― לקמן ב.39)בהבא מד, נצבים לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÈÙÏÂ Ì„wÓ Ì‰L ˙BÓÏBÚ‰ ממנו ,ונעלים »»∆≈ƒ∆∆¿ƒ¿≈»»¬ƒ

Ìlk ÏÚL האצילות שמעולם אלה בין הנבראים כל ועל העולמות כל על ∆«À»
האצילות  מעולם שלמעלה אלה ובין התעוררות ˆ¯ÌÈÎÈומטה ‰ÔB¯kfאת ¿ƒƒ«ƒ»

הקדושֿברוךֿהוא  ÌÈ¯ÓB‡Mשל ‰Ó Ìb e‰ÊÂ ,‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿∆««∆¿ƒ
הזיכרונות  ברכת »¿Ì‚Âבהמשך

,z¯ÎÊ ‰·‰‡a Á ˙‡∆…«¿«¬»»«¿»
˙È¯a‰ ˙˙È¯k ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  »…¿Ác,של
ÌÈÓiÒÓe הברכה בחתימת ¿«¿ƒ

ÏÚ È‡˜c ,˙È¯a‰ ¯ÎBÊ≈«¿ƒ¿»≈«
Ì‰¯·‡c ˙È¯a‰ ˙˙È¯k¿ƒ««¿ƒ¿«¿»»
Úe·L ˙L¯Ùa ˙¯‡·Ó‰]«¿…∆∆¿»»«»«

‰Ê37 לך לך השבוע ,פרשת ∆
בשנת  המאמר נאמר שבו

È¯k˙˙תשכ"א  ÏÚÂ ,[¿«¿ƒ«
ea¯ ‰LÓc ˙È¯a‰ ככתוב «¿ƒ¿…∆«≈

רבינו בפרשת שמשה נצבים,

נצבים  אתם ישראל: לעם אומר

בברית  לעברך וגו' כולכם היום

כפי  וגו', הזאת המצוה כי וגו'

להלן. שיתבאר

‰fa ÔÈÚ‰Â38,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙È¯a ˙˙È¯Îc ÔÈÚ‰ ÔÎz…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
¯·caL ‰NÚn‰Ó Ô·eÓ»≈««¬∆∆«»»
כורתים  שבאמצעותה הפעולה

ÌÈ˜lÁnLברית ,BËeLÙkƒ¿∆¿«¿ƒ
ÈLÏ „Á‡ ¯·c ÌÈ¯ÊB‚Â¿¿ƒ»»∆»ƒ¿≈
ÔÈa ÌÈ¯·BÚÂ ÔÈ‡ˆÁ¬»ƒ¿¿ƒ≈

ÂÈ¯˙a בין ב'ברית שהיה כפי ¿»»
שהקדושֿברוךֿהוא  הבתרים'

ברית  אבינו אברהם עם ַָּכרת

השבוע, בפרשת בתורה (כמסופר

 ֿ שהקדושֿברוך לך לך פרשת

לש  אותם (לחתוך) ּולבּתר ואיל עז עגלה, לקחת לאברהם אמר נים הוא ְְֵֶַָ

בתריה"), בין ולעבור בהמה לחלק ברית כורתי  "שדרך רש"י: ∆∆e‰fLוכפירוש
„Á‡ ¯·c Ì‰ ÌÈ¯˙a‰ 'aL ÌLkL ‰¯Bn‰ ÔÓÈÒ שני כלומר ƒ»«∆∆¿≈∆«¿»ƒ≈»»∆»

הדבר, אותו של ‰ÌÈ¯˙aחלקים ÔÈa ÌÈ¯·BÚL el‡ Ìb ÔÎ BÓk¿≈«≈∆¿ƒ≈«¿»ƒ
„Á‡ ¯·c Ì‰39 על במאמר הזקן לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי כמבואר ≈»»∆»

"כמו  בברית": לעברך אלוקיכם... ה' לפני כולכם היום ניצבים "אתם הפסוק

היה  שאילו אהבתם תפסוק שלא ביניהם ברית שכורתים אוהבים שני למשל

אלא  ביניהם ברית לכריתת צריכין היו לא לעד, קיים בו תלויה שהאהבה הדבר

מניעה  איזה יגרום שמא או האהבה ובטלה הדבר יבוטל שמא שיראים לפי

שום  יפרידם ולא נצחית... אהבה אהבתם תהיה ברית הכריתת ידי ועל מבחוץ

שיתייחדו  וחזק אמיץ קשר ביניהם שעושין מפני והיינו ומחוץ. מבית מניעה

הטעם  פי שעל שאף והדעת הטעם מן ולמעלה נפלא בקשר באהבתם ויתקשרו

מחמת  כן פי על אף שנאה איזה לגרום או האהבה לפסוק צריך היה והדעת

אהבה  תכסה פשעים כל ועל קיימת לעד אהבתם להיות מוכרח ברית הכריתות

וכמו  אחד. לבשר נעשו כאילו והתקשרות בברית שבאו לפי זה אמיץ וקשר זו

על  אהבתו לפסוק יוכל שלא

חבירו". מעל יפסוק לא כך עצמו

˙lÚt ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚ·e¿…∆≈ƒ≈¿À«
ÌÈ¯·BÚL ,˙È¯a ˙˙È¯k¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ
,‡È‰ ,ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa≈«¿»ƒƒ
È¯Á‡Ï eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿«¬≈

˙eiBvÁaL גשמי במרחק ∆¿ƒƒ
,e‰Ú¯Ó LÈ‡ e˜Á¯˙Èƒ¿«¬ƒ≈≈≈
˙e„Á‡˙‰‰ ÔB¯ÎÊ ¯‡MÈƒ»≈ƒ¿«ƒ¿«¿
˙eiÓÈÙa dLiL∆∆¿»ƒ¿ƒƒ

ÌÈÈÚ‰ של הזיכרון והרי »ƒ¿»ƒ
במקום, מוגבל איננו האחדות

כאשר  גם בתוקף להיות ויכול

יש  בחיצוניות, מעשית, מבחינה

ופירוד  ca·¯ריחוק BÓk¿«»»
,ÌÈ¯˙·Ï e¯ÊbL∆»¿ƒ¿»ƒ

‰lÁ˙aL הביתור לפני ∆ƒ¿ƒ»
ÏLלשניים  ÔÙ‡a ‰È‰»»¿…∆∆

˙eiÓÈt·e ,˙e„Á‡«¿«¿ƒƒ
Ìb BÊ ˙e„Á‡ ˙¯‡Lƒ¿∆∆«¿«

ÔÎ È¯Á‡Ï לאחר גם כי ¿«¬≈≈
וכד') (הבהמה הדבר שבפועל,

האמת  הרי חלקים לשני נחלק

של  חלקים שני הם שאלה היא

אחד  BÊדבר ˙e„Á‡˙‰Â .¿ƒ¿«¬
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „vnL∆ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
Ìb ÏÚÙ˙Â CLÓzÀ¿«¿ƒ¿««
˙‡ ÏÏLÏ ,˙eiBvÁa¿ƒƒƒ¿…∆
ÌÈÈÚ‰ ˙lÚt¿À«»ƒ¿»ƒ

ÌÈ˜ÈÒÙn‰ הברי כורתי שני שבין באהבה חלישות לגרום ת,שעלולים ««¿ƒƒ
eiBvÁa˙ולפעול ÌbL ובהעלם בפנימיות רק ולא ובגלוי, eÈ‰Èבפועל ∆«¿ƒƒƒ¿

˙È¯a ˙˙È¯k ÔÈÚL ,eÈ‰Â .˙e„Á‡˙‰a מעבר יותר, בעומק ¿ƒ¿«¬¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
הבתרים  בין והמעבר הביתור שבפעולת ‡˙לסמליות ¯M˜Ï ,‡e‰¿«≈∆

˙eiÓÈtaL „eÁ‡‰ תמיד קיים ‰ÔÈÚ,שבעצם ˙eiBvÁ ÌÚ שבה »ƒ∆«¿ƒƒƒƒƒ»ƒ¿»
ופירוד  ריחוק להיות eiBvÁa˙יכול Ìb ÏÚÙÈÂ CLÓiL יהיה שלא ∆À¿«¿ƒ¿««¿ƒƒ

בחיצוניות  אפילו .פירוד
‰Êa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e דרך ועל אוהבים שני בין הברית כריתת בעניין ƒ¿»ƒ≈≈¿∆

ישראל  ובני הקדושֿברוךֿהוא בין ברית הכריתת בעניין גם ÌÈÈÚזה '‚ƒ¿»ƒ
שונות  ודרגות בחינות שלוש Ác,שהם ˙È¯a ˙˙È¯k ברית , כריתת ¿ƒ«¿ƒ¿…«

e Ì‰¯·‡c ברית ÔB¯kÊכריתת LÈÂ ÔB¯kÊ LÈ ,‰p‰c .‰LÓ„ ¿«¿»»¿…∆¿ƒ≈≈ƒ»¿≈ƒ»
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`"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ּבחּצֹונּיּות, זּכרֹון ּבפנימּיּות. זּכרֹון ויׁש ְְְְִִִִִִִִִֵָָּבחּצֹונּיּות,
ׁשּגם  ּגׁשמּיים, ענינים חּצֹונּיים, ּבענינים ׁשּי ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָּכללּותֹו
ּגׁשמי, הפסק ּגׁשמּיים, ּבענינים הּוא ּביניהם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָההפסק

ו  ּבזמן. אֹו סדר ּבמקֹום ענין ּבכללּות יֹותר, למעלה כן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
למעלה  ׁשּׁשרׁשֹו קבּוע, ּבסדר ׁשּנקּבע ּכפי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

ּובינה  ּדחכמה חּצֹוני יחּוד מּבחינת [ּוכמֹו40הּוא ְְְְִִִִִִַָָָ
לעיל  לראׁש41ׁשּנתּבאר ּבאלּול כ"ה ּבין החּלּוק לגּבי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

הראׁשון  אדם נברא ׁשּבֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש הּנה 42הּׁשנה, , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
הּזּכרֹון  ועל ּובינה]. ּדחכמה ּפנימי יחּוד נפעל ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָעלֿידֹו
ׁשּנמׁש ההׁשּתלׁשלּות סדר על הּזּכרֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבחּצֹונּיּות,
ּדנח, ּברית ּכריתת היתה ּובינה, ּדחכמה חּצֹוני ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמּיחּוד
ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל קּיּום ׁשּיהיה הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשענינּה
א העֹולם. סדרי יפסקּו לא העֹולם ימי ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבמׁש
 ֿ ׁשעל לפני, זכרֹונכם יעלה ּבפנימּיּות, הּזּכרֹון ּגם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָיׁשנֹו
ּדמׁשה, ּברית ּוכריתת ּדאברהם ּברית ּכריתת היתה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹזה

ּבארּכה  אחר ּבמקֹום ׁשּכריתת 43וכּמבאר ּביניהם, החּלּוק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּוכריתת  יׂשראל, וארץ ּתֹורה על היתה ּדאברהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברית
מה  ׁשּזהּו הּתׁשּובה, ענין על היתה ּדמׁשה  ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּברית
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ובכ"מ.40) א. מז, שם לקו"ת (המו"ל).41)ראה לידינו הגיע לא שלע"ע תש"כ, אלול כ"ה נצו"י דש"פ למאמר הכוונה אולי

א.42) ח, ר"ה ― לתקופות תוד"ה רפכ"ט. תר"ל 43)ויק"ר (סה"מ תר"ל ברית כורת אנכי הנה ד"ה ואילך. ב'ז ע' תשא אוה"ת

תשא  כי ד"ה ואילך). שסג ע' תשי"ב (סה"מ תשי"ב נצבים אתם ד"ה גם וראה ואילך). קעד ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ואילך). קג ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נועדה  ברית הכריתת (והרי הזיכרון בעניין ודרגות בחינות שתי יש כלומר,

זיכרונות  בברכת והפסוקים התפילה מנוסח כמובן שכחה של מצב למנוע

אברהם  בריתי את ואף נח... את אלוקים "ויזכור השנה: ראש של במוסף

אותך"), בריתי את אני וזכרתי ÔB¯kÊאזכר... LÈÂ ,˙eiBvÁa ÔB¯kÊ LÈ≈ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ»
ÔB¯kÊ .˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒ»

˙eiBvÁa זיכרון הוא שגם ¿ƒƒ
נוגע  איננו למשל, באדם, אבל

הוא  ולכן נפשו פנימיות בעומק

ומוגבל  B˙eÏÏkמדוד של , ¿»
החיצוני  «»CiLהזיכרון

ÌÈÈÚ ,ÌÈiBvÁ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb הם מהותם שמעצם «¿ƒƒ

הם  כמה עד שיעור ויש מוגבלים

ובפנימיות  בעומק ÌbLנוגעים ,∆«
‡e‰ Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ‰‰«∆¿≈≈≈∆

ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa וכאשר ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
למשל  חברים, נפרדים שני ,

הפירוד  הרי מזה זה ומתרחקים

הוא  ביניהם ‰ÒÙ˜והריחוק ,∆¿≈
ÌB˜Óa ,ÈÓLb מרחק שיש «¿ƒ¿»

ביניהם  גשמי מקום ‡Bשל
ÔÓÊa הזמן אורך מבחינת ƒ¿«

ואמנם  ביחד, שהיו מאז שעובר

הדבר  ברית ביניהם כרתו הם אם

(ואפילו  הריחוק שלמרות מועיל

הוא  ביניהם המקום מרחק אם

הפירוד  של הזמן ומשך גדול

הוא  הזיכרון סוף סוף גשמיים בעניינים אבל זה, את זה יזכרו ארוך) הוא

BÈ˙¯,חיצוני  ‰ÏÚÓÏ ÔÎÂ מעניינים . למעלה שהם רוחניים בעניינים גם ¿≈¿«¿»≈
- בלבד חיצוני זיכרון של מצב להיות יכול Ò„¯גשמיים ÔÈÚ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿«≈∆

‡e‰ ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ,Úe·˜ ¯„Òa Úa˜pL ÈÙk ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿ƒ∆ƒ¿«¿≈∆»«∆»¿¿«¿»
‰È·e ‰ÓÎÁc ÈBvÁ „eÁÈ ˙ÈÁaÓ40 מקבל כולו ההשתלשלות סדר ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿»¿»ƒ»

מהחיצוניות  רק ולא העניין ועצם עומק מתוך (השפעה מייחוד וחיות שפע

לדרגה  מדרגה והחיות השפע עוברים כלל בדרך שבו מהאופן בשונה והסוף,

חכמה  העליונה) הדרגה להתחלת מעביר העליונה הדרגה של הסוף שרק כך

מסמלת  ראשונית, נקודה שהוא כפי השכלי הרעיון שחכמה, משום וזאת ובינה

באורך  בעומק, בא שהוא כפי השכלי הרעיון והבינה, (והביטול). האין את

החיות  השפעת וכללות (והמציאות) היש את מסמלת פרטיו, כל ועם וברוחב

ואף  מאין, יש של הליך הוא השתלשלות בסדר לדרגה מדרגה האלוקית

פנימי  יחוד יש יותר בפרטיות אך פנימית, השפעה הוא יחוד כללי שבאופן

נובעת  כלל בדרך ההשתלשלות בסדר שבאה והשפע והחיות חיצוני, ויחוד

הכרחית  במידה השפעה וממשיך ש'מוליד' ובינה חכמה של חיצוני מייחוד

הרבה  גדולה השפעה 'מוליד' הפנימי הייחוד ואילו העולמות, וקיום לחיות

הנשמות  באות שממנה ÏÈÚÏיותר ¯‡a˙pL BÓÎe] ,41˜elÁ‰ Èa‚Ï ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«≈«ƒ
ÏeÏ‡a ‰"Î ÔÈa חיצוני יחוד ידי על העולם בריאת ‰M‰,יום L‡¯Ï ≈∆¡¿…«»»

ÔÂL‡¯‰ Ì„‡ ‡¯· BaL ‰M‰ L‡¯aL42B„ÈŒÏÚ ‰p‰ , ∆¿…«»»∆ƒ¿»»»»ƒ…ƒ≈«»
‰ÓÎÁc ÈÓÈt „eÁÈ ÏÚÙƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿»
ÔB¯kf‰ ÏÚÂ .[‰È·eƒ»¿««ƒ»
ÔB¯kf‰ ‡e‰L ,˙eiBvÁa¿ƒƒ∆«ƒ»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÚ«≈∆«ƒ¿«¿¿
BvÁ „eÁiÓ CLÓpLÈ ∆ƒ¿»ƒƒƒƒ

‰È·e ‰ÓÎÁc זהו וכאמור ¿»¿»ƒ»
השפע  את שמביא הייחוד

העולמות  לקיום ,ההכרחי
,Ác ˙È¯a ˙˙È¯k ‰˙È‰»¿»¿ƒ«¿ƒ¿…«
Ìei˜ ‰È‰iL ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»∆ƒ¿∆ƒ
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk»≈∆«ƒ¿«¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈÓÈ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»¿≈»»
ÌÏBÚ‰ È¯„Ò e˜ÒÙÈ ‡Ï…À¿¿ƒ¿≈»»
המבול  שלאחר בתורה, ככתוב

עם  ברית הקדושֿברוךֿהוא כרת

קיום  של תמידי המשך על נח

הארץ  ימי כל "עוד העולם, סדרי

וחורף  וקיץ וחום וקור וקציר זרע

ובהמשך  ישבותו" לא ולילה ויום

בריתי  את מקים הנני "ואני נאמר

אשר  בריתי את וזכרתי אתכם...

וביניכם". Ìbביני BLÈ C‡«∆¿«
,˙eiÓÈÙa ÔB¯kf‰ שעליו «ƒ»ƒ¿ƒƒ
השנה  בראש זיכרונות פסוקי לאמירת ביחס ז"ל חכמינו ∆¬»ÏÚÈ‰אמרו

˙˙È¯Îe Ì‰¯·‡c ˙È¯a ˙˙È¯k ‰˙È‰ ‰ÊŒÏÚL ,ÈÙÏ ÌÎB¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«∆«∆»¿»¿ƒ«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ«
‰LÓc ˙È¯a הזיכרון וגם למעלה פנימי מייחוד באות הנשמות (וכאמור ¿ƒ¿…∆

פנימי), זיכרון אלא העולם של הזיכרון כמו חיצוני זיכרון לא הוא שלהם

‰k¯‡a ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ43Ì‰ÈÈa ˜elÁ‰ הבריתות שני בין ¿«¿…»¿»«≈»¬À»«ƒ≈≈∆
משה, של והברית אברהם של הברית היינו עצמן, È¯a˙הללו ˙˙È¯kL∆¿ƒ«¿ƒ

Ï‡¯NÈ ı¯‡Â ‰¯Bz ÏÚ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡c לאברהם הובטחה הארץ כי ¿«¿»»»¿»«»¿∆∆ƒ¿»≈
כי  והמצוות, התורה לענייני משל גם היא והארץ הבתרים בין בברית ָָאבינו

התורה  טעם קיום וחסר קטן שגרעין כשם בארץ. לזריעה נמשל והמצוות

פעולות  ידי על הוא המצוות שקיום למרות כך ומזין וטעים גדול פרי מצמיח

עליונים  מעולמות אלוקות גילוי הזה לעולם ממשיך הדבר פשוטות, גשמיות

להתבצע  יכול הזה בעולם אלוקות לגלות הקדושֿברוךֿהוא של שרצונו וכיוון

להם, זקוק הוא הרי ישראל בני ידי על והמצוות התורה קיום ידי על רק

ומצוות  התורה קיום היינו והתורה, הארץ על ברית איתם כורת ולכן כביכול,

הזה, ‰eLz·‰,בעולם ÔÈÚ ÏÚ ‰˙È‰ ‰LÓc ˙È¯a ˙˙È¯Îe¿ƒ«¿ƒ¿…∆»¿»«ƒ¿««¿»
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dkldיד xac jezn `l` exiagn mc` xhti l`

ּדקאי 44ּׁשּכתּוב  גֹו', מצּו אנכי אׁשר הּזאת הּמצוה ּכי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּומצֹותיה  מּתֹורה למעלה ׁשהיא הּתׁשּובה, ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָעל

לעיל  האחרֹונים 41(ּכּמבאר יֹום ּבארּבעים ּובפרט  ,( ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
הענין  נפעל ׁשּבֹו הּכּפּורים יֹום עד אלּול חדׁש ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמראׁש

ּכדברי על 45ּדסלחּתי ּדמׁשה ּברית ּכריתת מדּגׁשת ׁשאז , ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשּמהּזּכרֹון  היא והּתכלית הּכּונה אמנם, הּתׁשּובה. ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָענין
 ֿ ׁשעלֿידי והינּו, ּבחּצֹונּיּות, ּבּזּכרֹון ּגם ימׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֻּבפנימּיּות

ׁשּיעלה הּזּכרֹון זה ׁשּזהּו לטֹובה, לפני זכרֹונכם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
זֹוכר  הּברכה וחֹותם ּבסּיּום ׁשאֹומרים ּוכפי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָּבפנימּיּות,
עם  (הּקׁשּורה ּדאברהם ּברית ּכריתת ׁשּזֹוהי ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּברית,
ּגם  ּפֹועל זה הרי - ּדמׁשה ּברית ּוכריתת יצחק) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעקדת
ּגם  ׁשּיהיה זכרּת, ּבאהבה נח את וגם ּבחּצֹונּיּות, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבּזּכרֹון
סדר  ּבכל ׁשּימׁש חּצֹונּיים, ענינים על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּזּכרֹון
רויחי. ּומזֹוני חּיי ּבבני מּטה, למּטה עד ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

הּצרe‡·e¯ו) מהּו להבין, צרי ּדלכאֹורה הענין, ≈ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ
הרי  הּפנימּיּות, לבחינת ּבנֹוגע ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָּבּזּכרֹון
את  לנּו ּדיבחר העצמי הרצֹון יׁשנֹו הּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּבבחינת

סּלה  אהב אׁשר יעקב ּגאֹון את נעלה 46נחלתנּו ׁשהּוא , ְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אחר  ּבמקֹום ּכּמבאר הּתענּוג, מענין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֹיֹותר

מאׁשר 47ּבארּכה  יֹותר ארֹויס) (ּגיט מג ּלה ׁשהרצֹון ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
מהרצֹון  למּטה ּגם ּבזה והּדגמא הראיה וכּידּוע ְְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּתענּוג.

הּזקן  אדמּו"ר כ"ק ּכמאמר ּדי ׂשראל, ׁשאיׁש48העצמי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מאלקּות, נפרד להיֹות רֹוצה ואינֹו יכֹול אינֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָָֹהּיׂשראלי
מסירת  לידי ׁשּמביא ועד עצמי, רצֹון הּוא זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשרצֹון
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È‡˜c מדבר זה BzÓ¯‰פסוק ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰·eLz‰ ÔÈÚ ÏÚ ¿»≈«ƒ¿««¿»∆ƒ¿«¿»ƒ»
ÏÈÚÏ ¯‡·nk) ‰È˙BˆÓe(41 בני אם שגם הקדושֿברוךֿהוא כהבטחת ƒ¿∆»«¿…»¿≈

ברית  להם "וזכרתי - זאת בכל וייגלו, ויחטאו התורה דברי על יעברו ישראל

אותם  הוצאתי אשר ראשונים

שכריתת  היינו מצרים" מארץ

עם  נכרתה התשובה על הברית

שלמעלה  התשובה ובכוח משה

היהודי  נשאר ומצוות מתורה

אם  גם בקדושֿברוךֿהוא קשור

צריכה  והתשובה וגלה, ְָָָָחטא

השנה  ימות בכל ,להיות
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡a Ë¯Ù·eƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈB¯Á‡‰ הפעם היו שהם »«¬ƒ
בהר  היה רבנו שמשה השנייה

העגל  חטא …≈∆L‡¯nLלאחר
ÌBÈ „Ú ÏeÏ‡ L„Á…∆¡«
ÏÚÙ BaL ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆ƒ¿»
EÈ¯·„k ÈzÁÏÒc ÔÈÚ‰45 »ƒ¿»¿»«¿ƒƒ¿»∆

הם  הללו הסליחה דברי והרי

למשה  הקדושֿברוךֿהוא דברי

התשובה  לעניין Ê‡Lבמענה ,∆»
ימי  ועשרת אלול חודש בימי

שהם תשובה  שנה מידי

הימים  ארבעים של בתאריכים

בהר  משה שהיה האחרונים

˙È¯a ˙˙È¯k ˙Lb„ÓÀ¿∆∆¿ƒ«¿ƒ
.‰·eLz‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰LÓc¿…∆«ƒ¿««¿»
˙ÈÏÎz‰Â ‰ek‰ ,ÌÓ‡»¿»««»»¿««¿ƒ
˙eiÓÈÙa ÔB¯kf‰nL ‡È‰ƒ∆≈«ƒ»ƒ¿ƒƒ
ובעניין  ומצוות תורה בעניני

פנימיים  עניינים שהם התשובה

השנה (CLÓÈורוחניים  בראש À¿«
השנה  ימות ÔB¯kfaובכל Ìb««ƒ»

˙eiBvÁa גשמיים ÏÚiL‰בעניינים ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â , ¿ƒƒ¿«¿∆«¿≈∆∆«¬∆
ÈÙÎe ,˙eiÓÈÙa ÔB¯kf‰ e‰fL ,‰·BËÏ ÈÙÏ ÌÎB¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«¿»∆∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰Î¯a‰ Ì˙BÁÂ ÌeiÒa ÌÈ¯ÓB‡L ראש של במוסף זיכרונות ברכת ∆¿ƒ¿ƒ¿««¿»»
(‰eLw¯‰השנה  Ì‰¯·‡c ˙È¯a ˙˙È¯k È‰BfL ,˙È¯a‰ ¯ÎBÊ≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»»«¿»

Ìb ÏÚBt ‰Ê È¯‰ Z ‰LÓc ˙È¯a ˙˙È¯Îe (˜ÁˆÈ ˙„˜Ú ÌÚƒ¬≈«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ¿…∆¬≈∆≈«
Áa ÔB¯kfaÌb ‰È‰iL ,z¯ÎÊ ‰·‰‡a Á ˙‡ Ì‚Â ,˙eiBv «ƒ»¿ƒƒ¿«∆…«¿«¬»»«¿»∆ƒ¿∆«

ÌÈiBvÁ ÌÈÈÚ ÏÚ ÔB¯kf‰,גשמיות והשפעת העולם CLÓiLקיום «ƒ»«ƒ¿»ƒƒƒƒ∆À¿«
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎa ראשית שהם ובינה (חכמה העליונות מהדרגות ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

ברוחניות  ליש מאין וההשפעה È·aההשתלשלות ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú («¿«»«»¿»≈
.ÈÁÈÂ¯ ÈBÊÓe ÈiÁ«≈¿≈¿ƒ≈

ÔB¯kfa C¯v‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (Â≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««…∆«ƒ»
˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba ובחיזוק ברית בכריתת צורך יש בכלל למה ¿≈«ƒ¿ƒ««¿ƒƒ

 ֿ הקדוש של הפנימי הזיכרון

ישראל, לנשמות ביחס ברוךֿהוא

˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁ·a È¯‰¬≈ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰ BLÈ∆¿»»»«¿ƒ
e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·Èc¿ƒ¿«»∆«¬»≈
·‰‡ ¯L‡ ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡∆¿«¬…¬∆»≈

‰lÒ46 כי בחסידות ומבואר ∆»
הפסוק  של הפנימית המשמעות

בחר  שהקדושֿברוךֿהוא היא

בני  את ואוהב ישראל בבני

מאד, ועצמי פנימי ברצון ישראל

elÙ‡ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰L∆«¬∆≈¬ƒ
¯‡·nk ,‚eÚz‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«««¬«¿…»
‰k¯‡a ¯Á‡ ÌB˜Óa47 ¿»«≈«¬À»

ËÈb) ‰l‚Ó ÔBˆ¯‰L∆»»¿«∆ƒ
¯L‡Ó ¯˙BÈ (ÒÈB¯‡«¿≈≈¬∆

‚eÚz‰ כלל שבדרך אף כי ««¬
הדרגות  של הרגיל הסדר

כוחות  של גם וכך העליונות,

מהרצון  נעלה שהעונג הוא הנפש

מסויים  בדבר רוצה (ואדם

לו  גורם שהדבר מכך כתוצאה

כך  יותר גדול שהעונג וככל עונג,

יש  יותר), וחזק גדול הרצון

"רצון  ברצון, יותר נעלית בחינה

מעונג  יותר שנעלית עצמי"

של  יותר חזק ביטוי ומהווה

הנפש. פנימיות עומק

‡Ó‚c‰Â ‰È‡¯‰ Úe„iÎÂ¿«»«»¿»»¿«À¿»
ÔBˆ¯‰Ó ‰hÓÏ Ìb ‰Êa»∆«¿«»≈»»

,Ï‡¯NÈc ÈÓˆÚ‰ לבני עצמי רצון כביכול, יש, שלקדושֿברוךֿהוא כשם »«¿ƒ¿ƒ¿»≈
שהרצון  וכיוון לקדושֿברוךֿהוא עצמי רצון ישראל לבני  יש כך ישראל,

לרצון  משל מהווה זה הרי מעונג, למעלה הוא לאלוקות ישראל בני של העצמי

של  עניניו את ומבאר והולך ישראל, בנשמות הקדושֿברוךֿהוא של העצמי

ישראל  בבני למטה, העצמי ‰הרצון ¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡ÓkÔ˜f48 ¿«¬««¿«»≈
„¯Ù ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡Â ÏBÎÈ BÈ‡ ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡L∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ≈»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»
È„ÈÏ ‡È·nL „ÚÂ ,ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ ‡e‰ ‰Ê ÔBˆ¯L ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…∆»∆»«¿ƒ¿«∆≈ƒƒ≈

,ÏÚÙa LÙ ˙¯ÈÒÓ ויתור בפועל, נפש מסירות גורם הזה שהרצון ומאחר ¿ƒ«∆∆¿…«
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וידּוע  ּבפעל, ּדוקא 49נפׁש הּוא המסירּותֿנפׁש ׁשענין ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אינֹו הּׂשכל ׁשהרי ׂשכל, עם קׁשּור ׁשאינֹו רצֹון ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּצד
(ׂשכל  המסירּותֿנפׁש לענין מקֹום נֹותן ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמחּיב
ויתירה  נפׁש), מסירּות צּו ניט ּבריינגט אּון ניט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָטראגט
היה  אם ּגם ּכי הענג, ענין ּגם ּבֹו אין זה ׁשרצֹון ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּזה,
ּוכדי  אמּתית, נפׁש מסירּות לידי ּבא היה לא ענג, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּבזה
רצֹון  עלֿידי ּדוקא זה הרי אמּתית נפׁש למסירּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלבֹוא
ודעת  טעם עלּֿפי מדּוד ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעצמי,
ּומּזה  הענג, ענין עם קׁשּור ׁשאינֹו זאת, עֹוד אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוׂשכל,

מענ  ׁשּלמעלה רצֹון ׁשּזהּו להביא מּוכח, יכֹול ׁשּלכן ג, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אמּתית  נפׁש מסירּות ּבפעל, למּטה נפׁש מסירּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹלידי
ּבבחינת  ּגם הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן, ענג. ּבּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשאין
ׁשּי ׁשּלא אף ּכי, הּזּכרֹון, ענין לפעל צרי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹהּפנימּיּות
אפׁשר  מּכלֿמקֹום, חסֿוׁשלֹום, יתּבּטל העצמי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהרצֹון
ּפסּוקי  אמירת ענין וזהּו ׁשעה. לפי ּבהעלם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה
ׁשעלֿידיֿזה  הּתֹורה, מּפסּוקי ראיה ׁשּמביאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזכרֹונֹות,
ּכריתת  הּברית, זֹוכר ּבפנימּיּות, הּזּכרֹון ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָּפֹועלים
על  ּדמׁשה ּברית ּכריתת יֹותר, ּובעמק ּדאברהם, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹּברית
וגם  ּבחּצֹונּיּות, הּזּכרֹון ּגם נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּתׁשּובה,
סדר  לכל ׁשּנֹוגע הּזּכרֹון ׁשּזהּו זכרּת, ּבאהבה נח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
צרכי  ּבכל טפחים מעׂשרה למּטה ועד ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות,

ָָָהאדם.

יּפטר ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) אל ז"ל רּבֹותינּו מאמר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ
הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו ְֲֲִֵֵֶַָָָָָאדם
ׁשּמּצד  ב) (סעיף לעיל נתּבאר ּדהּנה, ז ֹוכרהּו. ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּמּתֹו
ׁשּתהיה  הּבֹורא רצֹון מּצד (ׁשּנעׂשה ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָסדר

ּבתחּתֹונים  מלמעלה,50ּדירה הּנׁשמה ירידת ענין יׁשנֹו ( ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עמיקּתא, לבירא למּטה, ׁשּבאה עד רמה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָמאגרא
ׁשל  ענין להיֹות ׁשּיכֹול עד העֹולם, והגּבלֹות ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבמדידֹות
ולכן  מחברֹו. אדם ּדיּפטר ענין ׁשהּוא והסּתר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָהעלם
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טו `"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

וידּוע  ּבפעל, ּדוקא 49נפׁש הּוא המסירּותֿנפׁש ׁשענין ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אינֹו הּׂשכל ׁשהרי ׂשכל, עם קׁשּור ׁשאינֹו רצֹון ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּצד
(ׂשכל  המסירּותֿנפׁש לענין מקֹום נֹותן ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמחּיב
ויתירה  נפׁש), מסירּות צּו ניט ּבריינגט אּון ניט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָטראגט
היה  אם ּגם ּכי הענג, ענין ּגם ּבֹו אין זה ׁשרצֹון ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּזה,
ּוכדי  אמּתית, נפׁש מסירּות לידי ּבא היה לא ענג, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּבזה
רצֹון  עלֿידי ּדוקא זה הרי אמּתית נפׁש למסירּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלבֹוא
ודעת  טעם עלּֿפי מדּוד ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעצמי,
ּומּזה  הענג, ענין עם קׁשּור ׁשאינֹו זאת, עֹוד אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוׂשכל,

מענ  ׁשּלמעלה רצֹון ׁשּזהּו להביא מּוכח, יכֹול ׁשּלכן ג, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אמּתית  נפׁש מסירּות ּבפעל, למּטה נפׁש מסירּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹלידי
ּבבחינת  ּגם הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן, ענג. ּבּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשאין
ׁשּי ׁשּלא אף ּכי, הּזּכרֹון, ענין לפעל צרי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹהּפנימּיּות
אפׁשר  מּכלֿמקֹום, חסֿוׁשלֹום, יתּבּטל העצמי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהרצֹון
ּפסּוקי  אמירת ענין וזהּו ׁשעה. לפי ּבהעלם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה
ׁשעלֿידיֿזה  הּתֹורה, מּפסּוקי ראיה ׁשּמביאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזכרֹונֹות,
ּכריתת  הּברית, זֹוכר ּבפנימּיּות, הּזּכרֹון ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָּפֹועלים
על  ּדמׁשה ּברית ּכריתת יֹותר, ּובעמק ּדאברהם, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹּברית
וגם  ּבחּצֹונּיּות, הּזּכרֹון ּגם נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּתׁשּובה,
סדר  לכל ׁשּנֹוגע הּזּכרֹון ׁשּזהּו זכרּת, ּבאהבה נח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
צרכי  ּבכל טפחים מעׂשרה למּטה ועד ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות,

ָָָהאדם.

יּפטר ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) אל ז"ל רּבֹותינּו מאמר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ
הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו ְֲֲִֵֵֶַָָָָָאדם
ׁשּמּצד  ב) (סעיף לעיל נתּבאר ּדהּנה, ז ֹוכרהּו. ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּמּתֹו
ׁשּתהיה  הּבֹורא רצֹון מּצד (ׁשּנעׂשה ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָסדר

ּבתחּתֹונים  מלמעלה,50ּדירה הּנׁשמה ירידת ענין יׁשנֹו ( ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עמיקּתא, לבירא למּטה, ׁשּבאה עד רמה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָמאגרא
ׁשל  ענין להיֹות ׁשּיכֹול עד העֹולם, והגּבלֹות ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבמדידֹות
ולכן  מחברֹו. אדם ּדיּפטר ענין ׁשהּוא והסּתר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָהעלם
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,(LÙ ˙e¯ÈÒÓ eˆ ËÈƒ¿ƒ∆∆
להיות  יכולים שכל פי על שכן

עדיף  מדוע שונים נימוקים

את  למסור ולא בחיים להישאר

fÓ‰,הנפש  ‰¯È˙ÈÂ זו לא ƒ≈»ƒ∆
מעצם  היא נפש שמסירות בלבד

ולא  ודעת מטעם למעלה מהותה

אלא  ההיגיון לפי שמחוייב דבר

עצמי' מ'רצון רק שנובע צעד

מזו  יתירה Ê‰אלא ÔBˆ¯L∆»∆
הנפש את Ìbלמסור Ba ÔÈ‡≈«

Ì‡ Ìb Èk ,‚Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»…∆ƒ«ƒ
‰È‰ ‡Ï ,‚Ú ‰Êa ‰È‰»»»∆…∆…»»
LÙ ˙e¯ÈÒÓ È„ÈÏ ‡a»ƒ≈¿ƒ∆∆

˙ÈzÓ‡ יכול לא עונג גם כי ¬ƒƒ
על  לוותר וגורם סיבה להיות

מטרה  למען לחלוטין החיים

מכוח  ורק אך בא והדבר מסוימת

בנפש, ופנימי עמוק יותר עוד

LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ ‡B·Ï È„Îe¿≈»ƒ¿ƒ∆∆
‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¬≈∆«¿»
‡lL ,ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¿ƒ∆…
„e„Ó BÈ‡L „·Ïa BÊƒ¿«∆≈»
,ÏÎNÂ ˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««»««¿≈∆
BÈ‡L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆≈
,‚Ú‰ ÔÈÚ ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿«»…∆
ÔBˆ¯ e‰fL ,ÁÎeÓ ‰fÓeƒ∆»∆∆»

‚ÚÓ ‰ÏÚÓlL בחינת ולא ∆¿«¿»≈…∆
כלל  בדרך מדובר שבה הרצון

מעונג, למטה ≈«∆ÔÎlLוהיא
ÏBÎÈזה È„ÈÏרצון ‡È·‰Ï »¿»ƒƒ≈

‰hÓÏ LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆¿«»
e .‚Ú da ÔÈ‡L ˙ÈzÓ‡ LÙ ˙e¯ÈÒÓ ,ÏÚÙa של שהרצון מאחר ¿…«¿ƒ∆∆¬ƒƒ∆≈»…∆

הוא  וגו') נחלתנו" את לנו "יבחר נאמר (שעליו ישראל בבני הקדושֿברוךֿהוא

'רצון  שהוא נפש למסירות אותו המניע היהודי של לרצון בדומה עצמי', 'רצון

אותו? לעורר צורך יש בכלל למה מהעונג, ולמעלה מהשכל למעלה עצמי'

ÔÈÚ ÏÚÙÏ CÈ¯ˆ ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁ·a Ìb ‰p‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈ƒ≈«ƒ¿ƒ««¿ƒƒ»ƒƒ¿…ƒ¿«
Ïha˙È ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰L CiL ‡lL Û‡ ,Èk ,ÔB¯kf‰ וייעלם «ƒ»ƒ«∆…«»∆»»»«¿ƒƒ¿«≈

‡LÙ¯לחלוטין  ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ייתכןÌÏÚ‰a ‰È‰iL «¿»ƒ»»∆¿»∆ƒ¿∆¿∆¿≈
‰ÚL ÈÙÏ מסויים .לזמן ¿ƒ»»

È˜eÒt ˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¬ƒ«¿≈
‰È‡¯ ÌÈ‡È·nL ,˙BB¯ÎÊƒ¿∆¿ƒƒ¿»»
הפנימי  הזיכרון לעניין

ŒÏÚL ,‰¯Bz‰ È˜eÒtÓƒ¿≈«»∆«
‰È‰iL ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¬ƒ∆ƒ¿∆
¯ÎBÊ ,˙eiÓÈÙa ÔB¯kf‰«ƒ»ƒ¿ƒƒ≈
˙È¯a ˙˙È¯k ,˙È¯a‰«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
,¯˙BÈ ˜ÓÚ·e ,Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿…∆≈
ÏÚ ‰LÓc ˙È¯a ˙˙È¯k¿ƒ«¿ƒ¿…∆«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰·eLz‰«¿»¿«¿≈∆
כריתת  עניין שמעוררים לאחר

אברהם  של והזיכרון הברית

רוחניים  בענינים פנימי, (זיכרון

ותשובה) ומצוות תורה של

ÔB¯kf‰ Ìb CLÓƒ¿»««ƒ»
Á ˙‡ Ì‚Â ,˙eiBvÁa¿ƒƒ¿«∆…«
e‰fL ,z¯ÎÊ ‰·‰‡a¿«¬»»«¿»∆∆
¯„Ò ÏÎÏ Ú‚BpL ÔB¯kf‰«ƒ»∆≈«¿»≈∆

„ÚÂ ,˙eÏLÏzL‰‰ לזכרון «ƒ¿«¿¿¿«
גשמיים  בעניינים «»¿hÓÏ‰גם

ÏÎa ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ≈¬»»¿»ƒ¿»
.Ì„‡‰ ÈÎ¯»̂¿≈»»»

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆≈¿»≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó שבו «¬««≈«

המאמר  ËtÈ¯נפתח Ï‡«ƒ»≈
CBzÓ ‡l‡ B¯·ÁÓ Ì„‡»»≈¬≈∆»ƒ
Ck CBznL ,‰ÎÏ‰ ¯·c¿«¬»»∆ƒ»
¯‡a˙ ,‰p‰c .e‰¯ÎBÊ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»≈
„vnL (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆ƒ«
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿
ÔBˆ¯ „vÓ ‰NÚpL)∆«¬»ƒ«¿
‰¯Èc ‰È‰zL ‡¯Ba‰«≈∆ƒ¿∆ƒ»

ÌÈBzÁ˙a50ÔÈÚ BLÈ ( ¿«¿ƒ∆¿ƒ¿«
,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»ƒ¿«¿»

‰Ó¯ ‡¯‚‡Ó גבוה Ú„מגג , ≈ƒ¿»»»«
‡¯È·Ï ,‰hÓÏ ‰‡aL∆»»¿«»¿ƒ»

‡z˜ÈÓÚ עמוק Âלבור ˙B„È„Óa ,ÏBÎiL „Ú ,ÌÏBÚ‰ ˙BÏa‚‰ ¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»»«∆»
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï מאלוקות ÔÈÚוריחוק ‡e‰L , ƒ¿ƒ¿»∆∆¿≈¿∆¿≈∆ƒ¿»

¯ËtÈcוייפרדÌ„‡היהודיB¯·ÁÓ הקדושֿברוךֿהואCÈ¯ˆ ÔÎÏÂ . ¿ƒ»≈»»≈¬≈¿»≈»ƒ
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dkldטז xac jezn `l` exiagn mc` xhti l`

זכרֹונכם  ׁשּיעלה עלּֿדר) זֹוכרהּו ׁשּיהיה לפעל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹצרי
נׁשמֹות  ׁשל הּׁשרׁש את לעֹורר והינּו, לטֹובה), ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹלפני
(לפני), ׁשּלמעלה הּפנימּיּות ּבבחינת ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
מּבחינת  יֹותר נעלית ׁשהיא הּפנימּיּות לבחינת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַועד
הרצֹון  ׁשּזהּו ׁשּלמעלה, הענג מּבחינת וגם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחכמה
לפעל  צריכים הּׁשנה ׁשּבראׁש עלּֿדר) ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהעצמי

ּבפ  חֹוזרים הּזּכרֹון הענינים ׁשּכל לפי נימּיּות, ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָ
מּבחינה 51לקדמּותם  ההמׁשכה  להיֹות  צריכה ולכן , ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו הענינים, ּכל חזרּו ׁשּבּה מהּבחינה יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנעלית
זה  וענין וענג). מּׂשכל ׁשּלמעלה עצמי' 'רצֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבחינת
ּבארּכה  מבאר ּדהּנה, ּדוקא. הלכה ּדבר עלֿידי ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻנעׂשה

הּקדׁש' ז"ל 52ּב'אּגרת רּבֹותינּו מאמר ּכל 53ּבפרּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשענין  ּדייקא, הלכֹות כּו', יֹום ּבכל הלכֹות ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָהּׁשֹונה
ולכן, ּבגלּוי. העליֹון רצֹון נמצא ׁשּבהם הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָההלכֹות
עם  ויתקּׁשר ּכלי יהיה ׁשּלמּטה העצמי ׁשהרצֹון ּכדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנה
ענין  עלֿידי (לא נעׂשה זה הרי ׁשּלמעלה, העצמי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהרצֹון
עלֿידי  לא ואפּלּו הּׂשכל, מעלת ׁשּתגּדל ּככל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּבּׂשכל,
ּדבר  ענין ׁשּזהּו הרצֹון, ענין עלֿידי אּלא) ענג, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹענין
ערּוב  ללא ׁשהּוא, ּכמֹו העליֹון רצֹון יׁשנֹו ׁשּבזה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהלכה,

ּבּמאמר  ׁשּמסּים ּוכפי הרצֹון, זּולת נֹוספים ּגדל 54ענינים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
רצֹון  עצמּות עמק ּכל ׁשּבזה ּפסּוקה, ּדהלכה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהענין

ְֶָהעליֹון.

עליה ÌiÒÓeח) ׁשּגזר ארץ ּכל כּו' מּלתא אדּכרּתן ¿«≈ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ארץ  וכל נתיּׁשבה, ליּׁשּוב הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶַָָָָָאדם
נתיּׁשבה. לא ליּׁשּוב הראׁשֹון אדם עליה ּגזר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבּמאמר  ּכּמבאר ּבזה, הּוא 54והענין הראׁשֹון ׁשאדם ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מחׁשבה  הּוא הראׁשֹון אדם ּוגזרת קדמֹון', אדם ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָ'ּפרצּוף
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ובכ"מ. ובכ"מ.51)רפל"ו. ב. נא, שם לקו"ת במקומו. האריז"ל סידור ר"ה. שער הכוונות ושער פע"ח מגילה 53)סכ"ט.52)ראה

א. עג, נדה ב. 54.258)כח, ע' שם תרפ"ט סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÙÏ ÌÎB¯ÎÊ ‰ÏÚiL C¯cŒÏÚ) e‰¯ÎBÊ ‰È‰iL ÏÚÙÏƒ¿…∆ƒ¿∆¿≈«∆∆∆«¬∆ƒ¿¿∆¿»«
ÈÙk Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÏL L¯M‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ ,eÈ‰Â ,(‰·BËÏ¿»¿«¿¿≈∆«…∆∆ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,(ÈÙÏ) ‰ÏÚÓlL ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆¿«¿»¿»«¿«ƒ¿ƒ«
˙ÈÁaÓ Ì‚Â ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿«ƒ¿ƒ«

e‰fL ,‰ÏÚÓlL ‚Ú‰»…∆∆¿«¿»∆∆
‰ÏÚÓlL ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰»»»«¿ƒ∆¿«¿»
‰M‰ L‡¯aL C¯cŒÏÚ)«∆∆∆¿…«»»

בשנה שנה ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒמידי
ÏÚÙÏ התעוררות את מחדש ƒ¿…

ÈÙÏ ,˙eiÓÈÙa ÔB¯kf‰«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ì˙eÓ„˜Ï51 לפני שהיו כפי ¿«¿»
לעורר בריאת  וצריך העולמות

שנה  בכל הקדושֿברוךֿהוא אצל

עולמות  לברוא הרצון את מחדש

עליהם  ˆ¯ÎÈ‰ולמלוך ÔÎÏÂ ,¿»≈¿ƒ»
‰ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒ¿ƒ»
‰ÈÁa‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈≈«¿ƒ»
ÌÈÈÚ‰ Ïk e¯ÊÁ daL∆»»¿»»ƒ¿»ƒ

הקודמות  e‰fLבשנים ,∆∆
'ÈÓˆÚ ÔBˆ¯' ˙ÈÁa¿ƒ«»«¿ƒ
.(‚ÚÂ ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿…∆
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈
,‰p‰c .‡˜Âc ‰ÎÏ‰ ¯·c¿«¬»»«¿»¿ƒ≈
˙¯b‡'a ‰k¯‡a ¯‡·Ó¿…»«¬À»¿ƒ∆∆

'L„w‰52¯Ó‡Ó Le¯Ùa «…∆¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯53Ïk «≈«»

ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰«∆¬»¿»
הבא  עולם בן שהוא לו מובטח

‡˜ÈÈc ˙BÎÏ‰ ,'eÎ ודווקא ¬»»¿»
נקרא  שבתורה ההלכות חלק

תורה' של ÔÈÚL'כתרה ,∆ƒ¿«
L ‡e‰ ˙BÎÏ‰‰Ì‰a «¬»∆»∆
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ‡ˆÓ בחינת) ƒ¿»»»∆¿

מעשר  שלמעלה הכתר

הרצון ÈeÏ‚aהספירות) כי ¿»
התורה  במצוות התלבש העליון

ובעוד  'כתר') בגימטריא – דרבנן מצוות שבע ובתוספת תרי"ג (שמספרן

שצוטט  (כפי ונסתר נעלם הוא שבמצוות העליון הרצון שבכתב שבתורה

בהלכות  הרי למשל) תפילין, מצות לגבי שבתניא הקודש מאגרת לעיל

שבמצוות  העליון הרצון דווקא הפסוקות הלכות השונה ולכן וידוע גלוי הוא

מלובשת  האדם נפש  ההלכה בלימוד כי הבא עולם בן שהוא לו מובטח

העליון. ברצון

¯M˜˙ÈÂ ÈÏk ‰È‰È ‰hÓlL ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰L È„k ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈¿≈∆»»»«¿ƒ∆¿«»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡Ï) ‰NÚ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓlL ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰ ÌÚƒ»»»«¿ƒ∆¿«¿»¬≈∆«¬∆…«¿≈ƒ¿»
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÎO‰ ˙ÏÚÓ Ïc‚zL ÏÎk ,ÏÎOaL∆«≈∆¿»∆ƒ¿««¬««≈∆«¬ƒ…«¿≈ƒ¿»

‚Ú ÏL אבל מהרצון למעלה הוא העונג כלל שבדרך לעיל שהוסבר כפי ∆…∆
רק  לא נעלה העצמי הרצון

ולכן  מהעונג גם אלא מהשכל

(ההיפך  והחיבור ההתקשרות

ופירוד, ריחוק שעניינו מ"יפטר"

(שלמטה  שכל ידי על לא היא

עונג  ידי על לא וגם רגיל) מרצון

רגיל) מרצון «∆‡l‡)(שלמעלה
ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«»»

c·¯העצמי  ÔÈÚ e‰fL ,∆∆ƒ¿«¿«
ÔBˆ¯ BLÈ ‰ÊaL ,‰ÎÏ‰¬»»∆»∆∆¿»
‡ÏÏ ,‡e‰L BÓk ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿∆¿…
ÌÈÙÒB ÌÈÈÚ ·e¯Ú≈ƒ¿»ƒ»ƒ
ÈÙÎe ,ÔBˆ¯‰ ˙ÏeÊ«»»¿ƒ

¯Ó‡na ÌiÒnL54 הנ"ל ∆¿«≈««¬»
תרפ"ט ‰ÔÈÚדשנת Ï„b…∆»ƒ¿»

‰ÊaL ,‰˜eÒt ‰ÎÏ‰c«¬»»¿»∆»∆
ÔBˆ¯ ˙eÓˆÚ ˜ÓÚ Ïk»…∆«¿»

ÔBÈÏÚ‰ ממשיכים" לשונו: וזה »∆¿
העצמּות  גילוי שהוא זה אור

לפני  שהוא כמו הוא ברוך

הלכה  עניין וזהו הצמצום...

אור  את וממשיכים שמוליכים

הליכות  גבול... הבלי סוף אין

גילוי  שיהי' בכדי היינו לו, עולם

לפני  שהוא כמו העצמּות

ידי  על הוא ל"ו דזהו הצמצום

פסוקה  דבהלכה דווקא, הלכות

רצון  עצמּות עומק כל בזה הרי

העליון".

ÌiÒÓe (Á חכמינו במאמר ¿«≈
המאמר  נפתח שבו ז"ל

k 'eÎ ‡˙lÓ Ôz¯k„‡Ï «¿«¿»ƒ¿»»
Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯ÊbL ı¯‡∆∆∆»«»∆»»»
Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯Êb ‡lL ı¯‡ ÏÎÂ ,‰·MÈ˙ ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿«¿»¿»∆∆∆…»«»∆»»»
¯Ó‡na ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰·MÈ˙ ‡Ï ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰54 »ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»»∆«¿…»««¬»

תרפ"ט  ‰¯‡ÔBLדשנת Ì„‡L רוחנית לבחינה משל הּוא כאן האמור ∆»»»ƒ
הנקראת  כשם 'Ûeˆ¯tעליונה רבים ועניינים כוחות הכוללת שלימה (תבנית «¿

שונים  כוחות כמה כולל להבדיל, הגשמי, האדם ˜„ÔBÓ',שפרצוף Ì„‡ (»»«¿
ואורות  ספירות יש שבהם מהעולמות שלמעלה באלוקות עליונה בחינה היא
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`"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

אדם  ּבני מעׂשי ּדכל והינּו, קדמֹון', ּד'אדם ְְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָהּקדּומה
ּכפי  העליֹונה ּדהׁשּגחה הּגזרה עלּֿפי הם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָועניניהם
ּובפרטּיּות  קדמֹון'. ּד'אדם הּקדּומה ּבּמחׁשבה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָׁשעלה
אדם  עליה ׁשּגזר ארץ אֹופּנים, ב' ּבזה יׁש ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיֹותר
אדם  עליה ּגזר ׁשּלא וארץ נתיּׁשבה, ליּׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ׁש נתיּׁשבה, לא ליּׁשּוב ּבעבֹודת הראׁשֹון אֹופּנים ב' הם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
קּיּום  עלֿידי הּטֹוב, ּבּצד חּיּוב ׁשל ּבאפן עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהוי',
ההפכי, ּבּצד ׁשלילה ׁשל ּבאפן ועבֹודה עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹמצוֹות
ׁשני  הם ּובכללּות לאּֿתעׂשה, מצוֹות ׁשמירת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹעלֿידי

טֹוב  ועׂשה מרע ּדסּור העבֹודה 55הענינים ּוכללּות . ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
ּדהׁשּגחה  הּגזרה עלּֿפי היא אּלּו ארצֹות סּוגי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבׁשני

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּמאמר: ּוממׁשי מצעדי 56העליֹונה. מה' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּתֹורת [וכּידּוע יחּפץ ודרּכֹו ּכֹוננּו ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגבר

הּזקן  אדמּו"ר ּבא 57ּוכ"ק יהּודי ׁשּכאׁשר הּפסּוק, על ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
הביאה  העליֹונה ׁשההׁשּגחה לדעת עליו מסּים, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻלמקֹום
ׁשל  ― ׁשּדרּכֹו ּכדי היא ּבזה והּכּונה זה , למקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
יחּפץ  ׁש(ּדרּכֹו) הּפרּוׁש ּגם ּכֹולל יחּפץ, ― ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקּב"ה
ּבעבֹודתֹו ואיׁש לאיׁש להצליח הּקּב"ה], על ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָקאי
להׁשלים  ּבכדי הּגׁשמּיים עניניו ּובכל ּומצֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּבתֹורה

טֹוב. ּכי ּבאֹור אֹור ותֹורה להיֹות העליֹונה ְְְְִִֶַַָָָָָהּכּונה

LÈÂ,זה רז"ל ּבמאמר הענינים קׁשר ּבבאּור לֹומר ¿≈ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּדבר  לּמּוד מסּפיק לא זֹוכרהּו, ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹׁשּכדי

ּבּפה  למֹוציאיהם ההמׁשכה 58ההלכה, על נֹוסף אּלא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבפעל, ּבעבֹודה ּגם נמׁש להיֹות צרי לדּבּור, ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמּמחׁשבה
ליּׁשּוב  ענינּה, לפי ארץ ּבכל הראׁשֹון אדם ּגזרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלקּים
אמירת  מסּפיק ׁשּלא הּׁשנה, ּבראׁש (ּכמֹו ליּׁשּוב ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹאֹו
ׁשּזהּו הּמעׂשה, ענין ּגם צרי אּלא זכרֹונֹות, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּפסּוקי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולמות  וכל ההשתלשלות' 'סדר כל בה אלא מזה זה ונבדלים שונים מסוגים

(כאדם  אחת בסקירה נכללים המשיח ימות ועד שמהבריאה המאורעות וכל

של  הפרטים כל במחשבתו, לעלות מתחיל הבית שכאשר בית לבנות הרוצה

ויחידה) אחת במחשבה נכללים והחלונות הקירות ‡„Ìהגג ˙¯Ê‚e¿≈«»»
‰·LÁÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ«¬»»

‰Óe„w‰ הכללית האחת, «¿»
,eÈ‰Â ,'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c¿»»«¿¿«¿
Ì„‡ Èa ÈNÚÓ ÏÎc¿»«¬≈¿≈»»
ÈtŒÏÚ Ì‰ Ì‰ÈÈÚÂ¿ƒ¿¿≈∆≈«ƒ
‰ÁbL‰c ‰¯Êb‰«¿≈»¿«¿»»
‰ÏÚL ÈÙk ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿ƒ∆»»
‰Óe„w‰ ‰·LÁna««¬»»«¿»

'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c מכן שלאחר ¿»»«¿
סדר  של הרבות בדרגות

ביטוי  לידי באה ההשתלשלות

מאד  רבים פרטים ופרטי בפרטים

ב'מחשבה  כלולים כולם אבל

שנברא  מה וכל דא"ק' הקדומה

העולמות  בכל שמתרחש מה וכל

פרטית. בהשגחה הוא

‰Êa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
על  הקדושֿברוךֿהוא בהשגחת

הנבראים  כל ועל העולמות כל

,ÌÈpÙB‡ בצורה ·' השגחה «ƒ
ומתי  יהיה ואיך יהיה מה חיובית,

- ÈÏÚ‰יהיה ¯ÊbL ı¯‡∆∆∆»«»∆»
·eMÈÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ

,‰·MÈ˙ בצורה והשגחה ƒ¿«¿»
- יהיה לא מה ∆∆¿ı¯‡Âשלילית,

Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯Êb ‡lL∆…»«»∆»»»
‡Ï ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ…

Ì‰L ,‰·MÈ˙ אופנים שני ƒ¿«¿»∆≈
להם  יש העולם על ה' בהשגחת

ÌÈpÙB‡ מקבילים ·' «ƒ
‰„B·Ú ,'ÈÂ‰ ˙„B·Úa«¬«¬»»¬»
„va ·eiÁ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ««
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ,·Bh‰««¿≈ƒ

È„ÈŒÏÚ ,ÈÎÙ‰‰ „va ‰ÏÈÏL ÏL ÔÙ‡a ‰„B·ÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬»¿…∆∆¿ƒ»«««»¿ƒ«¿≈
¯eÒc ÌÈÈÚ‰ ÈL Ì‰ ˙eÏÏÎ·e ,‰NÚzŒ‡Ï ˙BÂˆÓ ˙¯ÈÓL¿ƒ«ƒ¿…«¬∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿

·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó55el‡ ˙Bˆ¯‡ È‚eÒ ÈLa ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎe . ≈»«¬≈¿»»¬»ƒ¿≈≈¬»≈
‰BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰c ‰¯Êb‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ ואחד אחד כל המכוונת ƒ«ƒ«¿≈»¿«¿»»»∆¿»

ה'. את יעבוד זה פרטי אדם אופן ובאיזה זמן באיזה מקום באיזה

·e˙kL BÓk :¯Ó‡na CÈLÓÓe56eBk ¯·b È„ÚˆÓ '‰Ó «¿ƒ««¬»¿∆»≈ƒ¿¬≈∆∆»
¯"eÓ„‡ ˜"Îe ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz Úe„iÎÂ] ıtÁÈ Bk¯„Â¿«¿∆¿»¿«»«««««≈«¿

Ô˜f‰57ÂÈÏÚ ,ÌiÒÓ ÌB˜ÓÏ ‡a È„e‰È ¯L‡kL ,˜eÒt‰ ÏÚ «»≈««»∆«¬∆¿ƒ»¿»¿À»»»
‰ek‰Â ,‰Ê ÌB˜ÓÏ B˙B‡ ‰‡È·‰ ‰BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰‰L ˙Ú„Ï»««∆««¿»»»∆¿»≈ƒ»¿»∆¿««»»

ıtÁÈ Z ‰"aw‰ ÏL Z Bk¯cL È„k ‡È‰ ‰Êa שהיהודי היינו »∆ƒ¿≈∆«¿∆«»»∆¿»
של  דרכו את שם ולקיים ולרצות לחפוץ כדי מסויים מקום לאותו בא

Ìbהקדושֿברוךֿהוא  ÏÏBk ,≈«
Le¯t‰ בפסוק הנוסף «≈

ÏÚ È‡˜ ıtÁÈ (Bk¯c)L∆«¿∆¿»»≈«
‰"aw‰ היינו האדם, על ולא «»»

את  מביא שהקדושֿברוךֿהוא

ובזמן  מסוים למקום האדם

של  העליון לרצון בהתאם מסוים

ÁÈÏˆ‰Ïהקדושֿברוךֿהוא  ,[¿«¿ƒ«
B˙„B·Úa LÈ‡Â LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ«¬»
ÏÎ·e ˙BˆÓe ‰¯B˙a¿»ƒ¿¿»
È„Îa ÌÈiÓLb‰ ÂÈÈÚƒ¿»»««¿ƒƒƒ¿≈
‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ««»»»∆¿»
¯B‡a ¯B‡ ‰¯B˙Â ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿

·BË Èk המאמר מסתיים (ובכך ƒ
תרפ"ט). דשנת

¯L˜ ¯e‡·a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈∆∆
‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¬«««∆
ואמירת  לימוד בעניין שתחילתו

הזיכרון  את לעורר הלכה דבר

ופירוד  ריחוק למנוע כדי למעלה

ההשגחה  בעניין וסופו מאלוקות

כל  של דרכו את המכוונת פרטית

ה' את יעבוד כיצד È„kLאדם ,∆¿≈
e‰¯ÎBÊ ‰È‰iL יהיה והאדם ∆ƒ¿∆¿≈

לאלוקות  ÈtÒÓ˜קרוב ‡Ï ,…«¿ƒ
,‰ÎÏ‰‰ ¯·c „enÏƒ¿««¬»»
‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ58 ¿ƒ≈∆«∆

הפסוק  על ז"ל חכמינו כמאמר

– למוצאיהם" הם "חיים

התורה  שדברי בפה למוציאיהם

את  שמבטא למי חיות ממשיכים

שיש  ומכאן פה בדיבור לימודו

בדברי  בדיבור גדולה מעלה

די  לא בכך אבל כשלעצמו ‰‰ÎLÓ‰תורה ÏÚ ÛÒB ‡l‡ ,∆»»«««¿»»
,ÏÚÙa ‰„B·Úa Ìb CLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,¯ea„Ï ‰·LÁnÓƒ«¬»»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»««¬»¿…«

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯Êb Ìi˜Ï'קדמון 'אדם לבחינת הכוונה וכאמור ¿«≈¿≈«»»»ƒ
(BÓkבאלוקות ·eMÈÏ ‡lL B‡ ·eMÈÏ ,dÈÚ ÈÙÏ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆…¿ƒ¿

‡l‡ ,˙BB¯ÎÊ È˜eÒt ˙¯ÈÓ‡ ˜ÈtÒÓ ‡lL ,‰M‰ L‡¯a¿…«»»∆…«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ¿∆»
‰NÚn‰ ÔÈÚ Ìb CÈ¯ˆ בפועל בשופר ‡B¯ÓBתקיעה e‰fL בגמרא , »ƒ«ƒ¿«««¬∆∆∆¿
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יז `"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

אדם  ּבני מעׂשי ּדכל והינּו, קדמֹון', ּד'אדם ְְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָהּקדּומה
ּכפי  העליֹונה ּדהׁשּגחה הּגזרה עלּֿפי הם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָועניניהם
ּובפרטּיּות  קדמֹון'. ּד'אדם הּקדּומה ּבּמחׁשבה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָׁשעלה
אדם  עליה ׁשּגזר ארץ אֹופּנים, ב' ּבזה יׁש ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיֹותר
אדם  עליה ּגזר ׁשּלא וארץ נתיּׁשבה, ליּׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ׁש נתיּׁשבה, לא ליּׁשּוב ּבעבֹודת הראׁשֹון אֹופּנים ב' הם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
קּיּום  עלֿידי הּטֹוב, ּבּצד חּיּוב ׁשל ּבאפן עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהוי',
ההפכי, ּבּצד ׁשלילה ׁשל ּבאפן ועבֹודה עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹמצוֹות
ׁשני  הם ּובכללּות לאּֿתעׂשה, מצוֹות ׁשמירת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹעלֿידי

טֹוב  ועׂשה מרע ּדסּור העבֹודה 55הענינים ּוכללּות . ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
ּדהׁשּגחה  הּגזרה עלּֿפי היא אּלּו ארצֹות סּוגי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבׁשני

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּמאמר: ּוממׁשי מצעדי 56העליֹונה. מה' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּתֹורת [וכּידּוע יחּפץ ודרּכֹו ּכֹוננּו ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגבר

הּזקן  אדמּו"ר ּבא 57ּוכ"ק יהּודי ׁשּכאׁשר הּפסּוק, על ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
הביאה  העליֹונה ׁשההׁשּגחה לדעת עליו מסּים, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻלמקֹום
ׁשל  ― ׁשּדרּכֹו ּכדי היא ּבזה והּכּונה זה , למקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
יחּפץ  ׁש(ּדרּכֹו) הּפרּוׁש ּגם ּכֹולל יחּפץ, ― ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקּב"ה
ּבעבֹודתֹו ואיׁש לאיׁש להצליח הּקּב"ה], על ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָקאי
להׁשלים  ּבכדי הּגׁשמּיים עניניו ּובכל ּומצֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּבתֹורה

טֹוב. ּכי ּבאֹור אֹור ותֹורה להיֹות העליֹונה ְְְְִִֶַַָָָָָהּכּונה

LÈÂ,זה רז"ל ּבמאמר הענינים קׁשר ּבבאּור לֹומר ¿≈ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּדבר  לּמּוד מסּפיק לא זֹוכרהּו, ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹׁשּכדי

ּבּפה  למֹוציאיהם ההמׁשכה 58ההלכה, על נֹוסף אּלא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבפעל, ּבעבֹודה ּגם נמׁש להיֹות צרי לדּבּור, ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמּמחׁשבה
ליּׁשּוב  ענינּה, לפי ארץ ּבכל הראׁשֹון אדם ּגזרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלקּים
אמירת  מסּפיק ׁשּלא הּׁשנה, ּבראׁש (ּכמֹו ליּׁשּוב ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹאֹו
ׁשּזהּו הּמעׂשה, ענין ּגם צרי אּלא זכרֹונֹות, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּפסּוקי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולמות  וכל ההשתלשלות' 'סדר כל בה אלא מזה זה ונבדלים שונים מסוגים

(כאדם  אחת בסקירה נכללים המשיח ימות ועד שמהבריאה המאורעות וכל

של  הפרטים כל במחשבתו, לעלות מתחיל הבית שכאשר בית לבנות הרוצה

ויחידה) אחת במחשבה נכללים והחלונות הקירות ‡„Ìהגג ˙¯Ê‚e¿≈«»»
‰·LÁÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ«¬»»

‰Óe„w‰ הכללית האחת, «¿»
,eÈ‰Â ,'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c¿»»«¿¿«¿
Ì„‡ Èa ÈNÚÓ ÏÎc¿»«¬≈¿≈»»
ÈtŒÏÚ Ì‰ Ì‰ÈÈÚÂ¿ƒ¿¿≈∆≈«ƒ
‰ÁbL‰c ‰¯Êb‰«¿≈»¿«¿»»
‰ÏÚL ÈÙk ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿ƒ∆»»
‰Óe„w‰ ‰·LÁna««¬»»«¿»

'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c מכן שלאחר ¿»»«¿
סדר  של הרבות בדרגות

ביטוי  לידי באה ההשתלשלות

מאד  רבים פרטים ופרטי בפרטים

ב'מחשבה  כלולים כולם אבל

שנברא  מה וכל דא"ק' הקדומה

העולמות  בכל שמתרחש מה וכל

פרטית. בהשגחה הוא

‰Êa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
על  הקדושֿברוךֿהוא בהשגחת

הנבראים  כל ועל העולמות כל

,ÌÈpÙB‡ בצורה ·' השגחה «ƒ
ומתי  יהיה ואיך יהיה מה חיובית,

- ÈÏÚ‰יהיה ¯ÊbL ı¯‡∆∆∆»«»∆»
·eMÈÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ

,‰·MÈ˙ בצורה והשגחה ƒ¿«¿»
- יהיה לא מה ∆∆¿ı¯‡Âשלילית,

Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯Êb ‡lL∆…»«»∆»»»
‡Ï ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ…

Ì‰L ,‰·MÈ˙ אופנים שני ƒ¿«¿»∆≈
להם  יש העולם על ה' בהשגחת

ÌÈpÙB‡ מקבילים ·' «ƒ
‰„B·Ú ,'ÈÂ‰ ˙„B·Úa«¬«¬»»¬»
„va ·eiÁ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ««
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ,·Bh‰««¿≈ƒ

È„ÈŒÏÚ ,ÈÎÙ‰‰ „va ‰ÏÈÏL ÏL ÔÙ‡a ‰„B·ÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬»¿…∆∆¿ƒ»«««»¿ƒ«¿≈
¯eÒc ÌÈÈÚ‰ ÈL Ì‰ ˙eÏÏÎ·e ,‰NÚzŒ‡Ï ˙BÂˆÓ ˙¯ÈÓL¿ƒ«ƒ¿…«¬∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿

·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó55el‡ ˙Bˆ¯‡ È‚eÒ ÈLa ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎe . ≈»«¬≈¿»»¬»ƒ¿≈≈¬»≈
‰BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰c ‰¯Êb‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ ואחד אחד כל המכוונת ƒ«ƒ«¿≈»¿«¿»»»∆¿»

ה'. את יעבוד זה פרטי אדם אופן ובאיזה זמן באיזה מקום באיזה

·e˙kL BÓk :¯Ó‡na CÈLÓÓe56eBk ¯·b È„ÚˆÓ '‰Ó «¿ƒ««¬»¿∆»≈ƒ¿¬≈∆∆»
¯"eÓ„‡ ˜"Îe ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz Úe„iÎÂ] ıtÁÈ Bk¯„Â¿«¿∆¿»¿«»«««««≈«¿

Ô˜f‰57ÂÈÏÚ ,ÌiÒÓ ÌB˜ÓÏ ‡a È„e‰È ¯L‡kL ,˜eÒt‰ ÏÚ «»≈««»∆«¬∆¿ƒ»¿»¿À»»»
‰ek‰Â ,‰Ê ÌB˜ÓÏ B˙B‡ ‰‡È·‰ ‰BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰‰L ˙Ú„Ï»««∆««¿»»»∆¿»≈ƒ»¿»∆¿««»»

ıtÁÈ Z ‰"aw‰ ÏL Z Bk¯cL È„k ‡È‰ ‰Êa שהיהודי היינו »∆ƒ¿≈∆«¿∆«»»∆¿»
של  דרכו את שם ולקיים ולרצות לחפוץ כדי מסויים מקום לאותו בא

Ìbהקדושֿברוךֿהוא  ÏÏBk ,≈«
Le¯t‰ בפסוק הנוסף «≈

ÏÚ È‡˜ ıtÁÈ (Bk¯c)L∆«¿∆¿»»≈«
‰"aw‰ היינו האדם, על ולא «»»

את  מביא שהקדושֿברוךֿהוא

ובזמן  מסוים למקום האדם

של  העליון לרצון בהתאם מסוים

ÁÈÏˆ‰Ïהקדושֿברוךֿהוא  ,[¿«¿ƒ«
B˙„B·Úa LÈ‡Â LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ«¬»
ÏÎ·e ˙BˆÓe ‰¯B˙a¿»ƒ¿¿»
È„Îa ÌÈiÓLb‰ ÂÈÈÚƒ¿»»««¿ƒƒƒ¿≈
‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ««»»»∆¿»
¯B‡a ¯B‡ ‰¯B˙Â ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿

·BË Èk המאמר מסתיים (ובכך ƒ
תרפ"ט). דשנת

¯L˜ ¯e‡·a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈∆∆
‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¬«««∆
ואמירת  לימוד בעניין שתחילתו

הזיכרון  את לעורר הלכה דבר

ופירוד  ריחוק למנוע כדי למעלה

ההשגחה  בעניין וסופו מאלוקות

כל  של דרכו את המכוונת פרטית

ה' את יעבוד כיצד È„kLאדם ,∆¿≈
e‰¯ÎBÊ ‰È‰iL יהיה והאדם ∆ƒ¿∆¿≈

לאלוקות  ÈtÒÓ˜קרוב ‡Ï ,…«¿ƒ
,‰ÎÏ‰‰ ¯·c „enÏƒ¿««¬»»
‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ58 ¿ƒ≈∆«∆

הפסוק  על ז"ל חכמינו כמאמר

– למוצאיהם" הם "חיים

התורה  שדברי בפה למוציאיהם

את  שמבטא למי חיות ממשיכים

שיש  ומכאן פה בדיבור לימודו

בדברי  בדיבור גדולה מעלה

די  לא בכך אבל כשלעצמו ‰‰ÎLÓ‰תורה ÏÚ ÛÒB ‡l‡ ,∆»»«««¿»»
,ÏÚÙa ‰„B·Úa Ìb CLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,¯ea„Ï ‰·LÁnÓƒ«¬»»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»««¬»¿…«

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯Êb Ìi˜Ï'קדמון 'אדם לבחינת הכוונה וכאמור ¿«≈¿≈«»»»ƒ
(BÓkבאלוקות ·eMÈÏ ‡lL B‡ ·eMÈÏ ,dÈÚ ÈÙÏ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆…¿ƒ¿

‡l‡ ,˙BB¯ÎÊ È˜eÒt ˙¯ÈÓ‡ ˜ÈtÒÓ ‡lL ,‰M‰ L‡¯a¿…«»»∆…«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ¿∆»
‰NÚn‰ ÔÈÚ Ìb CÈ¯ˆ בפועל בשופר ‡B¯ÓBתקיעה e‰fL בגמרא , »ƒ«ƒ¿«««¬∆∆∆¿
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שהיא .‡ – נח פרשת שבת של המיוחד ענינה

מתחילה  שבו מר ֿחשון, בחודש הראשונה השבת
החדשה: דשנה היוםֿיומית העבודה

– תשרי בחודש לעולם היא בראשית שבת
במועדות" בעניני 1ה"מרובה היא העבודה עיקר שבו ,

ר"ח  לאחרי היא נח פרשת שבת ואילו קדושה,
הלך ד"ויעקב הענין מתחיל שבו –ekxcl"2מרֿחשון,

להמשיך  ו"דרכיך", "מעשיך" חולין, בעניני לעבודתו
הידוע  ובלשון הקדושה, אור ית'3בהם לו לעשות -

בתחתונים. דירה

לעיל  השבוע 4ונתבאר בפרשת מן 5הרמז "צא -
גו'" כמו 6התבה הוא תשרי דחודש ומצב המעמד כי, ,

התיבה  עבודתו 7בתוך וכל העולם, מעניני שמנותק ,
מרחשון  בחודש ולכן, קדושה, בעניני אלא אינה
ולפעול  לצאת התיבה", מן "צא ליהודי: אומרים

הארץ"8בעולם  את ומלאו ורבו "פרו להתפעל 9, מבלי ,
מי  (דוגמת כו' והבלבולים הטרדות רבים", מה"מים

כוונת 10המבול) נשלמת דוקא זו עבודה ע"י אשר, ,
הבריאה.

להבין:·. וצריך
מודגשת  – בעולם יהודי של ופעולתו עבודתו

dpey`xl הענין כללות נתבאר שבה בראשית, בפרשת
האדם, בריאת ובמיוחד כולל העולם, דבריאת

קוני" את "לשמש – ומטרתה ע"י 11שתכליתה ,
את  ומלאו ורבו "פרו בעולם, ופעולתו עבודתו

מאומה 12הארץ" בזה נתחדש לא – נח בפרשת ואילו ;
היתה  לא שבו זמן משך שלאחרי אם, כי (לכאורה),

חוזרים  המבול), (בגלל בעולם הפעולה שייכת
בעולם. דפעולה והחיוב הצורך ומדגישים

בעולם  העבודה להתחיל צריך כשיהודי ועפ"ז,
בשנה  והאדם הבריאה חידוש (לאחרי מחודש באופן
בראשית  מפ' וההוראה הלימוד מתאים – החדשה)

האדם) דעבודת החידוש עיקר מודגש xzei(שבה
אודות  (שההדגשה נח דפ' וההוראה הלימוד מאשר
– נקבע ומדוע חידוש), דבר אינה האדם עבודת
היא  בעולם העבודה שהתחלת – פרטית בהשגחה

"לחיות" צריך שבו דוקא?13בזמן נח פ' עם

ועוד: זאת

מצב  עם קשורה נח בפ' שהיא כפי בעולם הפעולה
ievxÎizla מו"ח כ"ק פתגם וכידוע המבול. ענין –

("א 14אדמו"ר  אפור" "שבוע הוא נח דפרשת ַשהשבוע
היא  בראשית פרשת זאת, ולעומת וואך"), ַָקאלעמוטנע
יותר  ראוי וא"כ, סדרה"). פריילעכע ("א שמחה ַפרשה
בפ' – כולה השנה כל על בעולם העבודה את להתחיל
אלקים  ד"וירא באופן הבריאה כללות סיפור בראשית,

והנה עשה אשר כל c`nאת aeh"15 להתחיל ולא ,
ענין  אודות מסופר שבה נח, פרשת אפור", ב"שבוע

המבול?!

והשייכות  שהקשר בפשטות לתרץ יכולים לכאורה,
לפ' מאשר (יותר נח לפ' בעולם העבודה דהתחלת

הדגשה – הוא של xarndבגללwxבראשית) מעולם
בדוגמת  (מרחשון), חולין של לעולם (תשרי) קדושה
רבים" "מים בו שיש עולם לעולם, התיבה מן היציאה
למצב  (לפעמים) גורמת כזו יציאה אשר, (כנ"ל), כו'

("קאלעמוטנע"), אפרורי בפ'רוח שייך אינו זה שכל ַ
ממש, הבריאה התחלת אודות מדובר שבה בראשית,

כו'; שלפנ"ז ממצב שינוי ולא

עניני  שכל מכיון הרי, שפיר, דייקת כד אמנם,
לומר, מסתבר הפרטים, בכל הדיוק בתכלית הם התורה
בראשית) לפ' מאשר (יותר נח לפ' והשייכות שהקשר
לחודש  תשרי מחודש המעבר בגלל רק (לא הוא

הענין עצם בגלל גם) אלא zlerteמרחשון, zcearc
mlera mc`d גם מיוחד עילוי בזה מודגש נח שבפ' ,

כדלקמן. בראשית, פ' לגבי
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וראה 1) ס "ב. שם אדה"ז שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב לטואו"ח ב"י
ס"ח. סקל"א או"ח אדה"ז לשו"ע השלמה גם

בהערות.2) 556 ע' ח"ב לקו"ש וראה ב. לב, ויצא – הכתוב ל'
וש"נ.
ובכ"מ.3) רפל"ו. תניא ועוד. סז, נשא תנחומא ראה
לאורחים 4) הכללית ביחידות זו שנה מרחשון אדר"ח שיחת

ועוד. ואילך. 32 ע' חכ"ה לקו"ש גם וראה שיחיו.
רביעי 5) ביום שחל מרחשון, א' דיום בשיעור – זו שנה ובקביעות

בשבוע.
טז.6) ח, פרשתנו
השביעי 7) בחודש התבה "ותנח ד) (ח, בפרשתנו ממ"ש להעיר

ושבעה  תשרי, חודש הוא השביעי שחודש – לחודש" עשר בשבעה
א. ע, פרשתנו (אוה"ת הסוכות ימי ושבעת עשי"ת הם יום ).p"yeעשר

(8" – החודש של בשמו גם מדלי,xnכמרומז מר מלשון - חשון"
השייכות  מודגשת שבזה הגשמים, עונת מתחילה שאז גשמים, טפת

כו'. וזריעה בחרישה הארץ לעבודת
א.9) ט, שם

ואילך).10) ד (נח, שם תו"ח – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א ראה
קידושין.11) מס' סוף וברייתא משנה

כח.12) א, בראשית
ואילך.13) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום ראה

4(1.30 ע' שם סה"ש
לא.15) א, בראשית

dkld xac jezn `l` exiagn mc` xhti l`

ּבׁשֹופר  ּובּמה ּבּמאמרים 34אֹומרֹו ּבארּכה ּכּמבאר , ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָֹֻ
).59ׁשּלפניֿזה  ְִֵֶֶ

הלכה e‰ÊÂט) ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו אדם יּפטר אל ¿∆ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבהמׁש ּבארּכה ּכּמבאר זֹוכרהּו, ּכ ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשּמּתֹו

מּמּנּו60תרס"ו  הרחק הּמלך ׁשּׁשֹולחֹו מל מּבן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמׁשל
לפעל  הּמל ּבן ׁשל ׁשּביכלּתֹו מה עלֿידיֿזה לגּלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּכדי
אׁשר  עד ׁשּיזּכרנּו ּדבר איזה מּלכּתחּלה לֹו נֹותן ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָכּו',

ּבּמאמר  ׁשּמבאר (ּכמֹו ויתראּו ּדבר 61יחזרּו ענין ׁשּזהּו ,( ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
לֹו ׁשּנֹותן ׁשעלֿידיֿזה היינּו, זֹוכרהּו, ּכ ׁשּמּתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהלכה,

נּדח  מּמּנּו יּדח ׁשּלא הּדבר ּברּור ההלכה, אּלא 62ּדבר , ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּדּיּוק  ּבאּור ּגם וזהּו ויתראּו. יחזרּו אׁשר עד זֹוכרהּו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָיהיה
הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו אדם י ּפטר אל ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון
אדם  יּפטר יֹותר, ּבקּצּור למימר ליּה הוה ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּדלכאֹורה
מדּגׁש ׁשּבזה הּוא, הענין א הלכה. ּדבר מּתֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמחברֹו
ּכ ׁשּמּתֹו הלכה ּדבר נּתן ׁשּמּלכּתחּלה זאת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּולי
מחברֹו, אדם ּדיּפטר ּומּצב מעמד ּכלל היה לא ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹזֹוכרהּו,
וכל  מחברֹו, אדם יּפטר ּדאל ּומּצב מעמד אם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכי
צר אּלא אינּה מחברֹו, אדם ּדיּפטר לירידה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹהאפׁשרּות
לכּונת  ּבנֹוגע ג) (סעיף לעיל האמּור עלּֿדר) ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעלּיה
ּדיּפטר  להענין האפׁשרּות נעׂשית ׁשעלֿידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּצמצּום
ׁשּיהיה  ּכדי כּו'), הּגּלּוי ּבׁשביל ׁשהּוא מחברֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאדם
ׁשּברּור  וכאמּור, ּבּׁשליחּות. ׁשּנמצאים זמן ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָזֹוכרהּו
ויתראּו, ׁשּיחזרּו הּדבר ּוברּור זֹוכרהּו, ׁשּיהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר
,הּמל לאביו וחֹוזר ּבּׁשביה ׁשהיה הּמל ּבן  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכמׁשל

ּביֹותר  ּגדֹולה היא הּׂשמחה ּכל 63ׁשאז ּפֹורצת זֹו וׂשמחה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
למּטה 64הּגדרים  עד יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ונמׁש , ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ּבתח  יתּבר לֹו ּדירה ׁשּתהיה טפחים, ּתֹונים.מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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ה).59)רע"א. ע' תשכ"א (סה"מ פ"ג דר"ה ב' דיום תקעו ואילך.60)ד"ה שפ 61.253)ס"ע ע' תרפ"ט יד,62)סה"מ שמואלֿב

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה ואילך).63)יד. סע"א (מ, פל"א תניא ואילך.64)ראה רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÙBLa¯אלא  ‰n·e34‰ÊŒÈÙlL ÌÈ¯Ó‡na ‰k¯‡a ¯‡·nk ,59 «∆¿»«¿…»«¬À»««¬»ƒ∆ƒ¿≈∆

המשכת  יש השנה בראש שנה שמידי תשכ"א זו שנה השנה בראש שנאמרו

מחדש  ו'לבנות' לעורר יש שנה מידי ולכן הקודמות בשנים היה שלא חדש אור

שהאור  כדי אך והנבראים העולמות על הקדושֿברוךֿהוא מלכות עניין את

די  לא למטה יומשך אכן החדש

צריכה  אלא בדיבור באמירה

מעשית  גשמית פעולה להיות

בשופר). התקיעה שהיא

Ì„‡ ¯ËtÈ Ï‡ e‰ÊÂ (Ë¿∆«ƒ»≈»»
¯·c CBzÓ ‡l‡ B¯·ÁÓ≈¬≈∆»ƒ¿«
Ck CBznL ‰ÎÏ‰¬»»∆ƒ»
‰k¯‡a ¯‡·nk ,e‰¯ÎBÊ¿≈«¿…»«¬À»

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a60 שבעצם ¿∆¿≈
מצב  היא בגוף הנשמה ירידת

 ֿ הקדוש בין פירוד לגרום שעלול

אלא  והנשמה ברוךֿהוא

עלייה  לצורך היא שהירידה

יכול  האדם ולכן העלייה ולשם

באלוקות  קשור להיות להמשיך

שם  כמבואר הריחוק, למרות

CÏÓ ÔaÓ ÏLn‰«»»ƒ∆∆∆
˜Á¯‰ ÍÏn‰ BÁÏBML∆¿«∆∆«¿≈
ŒÈ„ÈŒÏÚ ˙Bl‚Ï È„k epnÓƒ∆¿≈¿««¿≈

Ó ‰ÊÔa ÏL BzÏÎÈaL ‰ ∆«∆ƒ»¿∆∆
ÏÚÙÏ CÏn‰,במרחקים «∆∆ƒ¿…

אביו  לצד נמצא איננו כאשר

כוחות eÎ'המלך בו יתגלו וכך ,

ליד  בהיותו מתגלים היו שלא

ניסיונות  לו ואין המלך אביו

BÏקשים  Ô˙B ÔÎÏÂ המלך ¿»≈≈
הפרידה lÁzÎlÓ‰לבנו  בעת ƒ¿«¿ƒ»

c·¯ביניהם ‰ÊÈ‡ חפץ ≈∆»»
המלך  בן ביד שיישאר כלשהו

‡L¯תמיד  „Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿∆«¬∆
BÓk) e‡¯˙ÈÂ e¯ÊÁÈ«¿¿¿ƒ¿»¿

¯Ó‡na ¯‡·nL61,( ∆¿…»««¬»
 ֿ הקדושֿברוך נותן הגשמי הזה בעולם לגוף יורדת הנשמה כאשר – ובנמשל

מסויים  דבר בידה e‰¯ÎBÊ,הוא Ck CBznL ,‰ÎÏ‰ ¯·c ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿«¬»»∆ƒ»¿≈
¯·c‰ ¯e¯a ,‰ÎÏ‰‰ ¯·c BÏ Ô˙BpL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,eÈÈ‰ בלי «¿∆«¿≈∆∆≈¿««¬»»»«»»

של  בסופו כנ"ל, עמיקתא, לבירא רמא מאיגרא הירידה גודל שלמרות ספק

- ושלום חס פירוד יהיה לא Ácדבר epnÓ ÁcÈ ‡lL62‰È‰È ‡l‡ , ∆…ƒ«ƒ∆ƒ»∆»ƒ¿∆
e‰¯ÎBÊ הפסק בלי הזמן e‡¯˙ÈÂ.כל e¯ÊÁÈ ¯L‡ „Ú , ¿≈«¬∆«¿¿¿ƒ¿»

CBzÓ ‡l‡ B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈ Ï‡ ÔBLl‰ ˜eic ¯e‡a Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ«»«ƒ»≈»»≈¬≈∆»ƒ
¯ËtÈ ,¯˙BÈ ¯ev˜a ¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc ,‰ÎÏ‰ ¯·c¿«¬»»¿ƒ¿»«»≈¿≈«¿ƒ≈ƒ»≈

‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓ B¯·ÁÓ Ì„‡ בלשון דווקא הדבר נאמר ומדוע »»≈¬≈ƒ¿«¬»»
יותר? ובאריכות ‰e‡שלילה ÔÈÚ‰ C‡ הדבר . נאמר לא במכוון שאכן «»ƒ¿»

מאלוקות  ח"ו ויתרחק מחברו אדם יפטר כיצד דרך שישנה שמשמעו בלשון

ששוללת  בלשון בדווקא נאמר הדבר אלא זאת) למנוע כיצד עצה שיש (אלא

של  האפשרות את לחלוטין

ויתרחק  ÊaL‰"יפטר" ,∆»∆
˙‡Ê ÈÏelL Lb„ÓÀ¿»∆≈…
¯·c Ôz ‰lÁzÎlnL∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»¿«
Ck CBznL ‰ÎÏ‰¬»»∆ƒ»
ÏÏk ‰È‰ ‡Ï ,e‰¯ÎBÊ¿≈…»»¿»
Ì„‡ ¯ËtÈc ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»¿ƒ»≈»»
„ÓÚÓ Ì‡ Èk ,B¯·ÁÓ≈¬≈ƒƒ«¬»
Ì„‡ ¯ËtÈ Ï‡c ·vÓe«»¿«ƒ»≈»»
˙e¯LÙ‡‰ ÏÎÂ ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿»»∆¿»
Ì„‡ ¯ËtÈc ‰„È¯ÈÏƒƒ»¿ƒ»≈»»

B¯·ÁÓ הנשמה ירידת וכללות ≈¬≈
ˆ¯Cבגוף  ‡l‡ dÈ‡ ,≈»∆»…∆

¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ) ‰iÏÚ¬ƒ»«∆∆»»
ÏÈÚÏ(ג Ú‚Ba(סעיף ¿≈¿≈«

B„ÈŒÏÚL ÌeˆÓv‰ ˙eÎÏ¿«»««ƒ¿∆«»
ÔÈÚ‰Ï ˙e¯LÙ‡‰ ˙ÈNÚ«¬≈»∆¿»¿»ƒ¿»
,B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈc¿ƒ»≈»»≈¬≈
העלם  מהווה הצמצום שלכאורה

אבל  האלוקות על גדול והסתר

היא  מלכתחילה e‰L‡האמת ∆
È„k ,('eÎ Èelb‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«ƒ¿≈
ÔÓÊ Ïk e‰¯ÎBÊ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿«

˙eÁÈÏMa ÌÈ‡ˆÓpL של ∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ
הזה  בעולם  eÓ‡ÎÂ¯,הנשמה .¿»»
¯·c‰ ¯e¯aL ספק בלי ∆»«»»
e‰¯ÎBÊ ‰È‰iL אורך לכל ∆ƒ¿∆¿≈

כנ"ל, ‰c·¯השליחות ¯e¯·e»«»»
e‡¯˙ÈÂ e¯ÊÁiL בסיום ∆«¿¿¿ƒ¿»

Ôaהשליחות  ÏLÓÎÂ ,¿ƒ¿«∆
‰È·Ma ‰È‰L CÏn‰ אבל «∆∆∆»»«ƒ¿»

- דבר  של ≈¿ÊBÁÂ¯בסופו
¯˙BÈa ‰ÏB„b ‡È‰ ‰ÁÓO‰ Ê‡L ,CÏn‰ ÂÈ·‡Ï63 רבנו (ובלשון ¿»ƒ«∆∆∆»«ƒ¿»ƒ¿»¿≈

רבה  בשמחה ימיו כל עבודתו "תהיה בשמחה: ה' עבודת לגבי בתניא: הזקן

אל  ושבה המתועב מהגוף משתחררת) היא (כאשר בצאתה הנפש שמחת היא

כצאת  גדולה שמחה לך ואין והעבודה... התורה בשעת כנעוריה אביה בית

ומנוול  האסורים בבית וטוחן בשביה שהיה מלך בן כמשל והשביה מהגלות

אביו בית אל לחפשי ויצא Ïkהמלך")באשפה ˙ˆ¯Bt BÊ ‰ÁÓNÂ ,¿ƒ¿»∆∆»
ÌÈ¯„b‰64‰hÓÏ „Ú C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ CLÓÂ , «¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿»≈«¿«»

.ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ‰È‰zL ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ≈¬»»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ
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.h"nyz'd oeygxn 'c ,gp t"y zegiyn .c"qa
שהיא .‡ – נח פרשת שבת של המיוחד ענינה

מתחילה  שבו מר ֿחשון, בחודש הראשונה השבת
החדשה: דשנה היוםֿיומית העבודה

– תשרי בחודש לעולם היא בראשית שבת
במועדות" בעניני 1ה"מרובה היא העבודה עיקר שבו ,

ר"ח  לאחרי היא נח פרשת שבת ואילו קדושה,
הלך ד"ויעקב הענין מתחיל שבו –ekxcl"2מרֿחשון,

להמשיך  ו"דרכיך", "מעשיך" חולין, בעניני לעבודתו
הידוע  ובלשון הקדושה, אור ית'3בהם לו לעשות -

בתחתונים. דירה

לעיל  השבוע 4ונתבאר בפרשת מן 5הרמז "צא -
גו'" כמו 6התבה הוא תשרי דחודש ומצב המעמד כי, ,

התיבה  עבודתו 7בתוך וכל העולם, מעניני שמנותק ,
מרחשון  בחודש ולכן, קדושה, בעניני אלא אינה
ולפעול  לצאת התיבה", מן "צא ליהודי: אומרים

הארץ"8בעולם  את ומלאו ורבו "פרו להתפעל 9, מבלי ,
מי  (דוגמת כו' והבלבולים הטרדות רבים", מה"מים

כוונת 10המבול) נשלמת דוקא זו עבודה ע"י אשר, ,
הבריאה.

להבין:·. וצריך
מודגשת  – בעולם יהודי של ופעולתו עבודתו

dpey`xl הענין כללות נתבאר שבה בראשית, בפרשת
האדם, בריאת ובמיוחד כולל העולם, דבריאת

קוני" את "לשמש – ומטרתה ע"י 11שתכליתה ,
את  ומלאו ורבו "פרו בעולם, ופעולתו עבודתו

מאומה 12הארץ" בזה נתחדש לא – נח בפרשת ואילו ;
היתה  לא שבו זמן משך שלאחרי אם, כי (לכאורה),

חוזרים  המבול), (בגלל בעולם הפעולה שייכת
בעולם. דפעולה והחיוב הצורך ומדגישים

בעולם  העבודה להתחיל צריך כשיהודי ועפ"ז,
בשנה  והאדם הבריאה חידוש (לאחרי מחודש באופן
בראשית  מפ' וההוראה הלימוד מתאים – החדשה)

האדם) דעבודת החידוש עיקר מודגש xzei(שבה
אודות  (שההדגשה נח דפ' וההוראה הלימוד מאשר
– נקבע ומדוע חידוש), דבר אינה האדם עבודת
היא  בעולם העבודה שהתחלת – פרטית בהשגחה

"לחיות" צריך שבו דוקא?13בזמן נח פ' עם

ועוד: זאת

מצב  עם קשורה נח בפ' שהיא כפי בעולם הפעולה
ievxÎizla מו"ח כ"ק פתגם וכידוע המבול. ענין –

("א 14אדמו"ר  אפור" "שבוע הוא נח דפרשת ַשהשבוע
היא  בראשית פרשת זאת, ולעומת וואך"), ַָקאלעמוטנע
יותר  ראוי וא"כ, סדרה"). פריילעכע ("א שמחה ַפרשה
בפ' – כולה השנה כל על בעולם העבודה את להתחיל
אלקים  ד"וירא באופן הבריאה כללות סיפור בראשית,

והנה עשה אשר כל c`nאת aeh"15 להתחיל ולא ,
ענין  אודות מסופר שבה נח, פרשת אפור", ב"שבוע

המבול?!

והשייכות  שהקשר בפשטות לתרץ יכולים לכאורה,
לפ' מאשר (יותר נח לפ' בעולם העבודה דהתחלת

הדגשה – הוא של xarndבגללwxבראשית) מעולם
בדוגמת  (מרחשון), חולין של לעולם (תשרי) קדושה
רבים" "מים בו שיש עולם לעולם, התיבה מן היציאה
למצב  (לפעמים) גורמת כזו יציאה אשר, (כנ"ל), כו'

("קאלעמוטנע"), אפרורי בפ'רוח שייך אינו זה שכל ַ
ממש, הבריאה התחלת אודות מדובר שבה בראשית,

כו'; שלפנ"ז ממצב שינוי ולא

עניני  שכל מכיון הרי, שפיר, דייקת כד אמנם,
לומר, מסתבר הפרטים, בכל הדיוק בתכלית הם התורה
בראשית) לפ' מאשר (יותר נח לפ' והשייכות שהקשר
לחודש  תשרי מחודש המעבר בגלל רק (לא הוא

הענין עצם בגלל גם) אלא zlerteמרחשון, zcearc
mlera mc`d גם מיוחד עילוי בזה מודגש נח שבפ' ,

כדלקמן. בראשית, פ' לגבי
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וראה 1) ס "ב. שם אדה"ז שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב לטואו"ח ב"י
ס"ח. סקל"א או"ח אדה"ז לשו"ע השלמה גם

בהערות.2) 556 ע' ח"ב לקו"ש וראה ב. לב, ויצא – הכתוב ל'
וש"נ.
ובכ"מ.3) רפל"ו. תניא ועוד. סז, נשא תנחומא ראה
לאורחים 4) הכללית ביחידות זו שנה מרחשון אדר"ח שיחת

ועוד. ואילך. 32 ע' חכ"ה לקו"ש גם וראה שיחיו.
רביעי 5) ביום שחל מרחשון, א' דיום בשיעור – זו שנה ובקביעות

בשבוע.
טז.6) ח, פרשתנו
השביעי 7) בחודש התבה "ותנח ד) (ח, בפרשתנו ממ"ש להעיר

ושבעה  תשרי, חודש הוא השביעי שחודש – לחודש" עשר בשבעה
א. ע, פרשתנו (אוה"ת הסוכות ימי ושבעת עשי"ת הם יום ).p"yeעשר

(8" – החודש של בשמו גם מדלי,xnכמרומז מר מלשון - חשון"
השייכות  מודגשת שבזה הגשמים, עונת מתחילה שאז גשמים, טפת

כו'. וזריעה בחרישה הארץ לעבודת
א.9) ט, שם

ואילך).10) ד (נח, שם תו"ח – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א ראה
קידושין.11) מס' סוף וברייתא משנה

כח.12) א, בראשית
ואילך.13) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום ראה

4(1.30 ע' שם סה"ש
לא.15) א, בראשית
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במדרש ‚. המבואר בהקדם –16ויובן נח במעלת
חדש": עולם ש"ראה

שנקרא  (כפי חדש" ד"עולם הפנימי הפירוש
דעולם, המציאות בעצם חידוש – הוא ב"תורתֿאמת")
המבול, בזמן העולם, מצב לגבי חידוש רק לא כלומר,
העולם  מצב לגבי חידוש בעיקר) – (ואדרבה גם אלא

הבריאה. בהתחלת המבול, לפני

מובן: אינו ולכאורה

שלא  בהבריאה, תוקף רק ניתוסף המבול לאחרי
כמ"ש  לשינוי, אפשרות ויום 17תהי' וגו' וקציר "זרע

ימות  כל ש"שבתו (לאחרי ישבותו" לא ולילה
חדש"?!18המבול" "עולם נברא לא אבל ,(

קצת: אחר –yecigבסגנון אמיתי חדש") ("עולם
העולם נתחדש שאז הבריאה, בהתחלת אלא oi`nאינו

yil hlgend qt`e אלא שאינו אמיתי, חידוש שזהו ,
כו' הבורא ובנדו"ד,19בחיק שלאח"ז, מה כל ואילו ;

התחדשות  שאינו מכיון – המבול לאחרי העולם מצב
שנח  הפירוש ומהו אמיתי. חידוש זה אין מאין, יש

עולם "?!ycg"ראה

בהקדמה:„. – בזה והביאור
אמנם  הוא ליש מאין הבריאה דהתהוות החידוש
אעפ"כ, אבל בלבד, הבורא בחיק אלא שאינו חידוש
כוונה  בשביל נעשה ליש) (מאין זה שחידוש מכיון
יש  זו ותכלית שבכוונה עכצ"ל, מסויימת, ותכלית

xzei lecb yecig החידוש נעשה שבשבילו כך, כדי עד ,
ליש. מאין

ליש, מאין דהחידוש והתכלית שהכוונה ומכיון
דירה  ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה מפני היא,
שה"יש" לפעול ישראל של עבודתם ע"י בתחתונים,

ה"אין", אל בטל oi`lיהי' yin,ליש מיש מזה, ויתירה ,
האמיתי" "יש עם ויתאחד יתחבר הנברא" 20ש"יש

– ית') לו דירה להיות העולם וזיכוך "בירור (ע"י
היא  מיש יש של באופן ישראל של שעבודתם נמצא,

xzei lecb yecig,כביכול הקב"ה, של מפעולתו
ליש. מאין בהחידוש

חסידות  בדרושי מארז"ל 21וכמבואר 22בפירוש

– וארץ" שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה "גדולים
ומעשה  ליש, מאין הוא וארץ שמים שמעשה מכיון

יותר  גדול חידוש שזהו לאין, מיש הוא ,23צדיקים
כנ"ל.

("מעשה ‰. ליש מיש שהחידוש לומר, ויש
ליש  מאין החידוש הי' זה שבשביל – צדיקים")
בפ' התחלתו – בראשית) שבפ' וארץ" שמים ("מעשה

נח.
ובהקדמה:

התחלת  הוא המבול ע"י בעולם שנעשה השינוי
העולם  וזיכוך דבירור בדרושי 24הענין כמבואר ,

את 10חסידות  להעניש כדי רק (לא בא שהמבול ,
כדי25החוטאים  ובעיקר) גם אלא ,ux`d z` xdhl ע"י ,

את  מטהרת שהיא סאה מ' המקוה כדוגמת המים,
האדם.

נח של לפעולתו בנוגע בבנין ועד"ז המבול, לפני
הטריחו  ולמה לפניו, והצלה ריוח "הרבה – התיבה
בה  עוסק המבול דור אנשי שיראוהו כדי זה, בבנין
להם  אומר והוא לך, זאת מה אותו ושואלין שנה ק"כ

אולי לעולם מבול להביא הקב"ה היינו,eaeyi"26עתיד ,
הדור אנשי על לפעול השתדל daeyzשנח zeyrl27

אנשי  על לפעול הצליח לא ממש שבפועל (אלא,
בלבד).28דורו  ביתו ובני לעצמו בנוגע אם כי ,

דתשובה  הפנימי הפירוש גם נכלל שבזה לומר, ויש
נתנה" אשר האלקים אל תשוב "והרוח היינו,29– ,

לשרשו  העולם את להשיב היתה נח של שפעולתו
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ח.16) פ"ל, פרשתנו ב"ר
כב.17) ט, פרשתנו
עה"פ.18) פרש"י
ס"כ.19) אגה"ק ראה
האמיתי 20) היש של אין – דרגות ב' יש ב"אין" שגם ולהעיר,

היש  וביטול וש"נ), .51ֿ6 ע' תשי"א סה"מ (ראה הנברא היש של ואין
האמיתי, דיש לאין שמתבטל ועד הנברא, דיש לאין תחלה – הוא לאין
לאדהאמ"צ  ביאוה"ז (ראה האמיתי יש עם חד שנעשה מזה ויתירה
דהיש  הדרגות (ב' הדרגות ד' שכל היינו, ובכ"מ), ואילך. ג מג, בשלח
שד' הוי' שם בדוגמת – אחת נקודה נעשים דהאין) הדרגות וב'
המצאו", "אמתת על גם שמורה ועד אחד, שם הם שבו האותיות

כלל. וקוצא אותיות בשום אתרמיז דלא הפשוטה, אחדות

פ"ז.21) תרפ"ה צדיקים מעשה גדולים ד"ה ראה
א.22) ה, כתובות
הראשון"23) מן אחרון נס הי' "גדול א) כה, (תענית מארז"ל ע"ד

הדבר  שהחזרת היינו, שקלי", לא מישקל יהבי מיהב שמיא "מן כי
ליש  מאין הדבר מהתהוות יותר גדול הו"ע ("מישקל") ל"אין"

("יהבי").
וש"נ.24) ואילך. 51 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה לקמן, בהבא
הוצרך 25) למה החוטאים, האנשים ולשחת להעביר רק הי' "שאם

בלא  אף להעבירם ה' ביכולת הי' א' ברגע הלא כזה, גדול רעש לבחי'
שם). ותו"ח (תו"א המבול"

יד.26) ו, פרשתנו פרש"י
לעורר 27) כדי תחילה באו עצמם המבול שמי – מזה ויתירה

יחז  אם ברחמים "הורידן (לתשובה ברכה"daeyzaרו גשמי יהיו (
יב). ז, פרשתנו (פרש"י

וזיכוך 28) (טהרת המבול שלפני מפני – לזה הפנימי והטעם
שם). חט"ו לקו"ש (ראה ועלי' בירור של אפשרות היתה לא הארץ)

ובכ"מ.29) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה יב. ז, קהלת

h"nyz'd oeygxn 'c ,gp t"y zegiyn

שהדבר  כפי נתנה", אשר האלקים "אל היינו ומקורו,
הי' כולו שהעולם המבול, בזמן בפועל dqeknהתבטא

mina,לבוא דלעתיד השלימות ודוגמת מעין –
ה' את דעה הארץ miqknש"מלאה mil mink"30

במק"א  בארוכה ).31(כמבואר

.Â:יתר ובפרטיות
ישראל  של עבודתם ע"י נעשה העולם וזיכוך בירור

z"n xg`l"ד"עליונים החיבור נעשה שאז ,
והתחתונים  לתחתונים ירדו שהעליונים ו"תחתונים",

לעליונים  עבודתו 32יעלו ע"י היתה לזה ההכנה אשר, ,
`epiaשל mdxa` ד"שני התקופה מתחילה שממנו ,

תורה" .33אלפים

אבינו  אברהם עבודת להיות שתוכל כדי אמנם,
של  ענין תחילה להיות הוצרך תורה, למתן כהכנה
אברהם  של לפעולתו ראוי שיהי' בעולם וזיכוך בירור

המבול. שע"י הטהרה – למ"ת כהכנה אבינו

עיקרי  ושינוי חידוש נעשה המבול שע"י מובן ומזה
משך  כל על ההשתלשלות), סדר (כל הבריאה בכל
שית  כל במשך הדורות, כל סוף עד שלאח"ז הזמן

עלמא  דהוי שנין כללות 34אלפי התחיל שאז מכיון -
כוונת  תכלית שזוהי העולם, וזיכוך דבירור הענין
דירה  ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה,

בתחתונים.

dpey`xdונמצא, dlgzddy35"צדיקים ד"מעשה
בתחתונים, דירה ית' לו לעשות העולם וזיכוך בבירור

yil yin נח של עבודתו ע"י – היא "נח 36, wicvאיש37,
גו'".38תמים 

.Ê שנאמר חדש" ד"עולם הענין לבאר יש עפ"ז
בנח:

של  פעולתו – הוא בראשית שבפ' החידוש עיקר
הבריאה בהתהוות yilהקב"ה oi`n שהכוונה (אלא,

שבפ' החידוש ואילו האדם); עבודת בשביל היא בזה
העולם וזיכוך בירור (התחלת) – הוא (לאין,yinנח

מיש) – .yilועד

הוא ליש מיש שהשינוי xzeiומכיון lecb yecig
הקב"ה  של שהחידוש כאמור, ליש, מאין מהחידוש
דמעשה  לחידוש שנתאווה בשביל הוא ליש מאין
ענין  ושלימות שעיקר נמצא, – ליש מיש צדיקים

חדש" עולם "ראה נח, בפ' הוא .39החידוש

.Á והשייכות הקשר גם יובן לעיל האמור כל ע"פ
בעולם  האדם ופעולת עבודת להתחלת דוקא נח דפ'

מרחשון); (בחודש החדשה בשנה
העולם  וזיכוך דבירור הענין מתחיל נח שבפ' מכיון
מודגשת  שבה בראשית כבפ' (דלא צדיקים מעשה ע"י
כך, כדי עד וארץ), שמים ומעשה הקב"ה של פעולתו
כולה  הבריאה בכל עיקרי ושינוי חידוש נעשה שעי"ז
עליו  בעולם עבודתו לעבוד יוצא שיהודי לכן, –
האדם, ופעולת עבודת ע"י שנעשה בעולם "לחיות"
יותר  צדיקים מעשה ("גדולים חדש" עולם "ראה

וארץ"). שמים ממעשה

החשיבות  גודל – נפלאה הוראה למדים ומכאן
האדם: ופעולת דמעשה והיוקר

זמן  אלא אינה בעולם ועבודתו נח של הזמן תקופת
עלמא  דהוי שנין אלפי שית לכל ביחס ,40מועט

עיקרי  וחידוש שינוי פעל זה זמן במיעוט ואעפ"כ,
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בסופן.30) מלכים הל' רמב"ם ט. יא, ישעי'
תשמ"ז.31) נח לקו"ש
ועוד.32) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
אבינו 33) אברהם ע' חב"ד הערכים ספר בארוכה וראה ט,א. ע"ז

וש"נ. ס"ד.
ש"זה 34) וש"נ) ד. נא, שמות (תו"א הידוע ע'"פ מזה: ויתירה

עוד  ויהיו . . אחת שמיטה ג"כ הי' ולפני' שני' שמיטה הוא העולם
בא  ולאח"ז כו'", שמיטות ז' צ"ל כי זו שמיטה אחר שמיטות חמש
אדהאמ"צ  במאמרי (נסמן יובלות* אלפים נ' עד הלאה וכן היובל,
רק  לא שינוי פעל המבול שענין נמצא, – רסח) ס"ע ח"א דברים

יובלות! אלפים נ' ובכל השמיטות ז' בכל גם אלא זו, בשמיטה
שמים  עם דעכשיו עוה"ז כמו גשמי לעולם הכוונה שאין אלא, (*
אם  כי דוקא, זו בשמיטה אלא הי' לא זה כי ודצח"מ, גשמיים וארץ

zeipgexa הענינים כל ולכן, האריז"ל). מכתבי – שם (תו"א הענינים
מכיון  – יובלות אלפים נ' וכל השמיטין כל על פועלים זו דשמיטה

היא זו שמיטה inybdשרק f"dera הבריאה כוונת נשלמת שבו ,
דטהרת  מההקדמה החל כו', מ"ת (ע"י בתחתונים דירה ית' לו לעשות

המבול). ע"י הארץ
כל 35) שכולל ענין, ופתיחת שבהתחלת המיוחד מהעילוי להעיר

בזמן  העולם וזיכוך בירור שהתחלת בנדו"ד, ועד"ז כו', ההמשך
דכללות  השלימות תכלית לבוא, דלעתיד השלימות גם כולל המבול
ס"ה. כנ"ל עלמא, דהוי שנין אלפי שית במשך ועבודתינו" "מעשינו

על 36) העולם) טהרת נעשה ידם (שעל המבול מי נקראים ולכן
"כי כמ"ש – gpשמו in.(זו שבת (הפטרת ט נד, (ישעי' לי" זאת

.(10 שבהערה ותו"ח תו"א וראה
פרשתנו.37) ריש
"שנה 38) שהיא העיבור, שנת – זו לשנה מהשייכות להעיר

מהשייכות  גם ולהעיר (במשנה)). א לא, ערכין ל. כה, (בהר תמימה"
תמימה  שנה המבול דור "משפט – העולם) (טהרת המבול לענין

יד). ח, פרשתנו (פרש"י הי'"**
אם  כי העיבור, שנת אינה בהמבול תמימה" ה"שנה אלא, (**
(פרש"י  הלבנה" על יתירה שהחמה ימים ("י"א החמה דשנת תמימות

שם)).
בו39) שנאמר מי "כל המדרש לשון יומתק עולם id'ועפ"ז ראה

ליש, מאין חדשה התהוות כאן שאין מורה "הי'" שהלשון – חדש"
הוא שבו שהחידוש ועכצ"ל, לפנ"ז, "הי'" שכבר oi`lמכיון yin.

(כנ"ל 40) יובלות אלפים נ' וכל השמיטות, ז' לכל ביחס ועאכו"כ
.(34 הערה



כי h"nyz'd oeygxn 'c ,gp t"y zegiyn

שהדבר  כפי נתנה", אשר האלקים "אל היינו ומקורו,
הי' כולו שהעולם המבול, בזמן בפועל dqeknהתבטא

mina,לבוא דלעתיד השלימות ודוגמת מעין –
ה' את דעה הארץ miqknש"מלאה mil mink"30

במק"א  בארוכה ).31(כמבואר

.Â:יתר ובפרטיות
ישראל  של עבודתם ע"י נעשה העולם וזיכוך בירור

z"n xg`l"ד"עליונים החיבור נעשה שאז ,
והתחתונים  לתחתונים ירדו שהעליונים ו"תחתונים",

לעליונים  עבודתו 32יעלו ע"י היתה לזה ההכנה אשר, ,
`epiaשל mdxa` ד"שני התקופה מתחילה שממנו ,

תורה" .33אלפים

אבינו  אברהם עבודת להיות שתוכל כדי אמנם,
של  ענין תחילה להיות הוצרך תורה, למתן כהכנה
אברהם  של לפעולתו ראוי שיהי' בעולם וזיכוך בירור

המבול. שע"י הטהרה – למ"ת כהכנה אבינו

עיקרי  ושינוי חידוש נעשה המבול שע"י מובן ומזה
משך  כל על ההשתלשלות), סדר (כל הבריאה בכל
שית  כל במשך הדורות, כל סוף עד שלאח"ז הזמן

עלמא  דהוי שנין כללות 34אלפי התחיל שאז מכיון -
כוונת  תכלית שזוהי העולם, וזיכוך דבירור הענין
דירה  ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה,

בתחתונים.

dpey`xdונמצא, dlgzddy35"צדיקים ד"מעשה
בתחתונים, דירה ית' לו לעשות העולם וזיכוך בבירור

yil yin נח של עבודתו ע"י – היא "נח 36, wicvאיש37,
גו'".38תמים 

.Ê שנאמר חדש" ד"עולם הענין לבאר יש עפ"ז
בנח:

של  פעולתו – הוא בראשית שבפ' החידוש עיקר
הבריאה בהתהוות yilהקב"ה oi`n שהכוונה (אלא,

שבפ' החידוש ואילו האדם); עבודת בשביל היא בזה
העולם וזיכוך בירור (התחלת) – הוא (לאין,yinנח

מיש) – .yilועד

הוא ליש מיש שהשינוי xzeiומכיון lecb yecig
הקב"ה  של שהחידוש כאמור, ליש, מאין מהחידוש
דמעשה  לחידוש שנתאווה בשביל הוא ליש מאין
ענין  ושלימות שעיקר נמצא, – ליש מיש צדיקים

חדש" עולם "ראה נח, בפ' הוא .39החידוש

.Á והשייכות הקשר גם יובן לעיל האמור כל ע"פ
בעולם  האדם ופעולת עבודת להתחלת דוקא נח דפ'

מרחשון); (בחודש החדשה בשנה
העולם  וזיכוך דבירור הענין מתחיל נח שבפ' מכיון
מודגשת  שבה בראשית כבפ' (דלא צדיקים מעשה ע"י
כך, כדי עד וארץ), שמים ומעשה הקב"ה של פעולתו
כולה  הבריאה בכל עיקרי ושינוי חידוש נעשה שעי"ז
עליו  בעולם עבודתו לעבוד יוצא שיהודי לכן, –
האדם, ופעולת עבודת ע"י שנעשה בעולם "לחיות"
יותר  צדיקים מעשה ("גדולים חדש" עולם "ראה

וארץ"). שמים ממעשה

החשיבות  גודל – נפלאה הוראה למדים ומכאן
האדם: ופעולת דמעשה והיוקר

זמן  אלא אינה בעולם ועבודתו נח של הזמן תקופת
עלמא  דהוי שנין אלפי שית לכל ביחס ,40מועט

עיקרי  וחידוש שינוי פעל זה זמן במיעוט ואעפ"כ,
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בסופן.30) מלכים הל' רמב"ם ט. יא, ישעי'
תשמ"ז.31) נח לקו"ש
ועוד.32) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
אבינו 33) אברהם ע' חב"ד הערכים ספר בארוכה וראה ט,א. ע"ז

וש"נ. ס"ד.
ש"זה 34) וש"נ) ד. נא, שמות (תו"א הידוע ע'"פ מזה: ויתירה

עוד  ויהיו . . אחת שמיטה ג"כ הי' ולפני' שני' שמיטה הוא העולם
בא  ולאח"ז כו'", שמיטות ז' צ"ל כי זו שמיטה אחר שמיטות חמש
אדהאמ"צ  במאמרי (נסמן יובלות* אלפים נ' עד הלאה וכן היובל,
רק  לא שינוי פעל המבול שענין נמצא, – רסח) ס"ע ח"א דברים

יובלות! אלפים נ' ובכל השמיטות ז' בכל גם אלא זו, בשמיטה
שמים  עם דעכשיו עוה"ז כמו גשמי לעולם הכוונה שאין אלא, (*
אם  כי דוקא, זו בשמיטה אלא הי' לא זה כי ודצח"מ, גשמיים וארץ

zeipgexa הענינים כל ולכן, האריז"ל). מכתבי – שם (תו"א הענינים
מכיון  – יובלות אלפים נ' וכל השמיטין כל על פועלים זו דשמיטה

היא זו שמיטה inybdשרק f"dera הבריאה כוונת נשלמת שבו ,
דטהרת  מההקדמה החל כו', מ"ת (ע"י בתחתונים דירה ית' לו לעשות

המבול). ע"י הארץ
כל 35) שכולל ענין, ופתיחת שבהתחלת המיוחד מהעילוי להעיר

בזמן  העולם וזיכוך בירור שהתחלת בנדו"ד, ועד"ז כו', ההמשך
דכללות  השלימות תכלית לבוא, דלעתיד השלימות גם כולל המבול
ס"ה. כנ"ל עלמא, דהוי שנין אלפי שית במשך ועבודתינו" "מעשינו

על 36) העולם) טהרת נעשה ידם (שעל המבול מי נקראים ולכן
"כי כמ"ש – gpשמו in.(זו שבת (הפטרת ט נד, (ישעי' לי" זאת

.(10 שבהערה ותו"ח תו"א וראה
פרשתנו.37) ריש
"שנה 38) שהיא העיבור, שנת – זו לשנה מהשייכות להעיר

מהשייכות  גם ולהעיר (במשנה)). א לא, ערכין ל. כה, (בהר תמימה"
תמימה  שנה המבול דור "משפט – העולם) (טהרת המבול לענין

יד). ח, פרשתנו (פרש"י הי'"**
אם  כי העיבור, שנת אינה בהמבול תמימה" ה"שנה אלא, (**
(פרש"י  הלבנה" על יתירה שהחמה ימים ("י"א החמה דשנת תמימות

שם)).
בו39) שנאמר מי "כל המדרש לשון יומתק עולם id'ועפ"ז ראה

ליש, מאין חדשה התהוות כאן שאין מורה "הי'" שהלשון – חדש"
הוא שבו שהחידוש ועכצ"ל, לפנ"ז, "הי'" שכבר oi`lמכיון yin.

(כנ"ל 40) יובלות אלפים נ' וכל השמיטות, ז' לכל ביחס ועאכו"כ
.(34 הערה



h"nyz'dכב oeygxn 'c ,gp t"y zegiyn

לעבודתו  בנוגע גם מובן ומזה כולה. הבריאה בכל
ועד  מועט, שבזמן – מישראל כאו"א של ופעולתו
בכל  ונצורות גדולות לפעול יכול אחת, לפעולה

כולה. הבריאה

דכאו"א  הפרטיים לחייו בנוגע – יותר ובפרטיות
מישראל:

מרדכי 41ידוע  לר' הבעש"ט מאמר אודות הסיפור
שבעיםֿשמונים  למשך לעולם יורדת שנשמה הצדיק,
או  בגשמיות ליהודי (אחת) טובה לעשות כדי שנה

במק"א  וכמשנ"ת –42ברוחניות. שבדבר החידוש גודל
בתומ"צ  עבודתו שעבד צדיק של חייו שנות שכל
עשיית  של אחת פעולה בשביל הן כו', נעלה באופן
דין, לעלמא נשמתו ירדה זה שבשביל ליהודי, טובה
עבודה  של שנה שבעיםֿשמונים לו ניתנו זה ובשביל

בתומ"צ!

פעולה  דכל והיוקר החשיבות גודל מובן ומזה
מה" עד יודע אתנו גו' ש"אין דמכיון – מהי 43ופעולה

לעולם, נשמתו ירדה זה שבשביל המיוחדת הפעולה
בכל  להיעשות צריכה ופעולה פעולה שכל מובן, הרי

זו שפעולה יתכן שהרי כו', id`ה"שטורעם" `id
פעולה  לעולם, נשמתו ירדה זה שבשביל הפעולה
כל  על דנח הפעולה דוגמת חייו, משך בכל שתפעל

עלמא. דהוי שנין אלפי שית

.Ëבנוגע – נח מפ' בהלימוד להוסיף ote`lויש
בעולם: הפעולה

(ע"י  נח של בזמנו העולם וזיכוך בירור בשביל
מיש  ממציאותו יתבטל דעולם שהיש צורך הי' המבול)

גו'" היקום כל את ("וימח כפשוט לאח"ז 44לאין ורק ,(
השבועה  (לאחרי ואילך מאז אבל חדש"; "עולם נעשה

גו'" אוסיף ביטול 45ד"לא של בענין צורך אין (
של באופן היא העבודה (ואדרבה, ח"ו oipaכפשוטו,

במציאותו  נשאר שהעולם היינו, (והביטול 46דוקא),
וזיכוך  בירור שפועלים אלא ברוחניות), אלא אינו
עי"ז  הקדושה, לדרגת שיתעלה העולם בגשמיות
הנמצאים  "כל – האמיתית מציאותו את בו שמגלים

המצאו" מאמתת אלא נמצאו לא .47כו'

של  עבודה עצמו: עם האדם בעבודת ודוגמתו
נפש, eze`ivnמסירות lehia אחת" זמנה לאין), (מיש

אחד"48בשנה" הוי' גו' ישראל "שמע באמירת ,
נפשו  "למסור לכוון שצריך נעילה, תפלת של בסיומה

בפועל" עשה כאילו . . השם קדושת עיקר 49על אבל ;
– היא כולה השנה כל במשך eze`ivnyהעבודה ote`a

zniiw פעולתו ופועל דקדושה, תוקף – התוקף ובכל ,
של ועד iyr'באופן המצוות, וקיום התורה בלימוד ,

שמים" לשם יהיו מעשיך "כל הרשות, ו"בכל 50לעניני
דעהו" המס"נ,51דרכיך בענין חדורה שעבודתו (אלא,

בתניא  ).52כמבואר

לקרוא  שמתחילין בפרשה יותר מודגש זה וענין
אברם  של עבודתו אודות שבת לך 53במנחת "לך -

אשר  הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך
המציאות 54אראך" ביטול של ענין תובעים שלא היינו ,

טבעו  לעזוב הקודם, ומצבו ממעמדו יציאה אם כי כו',
עי"ז  אשר אביך", ובית ומולדתך "ארצך ורגילותו,

מתגלית zizin`d"אראך", eze`ivn,לעצמך לך, "לך ,
ומקורך" –55לשרשך התשובה ענין ובדוגמת (ע"ד

נתנה" אשר האלקים אל תשוב בגוף).29"והרוח נשמה ,

.È למעשה בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
בפועל:

 ֿ ונתינת הוראה מהוה זו בשבת נח דפרשת הקריאה
תהי' בעולם ופעולתו שעבודתו מישראל לכאו"א כח

של חדש".yecigבאופן עולם "ראה –

צורך  אין זה שבשביל מובן, לעיל, האמור וע"פ
זה  חידוש שכן, . . . עולמות" להפוך "(איבערקערן)

להיות dlerteיכול dlert lka רש"י פירוש ובלשון ,
צדיקים של "תולדותיהם פרשתנו: miyrnריש

miaeh"56של באופן נעשית שפעולתו עי"ז –yecig
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ובכ"מ.41) אייר. ה' יום" "היום
ועוד.42) תשמ"ה. תשא ש"פ שיחת ראה
ט.43) עד, תהלים
כג.44) ז, פרשתנו
ובפרש"י.45) כא ח, שם
אצל46) – המבול בזמן איש gpודוגמתו "נח במציאותו, שנשאר ,

כו'. יותר גדול עילוי בו שניתוסף אלא, גו'", תמים צדיק
יסוה"ת.47) הל' ריש רמב"ם

לד.48) טז, אחרי תצוה. ס"פ
הגזירות 49) (בגלל  ממש  בפועל עקה"ש למס"נ שזכו מבנ"י ויש

לעמוד  יכולה ברי' כל שאין עד ביותר, מעלתם שגדלה היל"ת), כו'
וש"נ). א. נ, (פסחים במחיצתם

מי"ב.50) פ"ב אבות
או"ח 51) אדה"ז שו"ע ספ"ג דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו
ספכ"ה.52) גם וראה א). (נח, פמ"א
גם 53) ולהעיר כו'. אברם של לידתו אודות נח פ' סיום לאחרי

הוא  נח דפ' השבוע שסוף (14 (שבהערה אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם
של אבינו.dgnyבענין אברהם לידת –

לך.54) לך ר"פ
סז.55) ע' תרס"ו המשך סע"ב. תרפ, ד) (כרך לך לך אוה"ת ראה

ובכ"מ. תש"ה. תש"ב. לך לך ד"ה שצז.
נח 56) של פעולתו אודות הפרשה בהמשך כמסופר – ובפרטיות

בתשובה), שישובו דורו אנשי על הפעולה גם (כלל התיבה בבנין
כולו. העולם והצלת

h"nyz'd oeygxn 'c ,gp t"y zegiyn

לך  ד"לך מהענין (החל הקודם ומצבו מעמדו לגבי
הענין  נעשה שאז ורגילותו), טבעו שינוי גו'", מארצך

חדש" עולם .57ד"ראה

(כמדובר  בתים" "בבנין ההוספה ע"י – ועיקר ועוד
לאחרונה);

בתים, בניית ע"י נעשה כפשוטו עולם של בנינו
לעיר  ועד לשכונה, ונעשים מצטרפים בתים כו"כ אשר,

כו'. מדינה נעשית ערים כמה ובצירוף שלימה,

עולם  ד"ראה הענין שעיקר בנדו"ד, גם מובן ומזה
קדושה  של בתים בניית ע"י נעשה בתי 58חדש" -

פרטיים  בתים גם כולל צדקה, ובתי תפלה בתי תורה
אשר, וצדקה, תפלה תורה בתי ונעשים שחדורים

אלקינו" "עיר נעשית כאלו בתים ועד 59מריבוי ,
כולם  המדינות כל ועל כולה, המדינה על שפועל

מדינה" ושבע ועשרים כולו.60("מאה העולם בכל ,(

ונתינתֿכח  והוראה ציווי נח, דפ' הקריאה ולכן,
חיות  לפעול צריכה – חדש" עולם ד"ראה להענין
מבניית  החל הבני', בפעולות מחודשים ו"שטורעם"

לבנות  אלא אחדים, בתים בבניית להסתפק ולא בתים
וכו'. ערים לבניית ועד לשכונה, שיהיו בתים ריבוי

כבר  גרים שבהם למקומות בנוגע הן – זה וכל
 ֿ בחוץ וגם הקדושה מארצנו [החל מישראל רבים
כ"ק  ופעל חי שבה זו, בשכונה ובמיוחד כולל לארץ,
שנותיו  עשר במשך דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
בנוגע  והן דין], בעלמא חיותו בחיים האחרונות
עד  מישראל, מעטים רק דרים שבהם למקומות
למקומות  גם אשר – תבל בקצוי נדחים הכי למקומות
את  דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ושולח שלח אלו

ושלוחיו  גו'"61תלמידיו מארצך לך ד"לך ),62(באופן
הנמצאים  היהודים אצל והיהדות התורה להפיץ כדי

אלו 63שם  שבמקומות הקדושה ניצוצות ולברר עד 64, ,
דירה  לו להיות כולו העולם וזיכוך בירור שפועלים

ית'.

מקומות  שבכמה משמחת בשורה הגיעה וכבר
בתים  בניית – אלו בפעולות כבר עוסקים בעולם
מקום  בכל יעשו וכן יראו שמהם ויה"ר כו', ושכונות

ומקום.

.‡È הענינים בכל ועבודתינו מעשינו שע"י ויה"ר
נזכה  – חדש" עולם "ראה ונקודתם שתוכנם האמורים,
דחידוש  השלימות תכלית את בגלוי לראות ומיד תיכף
דירה  ית' לו לעשות הבריאה כוונת כשתושלם העולם

החדשה" והארץ החדשים "השמים – .65בתחתונים
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של  תולדותיהם שעיקר "ללמדך בפירושו רש"י שכוונת לומר, ויש
וכופל  הכתוב חוזר מדוע הקושיא (לתרץ טובים" מעשים צדיקים
טובים" ה"מעשים – בראשית) בס"פ נמנו שכבר לאחרי נח תולדות
ש"נח  בכללות לפנ"ז מ"ש רק לא כלומר, הפרשה, בהמשך שנמנו
שבהמשך  טובים" "מעשים - בפרטיות* גם אלא ה'", בעיני חן מצא

כנ"ל.הפר  שה,
ואילך) פ"ד לאדהאמ"צ היחוד שער (ראה בכ"מ המבואר וע"ד (*
והתבוננות  עבודה גם צ"ל אלא כללית, והתבוננות עבודה מספיק שלא

כו'. פרטית
יום:57) שבכל הרגילה בעבודה – לדבר דוגמא להוסיף ויש

דמ"ת), העילוי ובדוגמת (ע"ד התורה ברכת ע"י שנעשה העילוי
בזמן  הטהרה ע"י שהתחילה ההכנה (דוגמת המתאימה ההכנה לאחרי
ועד  התורה, ברכת (עוה"פ) ומברך לתורה** כשעולה לזה, ונוסף נח);
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר (כפי ביום פעמיים לתורה עולים שלפעמים
למפטיר  רק עולה הי' שביוהכ"פ שאף אדנ"ע, כ"ק אביו הנהגת אודות
לחתן  (ולפעמים בראשית לחתן רק ובשמח"ת בשחרית) (ולא יונה
ביום. פעמיים לתורה עולה הי' לפעמים מ"מ למפטיר, ולא תורה),

ואכ"מ).
ואילך) ב כה, ח"א (לקו"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם להעיר (**
נח) (דתיבת הבחינות ג' בכל עלי' נעשה לתורה עולה יהודי שכאשר
וראה  יחידה. חי' נר"נ האדם בנפש שענינם ושלישיים, שניים תחתיים
.26 הערה רפב) ע' מלוקט (סה"מ פ"ב תשל"ח לך לך גו' ויאמר ד"ה

תורת 58) ע"פ (ובפרט התיבה בבנין נח של פעולתו דוגמת
אותיות  על קאי ש"תיבה" וש"נ) ס"זֿיו"ד. הוספות (כש"ט הבעש"ט
רבים" מ"מים ההצלה נעשית שעי"ז כו'), והתפלה התורה ותיבות

כו'. שבעולם
ב.59) מח, תהלים – הכתוב ל'
ל 60) מהשייכות –dxyלהעיר פרשתנו) בסוף מסופר (שאודותה

שרה  של בתה בת שהיתה אסתר "תבוא וש"נ) ג. פנ"ח, (ב"ר כמארז"ל
ומאה  ועשרים שבע על ותמלוך שנה ומאה ועשרים שבע שחייתה

מדינה".

שליח 61) עושים הלכה) (ע"פ כי – זו בעבודה אותם לזכות כדי
יכול  הי' דורנו דנשיא היינו, לעשות, (דהמשלח) שבכחו מה לעשות
שלמה  בזמן שהיתה הבירורים עבודת ע"ד בעצמו, הבירור לפעול
ולהעיר  האבוקה). אור אל מאליהם נתקבצו הקדושה (שניצוצות
(ראה  לשלמה דורנו נשיא של והשייכות הקשר במק"א ממשנ"ת

ואילך)). 201 (ע' פ"ח ח"ג הישועה מעייני
לאברהם רא 62) הקב"ה שאמר "מאז חשון: א' יום" "היום ה

גזירת  וע"פ הבירורים, סוד הותחל . . גו' מארצך לך לך ע"ה אבינו
הניצוצות  אשר במקום למסעיו הולך האדם העליונה ההשגחה
לבאר  וממשיך לגאולתם". מחכים ידו על להתברר הצריכים
שלהם  הבירורים מקום באיזה הם רואים ראי' בעלי שהם ש"הצדיקים
לענין  בנוגע גם מובן ומזה בעצמם". שמה והולכים להם מחכים
הניצוצות  נמצאים שבו למקום תלמידיהם ששולחים – השליחות

ידם*. על להתברר הצריכים
כדי  מסויים למקום בא הבעש"ט שתלמיד הידוע הסיפור ע"ד (*
יהודי  שיבוא בראשית ימי מששת שהמתין דשם המעיין מי על שיברך

ב). תקצו, ח"ד (לקו"ד מימיו על ויברך
כפס"ד 63) נח, בני מצוות שיקיימו אוה"ע על הפעולה גם כולל

ספ"ח). מלכים (הל' הרמב"ם
תבל 64) לקצוי עד רחוקים למקומות גם בנ"י של שבואם להעיר

התחתון, כדור לחצי יהודים הגיעו אז (שרק האחרונים בדורות נתחדש
כי, – כו' והולך ומוסיף וכיו"ב), באוסטרליא, וכן זו, במדינה כמו
את  ולהשלים לסיים צורך יש המשיח לביאת ומתקרבים שהולכים ככל

נדחת. לפנה עד תבל, קצוי בכל שנמצאים הניצוצות בירור
כב.65) סו, ישעי'



כג h"nyz'd oeygxn 'c ,gp t"y zegiyn

לך  ד"לך מהענין (החל הקודם ומצבו מעמדו לגבי
הענין  נעשה שאז ורגילותו), טבעו שינוי גו'", מארצך

חדש" עולם .57ד"ראה

(כמדובר  בתים" "בבנין ההוספה ע"י – ועיקר ועוד
לאחרונה);

בתים, בניית ע"י נעשה כפשוטו עולם של בנינו
לעיר  ועד לשכונה, ונעשים מצטרפים בתים כו"כ אשר,

כו'. מדינה נעשית ערים כמה ובצירוף שלימה,

עולם  ד"ראה הענין שעיקר בנדו"ד, גם מובן ומזה
קדושה  של בתים בניית ע"י נעשה בתי 58חדש" -

פרטיים  בתים גם כולל צדקה, ובתי תפלה בתי תורה
אשר, וצדקה, תפלה תורה בתי ונעשים שחדורים

אלקינו" "עיר נעשית כאלו בתים ועד 59מריבוי ,
כולם  המדינות כל ועל כולה, המדינה על שפועל

מדינה" ושבע ועשרים כולו.60("מאה העולם בכל ,(

ונתינתֿכח  והוראה ציווי נח, דפ' הקריאה ולכן,
חיות  לפעול צריכה – חדש" עולם ד"ראה להענין
מבניית  החל הבני', בפעולות מחודשים ו"שטורעם"

לבנות  אלא אחדים, בתים בבניית להסתפק ולא בתים
וכו'. ערים לבניית ועד לשכונה, שיהיו בתים ריבוי

כבר  גרים שבהם למקומות בנוגע הן – זה וכל
 ֿ בחוץ וגם הקדושה מארצנו [החל מישראל רבים
כ"ק  ופעל חי שבה זו, בשכונה ובמיוחד כולל לארץ,
שנותיו  עשר במשך דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
בנוגע  והן דין], בעלמא חיותו בחיים האחרונות
עד  מישראל, מעטים רק דרים שבהם למקומות
למקומות  גם אשר – תבל בקצוי נדחים הכי למקומות
את  דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ושולח שלח אלו

ושלוחיו  גו'"61תלמידיו מארצך לך ד"לך ),62(באופן
הנמצאים  היהודים אצל והיהדות התורה להפיץ כדי

אלו 63שם  שבמקומות הקדושה ניצוצות ולברר עד 64, ,
דירה  לו להיות כולו העולם וזיכוך בירור שפועלים

ית'.

מקומות  שבכמה משמחת בשורה הגיעה וכבר
בתים  בניית – אלו בפעולות כבר עוסקים בעולם
מקום  בכל יעשו וכן יראו שמהם ויה"ר כו', ושכונות

ומקום.

.‡È הענינים בכל ועבודתינו מעשינו שע"י ויה"ר
נזכה  – חדש" עולם "ראה ונקודתם שתוכנם האמורים,
דחידוש  השלימות תכלית את בגלוי לראות ומיד תיכף
דירה  ית' לו לעשות הבריאה כוונת כשתושלם העולם

החדשה" והארץ החדשים "השמים – .65בתחתונים
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של  תולדותיהם שעיקר "ללמדך בפירושו רש"י שכוונת לומר, ויש
וכופל  הכתוב חוזר מדוע הקושיא (לתרץ טובים" מעשים צדיקים
טובים" ה"מעשים – בראשית) בס"פ נמנו שכבר לאחרי נח תולדות
ש"נח  בכללות לפנ"ז מ"ש רק לא כלומר, הפרשה, בהמשך שנמנו
שבהמשך  טובים" "מעשים - בפרטיות* גם אלא ה'", בעיני חן מצא

כנ"ל.הפר  שה,
ואילך) פ"ד לאדהאמ"צ היחוד שער (ראה בכ"מ המבואר וע"ד (*
והתבוננות  עבודה גם צ"ל אלא כללית, והתבוננות עבודה מספיק שלא

כו'. פרטית
יום:57) שבכל הרגילה בעבודה – לדבר דוגמא להוסיף ויש

דמ"ת), העילוי ובדוגמת (ע"ד התורה ברכת ע"י שנעשה העילוי
בזמן  הטהרה ע"י שהתחילה ההכנה (דוגמת המתאימה ההכנה לאחרי
ועד  התורה, ברכת (עוה"פ) ומברך לתורה** כשעולה לזה, ונוסף נח);
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר (כפי ביום פעמיים לתורה עולים שלפעמים
למפטיר  רק עולה הי' שביוהכ"פ שאף אדנ"ע, כ"ק אביו הנהגת אודות
לחתן  (ולפעמים בראשית לחתן רק ובשמח"ת בשחרית) (ולא יונה
ביום. פעמיים לתורה עולה הי' לפעמים מ"מ למפטיר, ולא תורה),

ואכ"מ).
ואילך) ב כה, ח"א (לקו"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם להעיר (**
נח) (דתיבת הבחינות ג' בכל עלי' נעשה לתורה עולה יהודי שכאשר
וראה  יחידה. חי' נר"נ האדם בנפש שענינם ושלישיים, שניים תחתיים
.26 הערה רפב) ע' מלוקט (סה"מ פ"ב תשל"ח לך לך גו' ויאמר ד"ה

תורת 58) ע"פ (ובפרט התיבה בבנין נח של פעולתו דוגמת
אותיות  על קאי ש"תיבה" וש"נ) ס"זֿיו"ד. הוספות (כש"ט הבעש"ט
רבים" מ"מים ההצלה נעשית שעי"ז כו'), והתפלה התורה ותיבות

כו'. שבעולם
ב.59) מח, תהלים – הכתוב ל'
ל 60) מהשייכות –dxyלהעיר פרשתנו) בסוף מסופר (שאודותה

שרה  של בתה בת שהיתה אסתר "תבוא וש"נ) ג. פנ"ח, (ב"ר כמארז"ל
ומאה  ועשרים שבע על ותמלוך שנה ומאה ועשרים שבע שחייתה

מדינה".

שליח 61) עושים הלכה) (ע"פ כי – זו בעבודה אותם לזכות כדי
יכול  הי' דורנו דנשיא היינו, לעשות, (דהמשלח) שבכחו מה לעשות
שלמה  בזמן שהיתה הבירורים עבודת ע"ד בעצמו, הבירור לפעול
ולהעיר  האבוקה). אור אל מאליהם נתקבצו הקדושה (שניצוצות
(ראה  לשלמה דורנו נשיא של והשייכות הקשר במק"א ממשנ"ת

ואילך)). 201 (ע' פ"ח ח"ג הישועה מעייני
לאברהם רא 62) הקב"ה שאמר "מאז חשון: א' יום" "היום ה

גזירת  וע"פ הבירורים, סוד הותחל . . גו' מארצך לך לך ע"ה אבינו
הניצוצות  אשר במקום למסעיו הולך האדם העליונה ההשגחה
לבאר  וממשיך לגאולתם". מחכים ידו על להתברר הצריכים
שלהם  הבירורים מקום באיזה הם רואים ראי' בעלי שהם ש"הצדיקים
לענין  בנוגע גם מובן ומזה בעצמם". שמה והולכים להם מחכים
הניצוצות  נמצאים שבו למקום תלמידיהם ששולחים – השליחות

ידם*. על להתברר הצריכים
כדי  מסויים למקום בא הבעש"ט שתלמיד הידוע הסיפור ע"ד (*
יהודי  שיבוא בראשית ימי מששת שהמתין דשם המעיין מי על שיברך

ב). תקצו, ח"ד (לקו"ד מימיו על ויברך
כפס"ד 63) נח, בני מצוות שיקיימו אוה"ע על הפעולה גם כולל

ספ"ח). מלכים (הל' הרמב"ם
תבל 64) לקצוי עד רחוקים למקומות גם בנ"י של שבואם להעיר

התחתון, כדור לחצי יהודים הגיעו אז (שרק האחרונים בדורות נתחדש
כי, – כו' והולך ומוסיף וכיו"ב), באוסטרליא, וכן זו, במדינה כמו
את  ולהשלים לסיים צורך יש המשיח לביאת ומתקרבים שהולכים ככל

נדחת. לפנה עד תבל, קצוי בכל שנמצאים הניצוצות בירור
כב.65) סו, ישעי'

המשך בעמוד גנ
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
È„Â‰ÈÏ ‰˙‡¯Â‰Â "Ì„‡ ·È·Á" ‰˘Ó‰

במשנה  חיבה 1נאמר בצלם, שנברא אדם "חביב :
שנאמר  בצלם, שנברא לו נודעת כי 2יתירה אלקים 3: בצלם

האדם". את עשה

שהמשנה  שמכך כך, על אומר טוב" יום "תוספות בעל
מובן, ולבניו, לנח שנאמר בצלם.." "כי הפסוק את מצטטת

נח  לבני גם היא הכוונה אדם..." אדם 4שב"חביב לבני ,
בכלל.

אשר  המשנה, בלשון השינוי את מסביר הוא בכך
אחרים  ובחלקים אדם, בתואר משתמשת היא זה בחלק
מדובר  האחרים בחלקים כי ישראל", "חביבין אומרת היא
בנים  ("נקראו ישראל אצל רק הקיימות מעלות על
של  המעלה ואילו חמדה"), כלי להם "ניתן למקום",

בכללו. המדבר מין אצל קיימת בצלם" "נברא

לישראל  הוראות שהיא אבות במסכת מובא זה ענין
הוא  אותה אשר לישראל, מסקנה ממנו יש כי בעבודתם,

הרמב"ם  של פסקו לפי (ע"ה 5מסביר רבינו משה "ציוה :6(
שנצטוו  מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי
בהן  שצווה "מפני אלו מצוות לקיים ועליהם נח", בני

בתורה" הדעת".7הקב"ה "הכרע מפני ולא ,

בצלם" שנברא אדם "חביב המשנה באה זאת ואת
"כל  את לחייב יהודי ויכול צריך כיצד לישראל, להורות
שהוא  עלֿידי להם, הקב"ה מצוות את לקיים העולם" באי
כן  על ואשר בצלם", "שנברא חביבותם, את להם מסביר

קונו" רצון לעשות עליו .8"מוטל

.·
¯˙ÂÈ ‰ÏÚ "ÌÏˆ" ˙‚¯„ Y Ï‡¯˘È Ïˆ‡

למין  היא הכוונה שב"אדם" זה פירוש לפי שגם מובן,
כולו  אשר 9המדבר היהודי, את גם כוללת זו שמילה ברור ,

מו"ח  כ"ק של לפירושו מתאים וזה בצלם". "נברא בודאי
אצל 10אדמו"ר  הן שישנה השכלית הנפש היא ש"צלם" ,

– המשנה בדברי הלשון וכפילות נח, בני אצל והן יהודים
שנברא  לו נודעת יתירה חיבה בצלם, שנברא אדם "חביב

"צלם" של הסוגים לשני מכוונת – אדם 11בצלם" "חביב :
מין  "שבכללות השכלית הנפש על מוסב בצלם" שנברא
מוסב  בצלם" שנברא לו נודעת יתירה ו"חיבה האנושי",
של  ה"צלם" מן הנעלית שבישראל, השכלית הנפש על

בכללו. האנושי המין

בענין  שווה צד קיום עובדת מעצם זאת, למרות
של  ה"צלם" שגם מובן, נח, לבני ישראל בין ה"צלם"
והשונות  לו רק המיוחדות מעלותיו מפני איננו היהודי
הזירוז  (כי המיוחדים תפקידיו ומפני נח מבני לגמרי
שבמשנה: האחרים בחלקים ישנו אלה תפקידים למילוי
כלי  להם שניתן למקום... בנים שנקראו ישראל "חביבין

נח  בני עם עבודתם מפני אלא .12חמדה")

נח  שבן העובדה רק לא חשובה זו, בעבודה גם כלומר,
אלא  קונו", רצון לעשות עליו "מוטל ולכן בצלם" "נברא
היא  כי אם "צלם" בחינת קיימת היהודי שאצל העובדה גם

בכללותו. האנושי המין של ה"צלם" מן נעלית

אדם  "חביב של הענין בין הקשר מהו להבין יש
מפני  קונו" "רצון לקיים צריך נח שבן בצלם", שנברא
קיימת  ישראל אצל שגם הענין לבין בצלם", "נברא שהוא
יתירה  "חיבה יותר נעלה באופן כי (אם זו וחביבות מעלה

לו...")? נודעת

.‚
Ô˙ÓÂ Ï‡¯˘È ÔÈ·Ï ÁŒÈ· ˙ÂÂˆÓ ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó

‰¯Â˙
הרמב"ם, מדברי לעיל שצוטטה ההלכה מובנת אין כן
מצוות  לקבל העולם באי כל את "לכוף ציווי לישראל שיש
שקיום  לכך להביא מכך, יותר ואף נח" בני שנצטוו
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מי"ד.1) פ"ג אבות
ו.2) ט, פרשתנו
שם.3) למשניות נוסחאות שינויי וראה אדה"ז. בסדור כ"ה
שם.4) לאבות שמואל במדרש בארוכה השקו"ט ג"כ ראה
ה"י.5) פ"ח מלכים הל'
ליתא.6) לפנינו וברמב"ם בתוי"ט. כ"ה
לקמן 7) וראה העולם". אומות "חסידי נק' אז (שדוקא הפרק בסוף שם

ו). סעיף
שם.8) בתוי"ט הובא שם. לאבות רש"י לשון

להכלל 9) מתאים – בנ"י על רק קאי פי' שלכמה שם, ומד"ש תוי"ט ראה
אדם". קרויין "אתם רע"א) סא, (יבמות

חביבין 10) ד"ה שבועות אוה"ת (ועוד). פ"א תש"ב אדם חביב ד"ה
המו"נ  (ע"פ כאן תוי"ט וראה ז"ל). החסיד בשם המד"ש (ע"פ בתחלתו ישראל

ועוד. בתחלתו).
רפ"ד.11) שם אדם חביב ד"ה
ואילך)12) (ספ"א שם אדם חביב בד"ה בארוכה מהמבואר ,n"kaeלהעיר

בירור  הוא דוקא שעי"ז לנפה"ב, נפה"א בין הממוצע היא השכלית שנפש
a"dtp.
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אלא  הדעת", "הכרע מפני יהא לא נח בני של המצוות
משה  ע"י והודיענו בתורה הקב"ה בהם ש"ציווה מפני

תמוה  לכאורה כי בהן", נצטוו מקודם נח שבני ע"ה רבינו

לישר  נח בני מצוות קיום קשור מדוע ולמתן מאוד: אל
תורה?

ה' של שרצונו להסביר, היה ניתן לישראל הציווי לגבי
ה'" את לעבוד כולו העולם את "יתקן שהיהודי ,13הוא

את  לקיים העולם" באי "כל את לחייב ישראל על ולכן

את  לקיים נח בני צריכים מדוע מובן, לא אך קונם. רצון
ע"י  והודיענו בתורה הקב"ה בהם ש"ציווה מפני מצוותיהם

ע"ה" רבינו לאדם 14משה זאת ציווה שהקב"ה מפני ולא ,
וכדומה  ?15הראשון

כולל  מצוותיהם, כל את לקיים ישראל של חובתם

רק  מילה), (כמצות תורה מתן לפני בהם שנצטוו המצוות
בסיני  ע"ה רבינו למשה ה' ציווי במתן 16מפני כי מובנת, ,

הקב"ה  בם בחר אז אשר בישראל מהותי שינוי חל 17תורה

של  הקשר מהו אבל מצוותיהם; בכל גם שינוי חל ולפיכך

נח  את 18בני קיימו הם תורה מתן שלפני תורה, למתן

תורה  מתן ולאחר הראשון, לאדם ה' ציווי מפני המצוות
בתורה... הקב"ה בהן ש"ציווה מפני לקיימן צריכים הם

ע"ה" רבינו משה ?19ע"י

.„
Ï‡¯˘È Ï˘ ˙ÈÏÎ˘‰ ˘Ù‰ ÔÂ¯˙È

מו"ח  כ"ק של הסברו את להקדים יש זאת להבין כדי
ישראל 20אדמו"ר  של – "צלם" – השכלית הנפש יתרון על

המסביר  בכללו, האנושי המין של השכלית נפש פני על

מיוחד, רוחני עידון מורגש ישראל של השכלית שבנפש
לעדינות  "דיבוק" לו ויש טבעי, אנושי שכל שזהו למרות

מגושמת  שהיא הגוי של השכלית הנפש לעומת רוחנית
מקומות  במספר כמוסבר חיצוניות 21יותר. חכמות שלימוד

גסות  ואף עצמית, ישות הרגשת לידי האדם את מביא

וכו'. מסויימת

את  לברר הוא השכל של תפקידו מובן: לא לכאורה,
פני  מעל להתעלות השכל צריך ולכן דבר, שבכל ה"אמת"

ה  למעלה הנטיות היא העולה האדם "רוח... – ,22אישיות
למטה", היא היורדת הבהמה ש"רוח כבעלֿחיים, שלא
להיפך, היא, נח בני של השכלית שהנפש ייתכן, ואיך

גסות? לידי אותו ומביאה האדם את מורידה

למידות  הקשור שכל – הבהמית הנפש של השכל לגבי
עצמו" "הרגש היא שמהותן יכול 23– שהוא להבין ניתן ,

הנפש  אבל וגסות. עצמית ישות הרגשת לידי להביא
בלבד, שכל היא אלא למידות, קשורה איננה השכלית
זה  שכל יגרום ומדוע וכדומה, התכונה חכמת כלימוד

וגסות? ישות להרגשת

מעל  להתעלות השכל של יכולתו הוא: לכך ההסבר
ובנטיותיו  בעצמו האדם מאיֿהתחשבות נובעת עצמו
השכלית, שבנפש השכל ולפיכך מתבטל, הוא האישיות,

עצמית  ישות שהם עולם בעניני בו 22העוסק אף נעשית ,
להתעלות  להגיע מאפשרת שאיננה ומציאות, ישות הרגשת

הראויה.

בעניני  עוסקת היהודי של השכלית הנפש גם אמנם
מצד  לא מסויים, רוחני עידון לה יש זאת בכל אך העולם,
מן  הנעלית אלקית, נפש יש שליהודי מפני אלא עצמה,
לידי  שלו השכלית הנפש את גם מביאה שהיא העולם,
שתי  היהודי של השכלית בנפש יש לכן התבטלות.
מן  משהו בו יש בטבעו, אנושי שכל שזהו למרות תכונות:

האלקי. העידון

.‰
‰˘Ó· ÊÂÓ¯ ‰Ê ¯·Ò‰

לעיל  שהובא המשנה על שהפירוש להסביר, ניתן 6בכך

בצלם" שנברא אדם שב"חביב אדמו"ר, מו"ח כ"ק מדברי
בכלל, האנושי המין של השכלית לנפש היא הכוונה
היא  הכוונה בצלם" שנברא לו נודעת יתירה וב"חיבה

עצמה: במשנה רמוז ישראל, של השכלית לנפש
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ניסן 13) ר"ח מכתב וראה משיח. גבי – ספי"א מלכים הל' הרמב"ם לשון
ע' תשמ"ו קה"ת בהגש"פ (נדפס שם ובהערות תשל"ח ניסן וי"א תשל"ב

תרצב). תרלז,
שם 14) רמב"ם ב. נו, ב"נ סנהדרין ע' תלמודית אנציקלופדי' וראה רפ"ט.

ואילך), שמט .p"ye(ע'
(ראה 15) תורה דברי או ממשה הקבלה לולא כי שכוונתו, לומר ודוחק

הציווי ע"ד בכלל ידוע אין הקודמת) שבהערה .x"dc`lרמב"ם
מפני עשאן אם "אבל פ"ח) (בסוף שממשיך מה zrcdוצע"ק rxkd,"

לאדה"ר. ה' ציווי מפני עשאן אם גם שולל ואינו
לרמב"ם 16) (להפר"ח) חיים מים ובפי' דחולין. ספ"ז להרמב"ם פיה"מ

שיקבל  "והוא ב"נ) (גבי הרמב"ם למ"ש המקור ג"כ דזהו שם, מלכים הל'

וכו'". אותן
ס"ד.17) ס, סי' או"ח אדה"ז שו"ע
בסיני18) ונשנית לב"נ שנאמרה מצוה "כל א) נט, (סנה' שאמרו dflוהא

dxn`p dfleהציווי מצד בזה מחוייבים שב"נ הכוונה אין – "ipiqa ד"לא כ"א ,
מב"נ להנך iniiwשקלינהו edl iniiwcke.(נאמרה ולזה לזה ד"ה שם (רש"י "

בארוכה.19) 132 עמ' חכ"ו ואילך. 146 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
פ"א.20) שם אדם חביב ד"ה
ועוד.21) ואילך. פ"ב תש"ט משה ויאמר ד"ה
כא.22) ג, קהלת
ועוד.23) פ"ג. שם משה ויאמר ד"ה ראה
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אלא  הדעת", "הכרע מפני יהא לא נח בני של המצוות
משה  ע"י והודיענו בתורה הקב"ה בהם ש"ציווה מפני

תמוה  לכאורה כי בהן", נצטוו מקודם נח שבני ע"ה רבינו

לישר  נח בני מצוות קיום קשור מדוע ולמתן מאוד: אל
תורה?

ה' של שרצונו להסביר, היה ניתן לישראל הציווי לגבי
ה'" את לעבוד כולו העולם את "יתקן שהיהודי ,13הוא

את  לקיים העולם" באי "כל את לחייב ישראל על ולכן

את  לקיים נח בני צריכים מדוע מובן, לא אך קונם. רצון
ע"י  והודיענו בתורה הקב"ה בהם ש"ציווה מפני מצוותיהם

ע"ה" רבינו לאדם 14משה זאת ציווה שהקב"ה מפני ולא ,
וכדומה  ?15הראשון

כולל  מצוותיהם, כל את לקיים ישראל של חובתם

רק  מילה), (כמצות תורה מתן לפני בהם שנצטוו המצוות
בסיני  ע"ה רבינו למשה ה' ציווי במתן 16מפני כי מובנת, ,

הקב"ה  בם בחר אז אשר בישראל מהותי שינוי חל 17תורה

של  הקשר מהו אבל מצוותיהם; בכל גם שינוי חל ולפיכך

נח  את 18בני קיימו הם תורה מתן שלפני תורה, למתן

תורה  מתן ולאחר הראשון, לאדם ה' ציווי מפני המצוות
בתורה... הקב"ה בהן ש"ציווה מפני לקיימן צריכים הם

ע"ה" רבינו משה ?19ע"י

.„
Ï‡¯˘È Ï˘ ˙ÈÏÎ˘‰ ˘Ù‰ ÔÂ¯˙È

מו"ח  כ"ק של הסברו את להקדים יש זאת להבין כדי
ישראל 20אדמו"ר  של – "צלם" – השכלית הנפש יתרון על

המסביר  בכללו, האנושי המין של השכלית נפש פני על

מיוחד, רוחני עידון מורגש ישראל של השכלית שבנפש
לעדינות  "דיבוק" לו ויש טבעי, אנושי שכל שזהו למרות

מגושמת  שהיא הגוי של השכלית הנפש לעומת רוחנית
מקומות  במספר כמוסבר חיצוניות 21יותר. חכמות שלימוד

גסות  ואף עצמית, ישות הרגשת לידי האדם את מביא

וכו'. מסויימת

את  לברר הוא השכל של תפקידו מובן: לא לכאורה,
פני  מעל להתעלות השכל צריך ולכן דבר, שבכל ה"אמת"

ה  למעלה הנטיות היא העולה האדם "רוח... – ,22אישיות
למטה", היא היורדת הבהמה ש"רוח כבעלֿחיים, שלא
להיפך, היא, נח בני של השכלית שהנפש ייתכן, ואיך

גסות? לידי אותו ומביאה האדם את מורידה

למידות  הקשור שכל – הבהמית הנפש של השכל לגבי
עצמו" "הרגש היא שמהותן יכול 23– שהוא להבין ניתן ,

הנפש  אבל וגסות. עצמית ישות הרגשת לידי להביא
בלבד, שכל היא אלא למידות, קשורה איננה השכלית
זה  שכל יגרום ומדוע וכדומה, התכונה חכמת כלימוד

וגסות? ישות להרגשת

מעל  להתעלות השכל של יכולתו הוא: לכך ההסבר
ובנטיותיו  בעצמו האדם מאיֿהתחשבות נובעת עצמו
השכלית, שבנפש השכל ולפיכך מתבטל, הוא האישיות,

עצמית  ישות שהם עולם בעניני בו 22העוסק אף נעשית ,
להתעלות  להגיע מאפשרת שאיננה ומציאות, ישות הרגשת

הראויה.

בעניני  עוסקת היהודי של השכלית הנפש גם אמנם
מצד  לא מסויים, רוחני עידון לה יש זאת בכל אך העולם,
מן  הנעלית אלקית, נפש יש שליהודי מפני אלא עצמה,
לידי  שלו השכלית הנפש את גם מביאה שהיא העולם,
שתי  היהודי של השכלית בנפש יש לכן התבטלות.
מן  משהו בו יש בטבעו, אנושי שכל שזהו למרות תכונות:

האלקי. העידון

.‰
‰˘Ó· ÊÂÓ¯ ‰Ê ¯·Ò‰

לעיל  שהובא המשנה על שהפירוש להסביר, ניתן 6בכך

בצלם" שנברא אדם שב"חביב אדמו"ר, מו"ח כ"ק מדברי
בכלל, האנושי המין של השכלית לנפש היא הכוונה
היא  הכוונה בצלם" שנברא לו נודעת יתירה וב"חיבה

עצמה: במשנה רמוז ישראל, של השכלית לנפש
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ניסן 13) ר"ח מכתב וראה משיח. גבי – ספי"א מלכים הל' הרמב"ם לשון
ע' תשמ"ו קה"ת בהגש"פ (נדפס שם ובהערות תשל"ח ניסן וי"א תשל"ב

תרצב). תרלז,
שם 14) רמב"ם ב. נו, ב"נ סנהדרין ע' תלמודית אנציקלופדי' וראה רפ"ט.

ואילך), שמט .p"ye(ע'
(ראה 15) תורה דברי או ממשה הקבלה לולא כי שכוונתו, לומר ודוחק

הציווי ע"ד בכלל ידוע אין הקודמת) שבהערה .x"dc`lרמב"ם
מפני עשאן אם "אבל פ"ח) (בסוף שממשיך מה zrcdוצע"ק rxkd,"

לאדה"ר. ה' ציווי מפני עשאן אם גם שולל ואינו
לרמב"ם 16) (להפר"ח) חיים מים ובפי' דחולין. ספ"ז להרמב"ם פיה"מ

שיקבל  "והוא ב"נ) (גבי הרמב"ם למ"ש המקור ג"כ דזהו שם, מלכים הל'

וכו'". אותן
ס"ד.17) ס, סי' או"ח אדה"ז שו"ע
בסיני18) ונשנית לב"נ שנאמרה מצוה "כל א) נט, (סנה' שאמרו dflוהא

dxn`p dfleהציווי מצד בזה מחוייבים שב"נ הכוונה אין – "ipiqa ד"לא כ"א ,
מב"נ להנך iniiwשקלינהו edl iniiwcke.(נאמרה ולזה לזה ד"ה שם (רש"י "

בארוכה.19) 132 עמ' חכ"ו ואילך. 146 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
פ"א.20) שם אדם חביב ד"ה
ועוד.21) ואילך. פ"ב תש"ט משה ויאמר ד"ה
כא.22) ג, קהלת
ועוד.23) פ"ג. שם משה ויאמר ד"ה ראה
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מתבטאת  האדם חביבות – בצלם" שנברא אדם "חביב
לו  נודעת יתירה "חיבה בצלם"; ש"נברא העובדה בעצם
יותר, נעלית חיבה גם לו יש – כלומר – בצלם" שנברא

עצמית  "נברא 24חיבה אלקים: בצלם בראוהו שבגללה
היתירה. החיבה של תוצאה זוהי בצלם"

של  "צלם" לבין נח בני של "צלם" בין ההבדל זהו
יהודי:

הצלם  – השכלית הנפש מן נובעת נח בני של חביבותם
בגלל  אינה ל"צלם" הקשורה ישראל חביבות ואילו שבו, –
שניתן  לכך שהביאה היא החביבות להיפך אלא ה"צלם"
לו, נודעת יתירה חיבה – יהודי שהוא מפני הצלם: להם

הנפש שנב  לו ניתנה בצלם, נברא הוא לפיכך – בצלם רא
השכלית, הנפש של השכל גם מושלם אז ודוקא השכלית.

למעלה". היא העולה האדם "רוח... של התכונה לו ויש

.Â
Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ¯Â‡È·

את  לכוף צריך שיהודי הרמב"ם, לפסק ההסבר זהו
נח": בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי "כל

אי  כראוי, תהיה המצוות בקיום בןֿנח שעבודת כדי
השכלית  הנפש כי שלו, הדעת" "הכרע על להסתמך אפשר

גסות  לידי להביאו עלולה זאת 25שלו לקשר צריך אלא ,
הנפש  – שה"צלם" יהודי, ע"י יכוון הדבר כאשר ליהודי.
להיווצר  בןֿנח אצל גם יוכל מושלם, הוא שלו – השכלית

למעלה". היא העולה האדם "רוח... של מצב

(בן  בצלם" שנברא אדם "חביב של הענין קשור לכן
בצלם" שנברא לו נודעת יתירה "חיבה של לענין נח)
תלויה  שלו ה"צלם" ששלימות לדעת נח בן על כי (יהודי),

היהודי. של ב"צלם"

היותו  של תוצאה הוא ישראל בני של שה"צלם" וכיון
בנפש  וגם התוצאה על הגורם משפיע אלקית, נפש בעל
תלויה  לפיכך כדלעיל, ההתבטלות, תכונת קיימת השכלית
"חסידי  בין אותו המכלילה נח, בן של עבודתו שלימות
הקב"ה  בהן ש "ציווה מפני מצוותיו בקיום העולם", אומות
מקיימן  הוא – ע"ה" רבינו משה ע"י והודיענו בתורה

תורה  במתן הגילוי מן ישראל 26כתוצאה זכו כאשר ,

כלי  להם וניתן למקום בנים נקראו – העצמית לחביבותם
חמדה.

עשאן  אם אבל הרמב"ם: דברי המשך גם מובן [בכך
ולא  העולם אומות מחסידי אינו הדעת... הכרע 27מפני

מחכמיהם", "לא הוא מדוע תמוה: לכאורה כי מחכמיהם".
אין  כאשר אלא, – הדעת"? הכרע "מפני מקיימן הוא אם
נגרם  תורה, ובמתן בישראל תלותו בהכרת חדור בןֿנח

בשכלו]. גם פגם

.Ê
‰˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˜ÏÁ·˘ ˙ÂÏÈÙÎ‰

המשותפת  הנקודה את להבין אפשר לעיל האמור לפי
לבין  המשנה של הראשון בחלק הלשון כפילות שבין
בנים  שנקראו ישראל "חביבין – שלה האחרים החלקים
למקום... בנים שנקראו להם נודעת יתירה חיבה למקום,
נודעת  יתירה חיבה חמדה, כלי להם שניתן ישראל חביבין

חמדה": כלי להם שניתן להם

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מסביר אלו חלקים בשני 11גם

שונות: דרגות לשתי מכוון חלק שבכל הלשון שכפל
בנים  שנקראו להם נודעת יתירה חיבה ישראל... "חביבין
האלקית  ול"נפש ישראל" של ל"גופם מכוון למקום"
נודעת  יתירה חיבה ישראל... ו"חביבין הנשמה"; ומעלת
שבתורה  לנגלה מכוון חמדה" כלי להם שניתן להם

התורה. ולפנימיות

ב"חיבה  תלוי ישראל" ש"חביבין היא, הכוונה כאן גם
להם...": נודעת יתירה

הנשמה", ב"מעלת תלויה ישראל" של "גופם חביבות
בהרחבה  כבר שהוסבר בגוף 28כפי הקב"ה שבחירת ,29

תיתכן  כן על (אשר הנשמה עבודת ע"י לגוף חודרת היהודי
הבא" לעולם חלק להם שאין "אלו של שגופן 30מציאות –

ח"ו 31כלה  כליון ייתכן לא היהודי שבנשמת ).32למרות

כאשר  התורה: ופנימיות שבתורה הנגלה לגבי גם וכך
לימוד  אז הנסתר, עם בשילוב שבתורה הנגלה את לומדים

חיים  סם לו נעשית – .33הנגלה

(f"lyz gly t"y xn`ne zgiyn)
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שהקב"ה 24) – לו" ש"נודעת בזה היא יתרה שהחיבה פירשו, במפרשים
הלשון, כפל צע"ק זה ע"פ אבל ע"ש. כו', וחיבתו מעלתו לו ופירסם גילה
והג'), הב' בבבא (ועד"ז בצלם" שנברא לאדם נודעת יתרה "חיבה דהול"ל

לו"). ד"נודעת באופן ושזה המעלה, (עצם החיבה עניני ב' כולל שזה
תיבת 25) בהשמטת – בצלם" "נברא המשנה דלשון כאן, תוי"ט גם ראה

באורך. ע"ש אלקים", מידיעת באמת חסרים שהם "לפי הוא – "אלקים"
לתניא 26) פירושים ליקוט וראה .76 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש גם ראה

מח). (ע' פ"א
הגירסא27) "dvetpdכ"ה גרסי כו"כ אבל מחכמיהם"`l`בדפוסים.

וכ"ה  .11 הערה תושב גר ע' בסופו, ב"נ ע' תלמודית: באנציקלופדי' (נסמן
.141 ע' ח"כ לקו"ש וראה התימנים). בכת"י הגירסא

(28.71 הערה 409 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה ראה
פמ"ט.29) תניא
חלק.30) ר"פ סנהדרין
ע"ש.31) ס"ד, ח סי' תשל"ד) (קה"ת, וביאורים בתשובות נסמן
וד').32) (ס"ג שם וביאורים תשובות ראה
וראה 33) ואילך. פי "ג פ"ה, עה"ח בקונ' בארוכה נת' עיי"ש. ב. עב, יומא

שם, אדם חביב .n"kaeסד"ה



כז

הערות לספר הזהר, פרשת נח

יסֹוָדא  ֵדין ָעְלָמא ּבִ ָהא ּכְ ָפה ַאַחת, ּדְ ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ
קב"ה  ּבְ יּה  ּבֵ ָחָדא,  ּוְמֵהיָמנּוָתא  ָחָדא  א  ְרׁשָ ְוׁשָ ָרא  ְוִעּקָ

)זח"א עד, סע"א(.

ּיסֹוד  י ָאז ָהָיה ָהעֹוָלם ּבִ ָפה ַאַחת1, ּכִ )ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ
"ה(. ּבָ ַהּקָ ֱאמּוָנה ַאַחת ּבְ ר ְוׁשֹוֶרׁש ֶאָחד, ְוָהיּו ּבֶ ְוִעיּקָ

יש להבין,
שרשא.  עקרא,  יסודא,   - הלשונות  שלש  הן  מה  א. 
ב. מהו מהימנותא חדא. ג. מה זה שייך לפסוק ויהי כל 

הארץ שפה אחת ודברים אחדים.
ויש לומר,

שפ"ה,  הנקראת  מלכות,  על  קאי   - אחת  שפה 
גימטריא שכינ"ה. והוא בחינת שפת אמת, והוא האמונה 
בהקב"ה, כי מלכות נקראת אמונה, והוא האמונה בהוי' 

דתפארת.
דברים אחדים - הוא גם כן במלכות, בחינת דיבור. 
אך דברים הוא לשון רבים, וכן אחדים הוא לשון רבים, 
הוא לנגד מה שמלכות מושרשת בשלשה מקומות בקו 
בתפארת,  כך  אחר  ביסוד,  מתחלה   - דת"י  האמצעי 

ואחר כך בדעת2.
וכל אחד מהם נקרא אחד,

יסוד – מאחד ומחבר נצח והוד, שמימין ומשמאל. 
חכמה  מאחד   – דעת  וגבורה.  חסד  מאחד   – תפארת 

ובינה.
ולפי זה יש לפרש,

דהא כדין עלמא – מלכות,
ביסוד – יסוד,

ועקרא - תפארת, שהוא עיקר האילן, גופא דאילנא,
ושרשא - דעת, שהוא שרש האילן3.

חדא - היינו דברים אחדים,
מהימנותא חדא - הוא שפה אחת, מלכות.

)לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר, פרשת נח, עמ' לט(

* * *
ההפלגה  דור  שאצל  לומר  יתכן  כיצד  לשאול,  יש 

1( נח יא, א.
2( עץ חיים שער הירח פ"א.

3( ועיין בקהלת יעקב מערכת שרש.

- האחדות  נעלות  הכי  בדרגות  דקדושה  היתה אחדות 
של ספירת המלכות, עד לשרשה ומקורה ביסוד תפארת 

ודעת?
ויש לבאר, דהנה על דור ההפלגה נאמר4 "ועתה לא 
ומבואר בחסידות5  יזמו לעשות",  יבצר מהם כל אשר 
שדבר זה הוא מצד גודל מעלת האחדות. וכמאמר רז"ל6 
"אפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, אמר 
ששלום  כיון  בהן  לשלוט  יכול  איני  כביכול  המקום, 

ביניהם, שנאמר7 חבור עצבים אפרים הנח לו".
וטעם הדבר הוא, כי על ידי התכללות וחיבור נמשך 
בדרגות  מושרשת  האחדות  שכן  ביותר,  עליון  ממקום 
יוצא  "ונהר  מבחינת  גם  למעלה  בקדושה,  נעלות  הכי 
היות  עם  יפרד"8. שכן,  ומשם  הגן  את  להשקות  מעדן 
שגם "ומשם יפרד" אינו פירוד ח"ו )ובודאי לא הפירוד 
בריבוי  מקום,  מכל  התחלקות,  אלא  זה(  דלעומת 
ואילו  ממש.  פירוד  מזה  נמשך  המדרגות  השתלשלות 

אחדות אמיתית היא בדרגות הכי נעלות בקדושה.
אלא שדור ההפלגה ניצלו את האחדות עבור ענינים 

בלתי רצויים, עד לתכלית הירידה דלעומת זה.
"מאויבי  בבחינת  ללמוד,  יש  ההפלגה  ומדור 
וחשיבותה,  גודל מעלתה של האחדות  תחכמני"9, את 

והחובה להוסיף בה ביתר שאת ויתר עז.
רודפי  )בדרך המוסר( "קרבו  וידוע פירוש הכתוב10 

זימה, מתורתך רחקו":
אצל "רודפי זימה" קיים קירוב ואחדות )כולל אחדות 
לפעול נגד הקדושה(, ואילו אצל העוסקים בתורה יכול 

להיות ריחוק ופירוד.
)תורת מנחם תפארת לוי יצחק, פרשת נח, עמ' עה(

4( נח שם, ו.
5( תורה אור סוף פרשת נח. תורת חיים שם סג, ב ואילך.

6( בראשית רבה לח, ו.
7( הושע ד, יז.

8( בראשית ב, יו"ד. ראה בזהר שם.
9( תהילים קיט, צח. וראה היום יום ח’ ניסן.

10( תהילים שם, קנ.

ליקוטים מתורת לוי יצחק 



כח
טז  חוברת

ישראל  קבר על מסירותֿנפש
עם  החריפה המזון ובעיית למדי, עזים היו הכפור גלי יום. אחר יום כסדרו, לחלוף הזמן לו המשיך בינתיים

שעבר. יום כל

המקומי  והשוק העניים, על נמנו לא ברובם, הללו, כך. על מסויימת השפעה היתה המפונים של להגעתם

רב  כסף ברשותם שהיה אלו מכך, כתוצאה להם. דרושה שהיתה במדה צרכיהם את לספק דיו ערוך היה לא

את  תאמו לא המחירים – הגולים ציבור עבור ואילו שרצו; מה כל והשיגו יותר, יקר מחיר שילמו – יותר

יותר. קשה מצבם נעשה זו ומבחינה הכספיות, יכולותיהם

תקופה  באותה החיים תנאי ובשל ר"ל, הטיפוס מחלת מאוד התפשטה לעיל האמורות הסיבות כל בשל

בטוב. משהסתיימה יותר קרובות לעתים ברע המחלה הסתיימה

לשיפור  הביא לא הדבר אך ובתו, אשתו הגיעו בביתנו, לבקר נוהג שהיה הוא, אף גולה ממקורבינו, אחד אל

לעולם). כזאת נראה ולא יתן (מי מרעב צהבהב עורו וצבע נפוחות פניו לביתנו, נכנס הוא אחד יום במצבו.

בהן  לנעוץ החל – בביתנו השולחן על מונחות שהיו לחם חתיכות באיֿאלו כשהבחין לו. היתה לא – עבודה

שהיה  מה כל היה זה שלחם עלֿאף ולאוכלו, הלחם את לקחת עליו שפקדתי עד נוצצות, כה בעיניים מבטו את

לנו. היה לא המחרת ליום נוסף ולחם עת, באותה ברשותנו

והיה  אחרת, לחשוב לדעתי , היה, יכול לא כלל – זה אדם של פניו את שראה מי זאת; עשיתי מטובֿלב לא

שברשותו. האחרונה הנגיסה את גם לו לתת כורח חש

הגדולים  העסק תחומי על נמנה בהן שהסחר מיובשות, דלועים בשדה כשומר משרה זה אדם השיג אחד יום

לעבודה  יצא הוא העזות. הרוחות בלב בכפור, הפתוח, בשדה לעמוד עליו היה זו עבודה לצורך באזור. ביותר

לשבוע. יוכל שממנה יותר טובה מזון  קצבת לקבל היה יכול ששם משום החלשים, בכוחותיו להתחשב מבלי 

ומבלי  לחפשו, כדי לביתנו אשתו הגיעה בבוקר הופיע. לא הוא אך לביתו, לשוב אמור היה ערב לפנות

הכפור. את לשאת יכלה לא חולשתו השדה. מן הביתה בדרכו קפוא, נמצא האיש – בדברים להאריך

בלֿתתואר  עגמתֿנפש לבעלי גרם הדבר ישראל. לקבר הבאתו שאלת שוב  התעוררה עמו כאן לקח הוא .

ודאג  – מביתנו למדי רחוק שהיה – הנפטר של לביתו הלך מאוד, אליו מקושר שהיה מחרקוב, נוסף יהודי

בזמן  כדין, טהרה עריכת כולל הדרוש, כל את בעלי עשה שם ביתֿמגוריו. אל השדה מן יובא שהנפטר לכך

של  שלמה שורה כבר היתה שם הנכרי, ביתֿהקברות אל הנפטר את הביא לאחרֿמכן במים. כבד מחסור של

הגויים. עם מעורבים יהיו לא שהיהודים כדי קלות שגודרה ר"ל, יהודים נפטרים

לעבודות  כלל שייך היה לא כשלעצמו שהוא גביר, יהודי זה היה בעצמו. מחרקוב היהודי חפר הקבר את

לעשות  הרצון את הדבר בו עורר – לבעלי הדבר נגע כמה עד בראותו לאחרֿמכן) לי שסיפר (כפי אך אלו; מעין

זאת.

הכבד  הקור בגלל שכן לסיועו, זקוק היה הוא אך הקשה, במלאכה לו מסייע הרב את לראות לו היה קשה

דין, עלֿפי הכל ביצעו הם מדי. רב זמן לכפור חשופים יהיו שלא כדי בזריזות, המלאכה את לסיים עליהם היה

קדיש. אמרו ואף

ניכר  זמן חלף בחדר שהיה לאחר שגם כך כדי עד לעצמותיו חדר הכפור מרות. בעלי בכה הביתה בהגיעו

הרגיל. למצבו ולחזור להתחמם שונים, באמצעים בידו, שעלה עד

לבקרנו  לבוא שנהגו אלו על שנמנה הרומני, לבעלֿהאחוזה דומה מאורע קרה לאחרֿמכן שבועות שלושה

שכאלה). שחורות תמונות לתאר עוד ברצוני אין אך נוספים, רבים קשים מקרים (היו קרובות לעתים

אותו  להוציא כדי רבים כוחות להשקיע בעלי על היה הקודם, למקרה בניגוד הרומני, בעלֿהאחוזה במקרה

הבהרות  מטיפוס שמתו אלו שכן – מהתקףֿלב מת שהאיש המאשר מהרופא פתק לקבל וכדי מביתֿהרפואה,

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

המשך בעמוד טכק



כט

לראות  מאתו  היונה  את  וישלח   – ח  ח,  נח 
הקלו המים מעל פני האדמה

ואח"כ  גליות  ד'  העתיד,  על  בפרשה  רמז  )תוכן: 
גאולה שאין אחרי' גלות(

וגו' רמז גם כן כל זאת הפרשה על  וישלח את היונה  א. 
רמוזים  היונה  בענין  כי  הנעלם  במדרש  אמרו  וכן  העתיד 
הגליות וכנסת ישראל היא משולה ליונה דכתיב יונתי בחגוי 
פני.  מעל  שלח  כדכתיב  ונתגרשה  נשתלחה  ובעונה  הסלע, 
היונה  מצאה  ולא  בבל  בגלות  מאתו  היונה  את  וישלח  וזהו 
שם  וכתיב  עליהם  עולו  בבל  מלך  שהכביד  רגלה  לכף  מנוח 

ובטרם יתנגפון רגליכם על הרי נשף.
ותשב אליו אל התיבה שחזרה בתשובה וקבלה. וזהו וישלח 
לחטוא  חזרה  כנפיהם,  מתחת  אדם  וידי  כדכתיב  ויקחה  ידו 
כבראשונה ויוסף שלח את היונה בגלות יון. ותבא אליו היונה 
פניהם  החשיך  יון  שגלות  ולפי  בתשובה.  שחזרה  ערב  לעת 
של ישראל כשולי קדירה, אמר לעת ערב לפי שחשך עליהם 
היום וערבה כל שמחה. והנה עלה זית טרף בפי' לולי שהעיר 
השם רוח הכהנים המשוחים בשמן זית שהם חשמונאי ובניו 

כמעט אבדה שארית ישראל...
הוא  רביעי  גלות  וגלתה  כבראשונה  לחטוא  חזרה  אח"כ 
את  וישלח  אחרים  ימים  שבעת  עוד  וייחל  וזהו  אדום,  גלות 
מעצמה  היא  עוד  אליו  שוב  יספה  ולא  אדום  בגלות  היונה 
מעפרה  ויקימה  אותה  יעורר  הוא  ברוך  שהקדוש  אלא 
כדכתיב אקים את סכת דוד הנופלת. וזהו נפלה ולא תוסיף 
קום בתולת ישראל שפירושו ולא תוסיף קום מעצמה אלא 
שהקדוש ברוך הוא יסייעה ויתן לה יד. וזהו אקים את סוכת 
ולא יספה שוב אליו עוד מעצמה לפי כובד הגלות  וזהו  דוד 

והשעבוד עד שהשם יסייעה.
צרור המור

נח ח, יא – ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה 
עלה זית טרף בפיה וגו'

)תוכן: רמז שהגאולה תהי' בעת ערב(

שיהיו  לישראל  מזה  רמז  ערב  לעת  היונה  אליו  ותבוא 
נגאלין לעת ערב שנאמר והי' לעת ערב יהי' אור )זכרי' יד, ז(.
מרבינו משה הדרשן רבו של רש"י ז"ל

וגלות  ובבל,  מצרים  לגלות  בפסוקים  רמז  )תוכן: 
זה האחרון(

שנית  היונה  את  התיבה  מן  נח  שלח  בו   .  . תמוז  כ"ד  א. 

טרף  זית  עלה  והנה  ערב  לעת  היונה  אליו  ותבא  יא(  ח,  )נח 
ופירש  שם  בע"ת  האילנות  ראשי  נראו  היום  ואותו  בפיה 
הקב"ה  של  בידו  כזית  מרורים  מזונותי  יהי'  אמרה  רש"י 
ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. בי"ז תמוז הבאתי דברי 
הבע"ת שאז נשלחה היונה בפעם ראשון והי' י"ז בתמוז ולא 
ובי"ז בתמוז היו  ונרמז לישראל שנמשלו ליונה  מצאה מנוח 

התחלת החורבן שאז נבקעה העיר ע"ש.
בי"ז  היונה  נשלחה  פעמים  ג'  הנה  בזה  להוסיף  עוד  ויש 
תמוז ובכ"ד בו ובא' באב בפעם הראשון לא מצאה מנוח ובב' 
נרמז לישראל  בו  ובג' חרבו פני האדמה  זית טרף בפי'  עלה 
מצאה  ולא  למצרים  ראשונה  יתברך  ממנו  גלותם  ג'  על 
ותשב  מצרים  של  קשה  ומעבודה  רוח  מקוצר  מנוח  היונה 
שועתם  ותעל  ויזעקו  כג(  ב,  )שמות  כמש"נ  בתשובה  אליו 
ידו  וישלח  וגו'  וישמע אלקים את נאקתם  וגו'.  אל האלקים 
מכותיו וגבורותיו ע"י משה עבדו ויקחה אליו לעם ויבא אותה 
יט, ד( ואבא אתכם אלי. והתיבה תרמוז  )יתרו  אליו כמש"נ 
לצלא דקוב"ה והוא באברתו יסך עליהם ותחת כנפיו יחסיון.

ויוסף שלח את היונה היא גלות בבל והנה שמה לא הרעו 
לה מלכי בבל ופרס ומהם הי' גדולים בחצרי מלכים כדניאל 
אליו  ותבוא  זאת  ובכל  ורעיהם  מרדכי  ועזרי'  מישאל  חנני' 
היונה אעפ"י שלא הי' גאולה שלימה וע"כ לא נאמר כמו לעיל 
וישלח ידו ויקחה ויביא אותה אליו רק היא באתה אליו ברשות 
אמנם  הרבה  ודוחק  ומחסור  עם  ובמעט  פרס  מלכי  ותחת 
מרורים  מזונותי  יהיו  ואמרה  בפי'  טרף  זית  עלי  הביאה  היא 
כזית בבית אלקינו בירושלים בידו של הקב"ה כמו שהי' להם 
ולא מתוקים בדבש  וסיבות משכניהם סביב  תחלה מניעות 

בידי בשר ודם כמלכי פרס שטוב הי' להם במדינתיהם.
ועל גלות המר הארוך האחרון נרמז שליחות הג' מן התבה 
לא  גלאי  לא  ולבא לפומא  לגאולה  ומועד  זמן  ובעבור שאין 
בה  שנאמר  הזה  לגלות  דומה  ממש  והיא  שיבה.  בה  נאמר 
כן  כמו  ישראל  בתולת  קום  תוסיף  לא  נפלה  ב(  ה,  )עמוס 
במערבא  ששם  וכשם  עוד  אליו  שוב  יספה  ולא  נאמר  כאן 
ולא תוסיף לנפול  )ברכות דף ד' ע"ב( נפלה  מתרצי לה הכי 
עוד קום בתולת ישראל. כמו כאן נאמר וישלח את היונה ולא 
כי  מטעם  גאולתה  אחרי  בגלות  ולילך  להשתלח  עוד  יספה 
כנפיו.  תחת  לעולם  עוד  תהי'  אליו  כשתשוב  עוד  אליו  שוב 
יוסף  ואל  לקדשה  שנית  וישוב  ויגאלינו  האחרון  גלות  זה  כי 
לגרשה עוד וכשם שבימי נח נתקנה הארץ ע"י מי המבול כמו 
וגו'  כי מלאה הארץ דעה  ט(  יא,  )ישעי'  בגאולתינו כתיב  כן 

כמים לים מכסים.
דבר יום ביומו כ"ד תמוז

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נח
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i"yx£˜Ècˆ LÈ‡ Á Á ˙„ÏBz ‰l‡∑:ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, סּפר והזּכיר ֹו, י)הֹואיל ּדבר (משלי לברכה". צּדיק "זכר ≈∆¿……«…«ƒ«ƒְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
טֹובים  מעׂשים צּדיקים, ׁשל ּתֹולדֹותיהם ׁשעּקר ללּמד קח)∑ÂÈ˙¯„a.אחר: אֹותֹו(סנהדרין ּדֹורׁשים מרּבֹותינּו יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ¿……»ְִֵֵֵַ

לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים ּבדֹור היה ׁשאּלּו ׁשּכן ּכל ואּלּולׁשבח, צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לכלּום  נחׁשב היה לא אברהם, ׁשל ּבדֹורֹו ‰˙‰ÁŒCl.היה ÌÈ‰Ï‡‰Œ˙‡∑:אֹומר הּוא כד)ּובאברהם "אׁשר (לקמן ְְְֱִֶֶַָָָָָָָֹ∆»¡…ƒƒ¿«∆…«ְְֲֵֶַָָ

מאליו  ּבצדקֹו ּומהּל מתחּזק היה אברהם אבל לתמכֹו, סעד צרי היה נח לפניו", לׁשֹון ∑‰˙‰Cl.התהּלכּתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹƒ¿«∆ְ
ּכבד  ּבלׁשֹון ל', ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו אחד:עבר, ּבלׁשֹון ּולׁשעבר להּבא יג)מׁשּמׁשת "התהּל(שם להּבא, ,"התהּל "קּום ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לׁשעבר. יב)נח", א להּבא,(שמואל ,"עבדי ּבעד ח)"התּפּלל א אּלא (מלכים עבר, לׁשֹון הּזה", הּבית אל והתּפּלל "ּובא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּבראׁשֹו להּבא ׁשהּוי"ו .הֹופכֹו ְְְֶֶַַָָֹ
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ּבּבּבּבדרתיו דרתיו דרתיו דרתיו  היההיההיההיה ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ֹֹנחנחנחנח ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
היה  ּדֹורֹו לפי לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים ּבדֹור היה ׁשאּלּו ּכל־ׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים מרּבֹותינּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָיׁש

לכלּום נחׁשב היה לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו רש"י)צּדיק, ובפירוש ט. (ו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
ּדּבר  לא טמאה ּבהמה ּבגנּות ׁש"אפילּו ּובפרט לׁשבח, ולא לגנאי ּדדרׁשינן טעמייהּו מאי להבין: צרי לגנאי' ּדֹורׁשים ה'יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבדעת

נח? ׁשל ּבגנּותֹו ּתדּבר לא ׁשהּתֹורה ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּכתּוב"
ׁשם  הלכה, ּבדבר מה־ּׁשאין־ּכן הּתֹורה; לסּפּורי רק מתיחס - מגּנה ּבלׁשֹון מדּברת אינּה ׁשהּתֹורה - זה ּכלל ּבזה: הּטעם לֹומר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּלא  ּביֹותר, הּברּורה ּבּלׁשֹון להאמר צרי הלכה ּפסק ּכי נקּיה, ּבלּתי לׁשֹון ׁשהיא הגם ּביֹותר, הּברּורה ּבּלׁשֹון הּתֹורה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמׁשּתּמׁשת

למעׂשה. ּבנֹוגע לטעֹות מקֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָיהיה
ענינים  ּכּמה מצינּו ּבפעל: להנהגה ּבנֹוגע טעּות לׁשלל הּתֹורה מתּכּונת לגנאי, - "ּבדֹורֹותיו" הּתבה ּבהֹוספת ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹועל־ּדר־זה

ּבׁשלמּות היתה לא ׁשּצדקתֹו ּכ על הּמֹורים נח ז)ּבהנהגת ז, ובפרשתנו ט. ו, רש"י בפירוש מסּתּפקת (ראה היתה הּתֹורה אם ולכן, , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
להֹורֹות  "ּבדֹורֹותיו", ּתבת הּכתּוב מֹוסיף הכי ּומּׁשּום הּבלּתי־רצּויֹות, אּלּו מהנהגֹות  וללמד לטעֹות מקֹום היה נח, ׁשל צדקתֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבתאּור

מהם. ללמד ואין רצּויֹות, ּבלּתי אּלּו ׁשהנהגֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹלנּו
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ּבּבּבּבדרתיו דרתיו דרתיו דרתיו  היההיההיההיה ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ֹֹנחנחנחנח ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
לכלּום נחׁשב היה לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי לגנאי. אֹותֹו ׁשּדֹורׁשין יׁש – רש"י)ּבדֹורֹותיו ובפירוש ט. (ו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

הּכת ּוב" ּדּבר לא טמאה ּבהמה "ּבגנּות אפילּו הרי הּדבר: ּתמּוּה א)לכאֹורה קכג, בתרא בבא ׁשל (ראה "ּגנּותֹו" ּבּתֹורה נכּתבה ּומּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ַֹנח?

למעׂשה. הּנֹוגע ענין ללּמדנּו הּכתּוב ּבא ּגּופא ׁשּבזה לֹומר צרי על־ּכרח ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאּלא
אֹור" "ּתֹורה ּבּספר הּזקן אדמּו"ר מבאר הּתבה" אל "ּבא הּפסּוק על הּדברים: להּנצל (פרשתנו)ּבאּור ּכדי אׁשר ּכאן מרּמז ׁשהּכתּוב , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּתֹורה  ּתבֹות – ה"ּתבה" אל ולּכנס "לבֹוא" צרי הּזה" עֹולם ׁשּבעניני והּמחׁשבֹות הּפרנסה "טרדֹות על הרֹומזים הּמּבּול, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּמי
ְְִַָוהּתפּלה.

ּבדרּגא  ׁשּנמצא מי א ּתמים, צּדיק היֹותֹו מּפני הּוא הּתבה, אל  ׁשּנכנס ידי על הּמּבּול מּמי נּצל ׁשּנח זה לחׁשב: האדם ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹעלּול
והּתפּלה? הּתֹורה לתיבֹות "ּכניסה" על־ידי הּמּבּול" מ"ּמי להּנצל יכֹול הּוא ׁשּגם יאמר מי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹנחּותה,

יכֹול  "צּדיק", ּבדרּגת אינֹו אם ּגם אחד, ׁשּכל להׁשמיענּו לכלּום ", נחׁשב היה "לא אברהם ׁשל ׁשּבדֹורֹו לגנאי, נח את ּדרׁשּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולכן
והּתפּלה. הּתֹורה לתיבֹות ּכניסה על־ידי הּזידֹונים הּמּבּול מּמי עזרא עזרא עזרא עזרא להּנצל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

‰Â‰ט  ÌÈÏL È‡kÊ ¯·b Á Á ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«…«…«¿«««¿ƒ¬»
:Á CÈl‰ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a È‰B¯„a¿»ƒ¿««¿»«¿»«ƒ…«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

˙B„ÏB˙ט ‰l‡ ּילד מה ּכטעם הּקֹורֹות ּכמֹו . ≈∆¿ְְֵֵַַַַ
יעקב. תֹולדֹות אּלה וכמֹוהּו ˆÈc˜יֹום. LÈ‡. ְְֲֵֶַָֹƒ«ƒ

הּׁשם ÌÈÓzּבמעׂשיו: ּתאר ותמים ּבלּבֹו. ְֲַָ»ƒְְִִֵַַָֹ

וטעם ּתמים: והּוא הּכפל .ÂÈ˙B¯B„aּפעלי ְְֳִֵֶֶַַַָָ¿»
ּכי  אחריו ׁשהיּו ּוב ּדֹורֹות הּמּבּול ּבעת ְְֲִֵֶַַַַָָּבד ֹורֹו
ׁשנה. נ''ח ּבן אברהם ׁשהיה עד חיה ְֶֶַַָָָָָָָָהּוא

ּכאׁשר  נ''ח ּבן  אבינּו ואברהם  הּוא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָוהסימן
נח: ֵַֹמת
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(é)ìL çð ãìBiå:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL ©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

(àé):ñîç õøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤¨¨«
i"yx£˙ÁMzÂ∑ּכֹוכבים ועבֹודת ערוה נז)לׁשֹון ּכמֹו:(,(סנהדרין ּכֹוכבים: ועבֹודת ּדרּכֹו", את ּבׂשר ּכל הׁשחית "ּכי ערוה: אחרים: ז)ספרים (דברים «ƒ»≈ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּתׁשחיתּון" ÒÓÁ.)"ּפן ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ∑ׁשּנאמר:(ּגזל אחרים: ג)ספרים ּבכּפיהם"(יונה אׁשר החמס עזרא עזרא עזרא עזרא .)"ּומן אבןאבןאבןאבן ְִֶַ«ƒ»≈»»∆»»ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(áé)úéçLä-ék äúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå©©¯§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«¦§¦¯
:õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìk̈¨¨²¤©§−©¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ˙ÈÁL‰ŒÈk∑ מינן לׁשאינן נזקקין ועֹוף חּיה ּבהמה, עזרא עזרא עזרא עזרא .אפּלּו אבןאבןאבןאבן ƒƒ¿ƒ»»»ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(âé)äàìî-ék éðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½¦¨«§¨¬
:õøàä-úà íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä̈¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈¤¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ı˜∑,ּכֹוכבים ועבֹודת זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ≈»»»ְֲִֵֶַַַָָָָ
ורעים  טֹובים והֹורגת לעֹולם ּבאה ÒÓÁ.אנּדרלמּוסיא ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk∑ ּדינ ּגזר נחּתם על לא אּלא הּגזל ם, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָƒ»¿»»»∆»»ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

קח) לֹו:∑‡˙ı¯‡‰Œ.(סנהדרין ודֹומה הארץ, מן ט)ּכמֹו העיר",(שמות את טו)"ּכצאתי א את (מלכים "חלה העיר, מן ∆»»∆ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
ונּטׁשטׁשּו נּמֹוחּו הּמחרׁשה עמק ׁשל  טפחים ג' ׁשאף הארץ, עם הארץ", "את אחר: ּדבר רגליו. מן עזרא עזרא עזרא עזרא .רגליו", אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ãé)äázä-úà äNòz íép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´¤©¥¨®
:øôka õeçîe úéaî dúà zøôëå§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−©«Ÿ¤

i"yx£˙·z EÏ ‰NÚ∑ עֹוסק הּמּבּול ּדֹור אנׁשי ׁשּיראּוהּו ּכדי זה? ּבבנין הטריחֹו ולּמה לפניו. והּצלה רוח הרּבה ¬≈¿≈«ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לעֹולם', מּבּול להביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש 'עתיד להם: אֹומר והּוא ?'ל ּזאת 'מה אֹותֹו: וׁשֹואלין ׁשנה ק"כ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹּבּה

יׁשּובּו ּגפרית,∑Ù‚ŒÈˆÚ¯.אּולי ׁשם על זה? מּמין ולּמה ׁשמֹו, ּבֹוּכ להּמחֹות עליהם מדֹורים ∑˜ÌÈp.ׁשּנגזר ַָ¬≈…∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָƒƒְִ
וחּיה  ּבהמה לכל ׁשהיּו∑Ùka¯.מדֹורים, ידי על מׁשה, ׁשל ּבתבתֹו ּכפרא. ּבּגמרא ּומצינּו ארּמי, ּבלׁשֹון זפת ְְְְִֵַָָָ«…∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּכאן  אבל זפת, ׁשל רע ריח צּדיק אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי ועֹוד מּבחּוץ, וזפת מּבפנים ּבחמר ּדּיּה ּתׁשים, מּפני הּמים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּומחּוץ  מּבית זּפתּה הּמים, .חזק ְִִִִִֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 34 cenr ,eh wlg zegiyÎihewla oiieri)

daYd zIUr onf KWn¤¤§©£¦©©¥¨

וגווגווגווגו'''' עציעציעציעצי־־־־גפרגפרגפרגפר ּתּתּתּתבתבתבתבת לללל יד)עעעעׂשׂשׂשׂשהההה (ו, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ּבּה מׁשּתּדל היה ׁשנה ועׂשרים בתחלתו)מאה פרשתנו טוב (לקח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

ּתלּויה  ׁשּבזה ּובפרט גפר" עצי ּתבת ל "עׂשה הּצּוּוי ּבקּיּום נזּדרז ולא ,ּכל־ּכ רב זמן מׁש ּבעׂשּיתּה התעּכב מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹצרי
ּכּלֹו? העֹולם וקּיּום ְִַָָָָֻהּצלתֹו

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
טעם  היטב מּובן לבד, הּכל לעׂשֹות צרי היה ואם הּתבה. את יבנה ּבעצמֹו ׁשּנח והינּו גֹו'", ּתבת ל "עׂשה היה הּקּב"ה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹצּוּוי

ÈÂ˙י  ÌÁ ˙È ÌL ˙È ÔÈ· ‡˙Ïz Á „ÈÏB‡Â¿ƒ…«¿»»¿ƒ»≈»»¿»
:˙ÙÈ»∆

ÈÏÓ˙‡Â‡˙יא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»««¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ«
:ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡«¿»¬ƒ

‡¯Èיב  ˙ÏaÁ˙‡ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»«¿»¿»ƒ¿«»«¬≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡ ˙È L‡ ‡¯Òa Ïk eÏÈaÁ«ƒ»ƒ¿»¡«»»¿≈««¿»

lÚ˙יג  ‡¯Òa ÏÎ„ ‡v˜ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«ƒ»¿»ƒ¿»««
ÔÓ ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡ È¯‡ ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬≈ƒ¿¿ƒ««¿»¬ƒƒ
ÔB‰ÏaÁÓ ‡‡ ‡‰Â ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚ Ì„√̃»»≈ƒ«»¿»¬»¿«∆¿

:‡Ú¯‡ ÌÚƒ«¿»

ÔÈ¯B„Óיד  ÌB¯„˜c ÔÈÚ‡„ ‡˙B·z CÏ „·ÈÚƒ≈»≈»¿»ƒ¿«¿¿ƒ
‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z ˙È „aÚz«¿≈»≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎa¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯ıיא ˙ÁMzÂ וכן הארץ. אנׁשי הּטעם . «ƒ»≈»»∆ְְֵֵֶַַַַָָ
ויׁש ּבאּו. הארץ וכל לי. ּתחטא ּכי ְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָארץ

טעם ּכי ‰‡ÌÈ‰Ïאֹומרים ÈÙÏ.ּבפרהסיא . ְִִַַƒ¿≈»¡…ƒְְְֶַָ
ּבּסתר  ׁשּנׁשחתּו הּטעם ּכי אמרּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָואחרים
הּׁשם. אם ּכי ידעם ׁשּלא מכּסים ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻּובדברים 
אדם  ּבני ּכלׁשֹון ּדּברה ׁשהּתֹורה אלי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָוהּקרֹוב
ׁשּיעׂשה  ּכעבד הּׁשֹומעים ׁשּיבינּו ּדר ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָעל
ּכי  והאֹומרים יראּנּו. ולא רּבֹו לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹעברה

אמרּו לא קדׁש אינֹו הּזה ּבּמקֹום ְֱִֵֶֶַַָָָֹֹֹהאלהים
הּנׁשים ÒÓÁמאּומה: ּגם וקחת ועׁשק, ּבגזל . ְָ»»ְְְִֶֶֶַַַַָֹ

ְְָָּבחזקה:
ÌÚËיב  Èk Ï''Ê eÈBÓ„˜ e¯Ó‡M ‰Óe«∆»¿«¿≈ƒ««

Bk¯c ˙‡ ¯Na Ïk ˙ÈÁL‰ לא חי ׁשּכל . ƒ¿ƒ»»»∆«¿ֶַָֹ
הּידּוע, הּנטּוע הּנתיב ועּות ּתֹולדּתֹו, ּדר ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשמר
ׁשהׁשחיתּו ּדרׁשּו ּדרׁש נכּבד ּומה הּוא. ְְְִִִֶַָָָָֹנכֹון
מימיהם  וכאׁשר ּבמים. הּׁשם ודנם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבמים,

ּבם: ׁשהׁשחיתם  הּמים היּו ּכן  ּומּתחת , ְִִִִִֵֶַַַַַַָָָמּמעל 
Na¯יג Ïk ı˜ ¯Ó‡iÂ וטעם הּגּוף: הּוא . «…∆≈»»»ְַַַ
‡a:אידם קץ הּגיע .‡‰ ˙‡ı¯.הארץ מן . »ִִֵֵַָ∆»»∆ִֶָָ

יעקב  את ּכמֹו עם, אֹו העיר. את ּכצאתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹוכן 
מׁשחיתם  ׁשּמּלׁשֹון ּבעיני והּנכֹון ּוביתֹו. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָאיׁש
צבאֹות  אלהים וכן עּמּה. ואחרת עצמּה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמֹוׁשכת
מׁשחיתם  והנני ּכן, והּנה אלהים. ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵַָֹּכסא

הארץ: את ְִֶֶַָָּומׁשחית
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:õøàä-úà íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä̈¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈¤¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ı˜∑,ּכֹוכבים ועבֹודת זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ≈»»»ְֲִֵֶַַַָָָָ
ורעים  טֹובים והֹורגת לעֹולם ּבאה ÒÓÁ.אנּדרלמּוסיא ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk∑ ּדינ ּגזר נחּתם על לא אּלא הּגזל ם, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָƒ»¿»»»∆»»ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

קח) לֹו:∑‡˙ı¯‡‰Œ.(סנהדרין ודֹומה הארץ, מן ט)ּכמֹו העיר",(שמות את טו)"ּכצאתי א את (מלכים "חלה העיר, מן ∆»»∆ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
ונּטׁשטׁשּו נּמֹוחּו הּמחרׁשה עמק ׁשל  טפחים ג' ׁשאף הארץ, עם הארץ", "את אחר: ּדבר רגליו. מן עזרא עזרא עזרא עזרא .רגליו", אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ãé)äázä-úà äNòz íép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´¤©¥¨®
:øôka õeçîe úéaî dúà zøôëå§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−©«Ÿ¤

i"yx£˙·z EÏ ‰NÚ∑ עֹוסק הּמּבּול ּדֹור אנׁשי ׁשּיראּוהּו ּכדי זה? ּבבנין הטריחֹו ולּמה לפניו. והּצלה רוח הרּבה ¬≈¿≈«ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לעֹולם', מּבּול להביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש 'עתיד להם: אֹומר והּוא ?'ל ּזאת 'מה אֹותֹו: וׁשֹואלין ׁשנה ק"כ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹּבּה

יׁשּובּו ּגפרית,∑Ù‚ŒÈˆÚ¯.אּולי ׁשם על זה? מּמין ולּמה ׁשמֹו, ּבֹוּכ להּמחֹות עליהם מדֹורים ∑˜ÌÈp.ׁשּנגזר ַָ¬≈…∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָƒƒְִ
וחּיה  ּבהמה לכל ׁשהיּו∑Ùka¯.מדֹורים, ידי על מׁשה, ׁשל ּבתבתֹו ּכפרא. ּבּגמרא ּומצינּו ארּמי, ּבלׁשֹון זפת ְְְְִֵַָָָ«…∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּכאן  אבל זפת, ׁשל רע ריח צּדיק אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי ועֹוד מּבחּוץ, וזפת מּבפנים ּבחמר ּדּיּה ּתׁשים, מּפני הּמים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּומחּוץ  מּבית זּפתּה הּמים, .חזק ְִִִִִֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 34 cenr ,eh wlg zegiyÎihewla oiieri)
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וגווגווגווגו'''' עציעציעציעצי־־־־גפרגפרגפרגפר ּתּתּתּתבתבתבתבת לללל יד)עעעעׂשׂשׂשׂשהההה (ו, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ּבּה מׁשּתּדל היה ׁשנה ועׂשרים בתחלתו)מאה פרשתנו טוב (לקח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

ּתלּויה  ׁשּבזה ּובפרט גפר" עצי ּתבת ל "עׂשה הּצּוּוי ּבקּיּום נזּדרז ולא ,ּכל־ּכ רב זמן מׁש ּבעׂשּיתּה התעּכב מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹצרי
ּכּלֹו? העֹולם וקּיּום ְִַָָָָֻהּצלתֹו

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
טעם  היטב מּובן לבד, הּכל לעׂשֹות צרי היה ואם הּתבה. את יבנה ּבעצמֹו ׁשּנח והינּו גֹו'", ּתבת ל "עׂשה היה הּקּב"ה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹצּוּוי

ÈÂ˙י  ÌÁ ˙È ÌL ˙È ÔÈ· ‡˙Ïz Á „ÈÏB‡Â¿ƒ…«¿»»¿ƒ»≈»»¿»
:˙ÙÈ»∆

ÈÏÓ˙‡Â‡˙יא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»««¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ«
:ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡«¿»¬ƒ

‡¯Èיב  ˙ÏaÁ˙‡ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»«¿»¿»ƒ¿«»«¬≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡ ˙È L‡ ‡¯Òa Ïk eÏÈaÁ«ƒ»ƒ¿»¡«»»¿≈««¿»

lÚ˙יג  ‡¯Òa ÏÎ„ ‡v˜ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«ƒ»¿»ƒ¿»««
ÔÓ ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡ È¯‡ ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬≈ƒ¿¿ƒ««¿»¬ƒƒ
ÔB‰ÏaÁÓ ‡‡ ‡‰Â ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚ Ì„√̃»»≈ƒ«»¿»¬»¿«∆¿

:‡Ú¯‡ ÌÚƒ«¿»

ÔÈ¯B„Óיד  ÌB¯„˜c ÔÈÚ‡„ ‡˙B·z CÏ „·ÈÚƒ≈»≈»¿»ƒ¿«¿¿ƒ
‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z ˙È „aÚz«¿≈»≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎa¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯ıיא ˙ÁMzÂ וכן הארץ. אנׁשי הּטעם . «ƒ»≈»»∆ְְֵֵֶַַַַָָ
ויׁש ּבאּו. הארץ וכל לי. ּתחטא ּכי ְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָארץ

טעם ּכי ‰‡ÌÈ‰Ïאֹומרים ÈÙÏ.ּבפרהסיא . ְִִַַƒ¿≈»¡…ƒְְְֶַָ
ּבּסתר  ׁשּנׁשחתּו הּטעם ּכי אמרּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָואחרים
הּׁשם. אם ּכי ידעם ׁשּלא מכּסים ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻּובדברים 
אדם  ּבני ּכלׁשֹון ּדּברה ׁשהּתֹורה אלי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָוהּקרֹוב
ׁשּיעׂשה  ּכעבד הּׁשֹומעים ׁשּיבינּו ּדר ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָעל
ּכי  והאֹומרים יראּנּו. ולא רּבֹו לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹעברה

אמרּו לא קדׁש אינֹו הּזה ּבּמקֹום ְֱִֵֶֶַַָָָֹֹֹהאלהים
הּנׁשים ÒÓÁמאּומה: ּגם וקחת ועׁשק, ּבגזל . ְָ»»ְְְִֶֶֶַַַַָֹ

ְְָָּבחזקה:
ÌÚËיב  Èk Ï''Ê eÈBÓ„˜ e¯Ó‡M ‰Óe«∆»¿«¿≈ƒ««

Bk¯c ˙‡ ¯Na Ïk ˙ÈÁL‰ לא חי ׁשּכל . ƒ¿ƒ»»»∆«¿ֶַָֹ
הּידּוע, הּנטּוע הּנתיב ועּות ּתֹולדּתֹו, ּדר ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשמר
ׁשהׁשחיתּו ּדרׁשּו ּדרׁש נכּבד ּומה הּוא. ְְְִִִֶַָָָָֹנכֹון
מימיהם  וכאׁשר ּבמים. הּׁשם ודנם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבמים,

ּבם: ׁשהׁשחיתם  הּמים היּו ּכן  ּומּתחת , ְִִִִִֵֶַַַַַַָָָמּמעל 
Na¯יג Ïk ı˜ ¯Ó‡iÂ וטעם הּגּוף: הּוא . «…∆≈»»»ְַַַ
‡a:אידם קץ הּגיע .‡‰ ˙‡ı¯.הארץ מן . »ִִֵֵַָ∆»»∆ִֶָָ

יעקב  את ּכמֹו עם, אֹו העיר. את ּכצאתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹוכן 
מׁשחיתם  ׁשּמּלׁשֹון ּבעיני והּנכֹון ּוביתֹו. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָאיׁש
צבאֹות  אלהים וכן עּמּה. ואחרת עצמּה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמֹוׁשכת
מׁשחיתם  והנני ּכן, והּנה אלהים. ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵַָֹּכסא

הארץ: את ְִֶֶַָָּומׁשחית
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לבד, ׁשנה ועׂשרים מאה ּתֹו ּבעצמֹו הּכל וכּו' אר אּמה מאֹות ׁשלׁש ּתבת לבנֹות ׁשהסּפיק הּדבר מפלא ואדרּבה, הּזמן. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻאריכּות

מיּדי. קׁשה עזרא עזרא עזרא עזרא ולא אבןאבןאבןאבן ְִִֶָֹ

(åè)ìL dúà äNòz øLà äæåäázä Cøà änà úBàî L §¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈µŸ¤©¥½̈
ìLe daçø änà íéMîç:dúîB÷ änà íéL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«

(æè)øäö|äìòîìî äplëz änà-ìàå äázì äNòz ´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôeíéL ¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−

:äNòz©«£¤«¨
i"yx£¯‰ˆ∑,חּלֹון אֹומרים להםיׁש הּמאירה טֹובה אבן אֹומרים שם)ויׁש רבה ÏÚÓÏÓ‰.(בראשית ‰plÎz ‰n‡ŒÏ‡Â∑ …«ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ¿∆«»¿«∆»ƒ¿«¿»

ּומּכאן מּכאן למּטה הּמים ׁשּיזּובּו ּכדי אּמה, על ועֹומד מלמעלה קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע אחרים (ּכּסּויּה ּבספרים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ÌÈNz.)אינֹו dcˆa∑ הּגׁשמים יּפלּו ÌÈLÏLe.ּבּהׁשּלא ÌiL ÌizÁz∑,לאדם עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו עלּיֹות ג' ֵ¿ƒ»»ƒְְִִֶַָָֹ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒְֲִִֶַַָָָ
לזבל ּתחּתּיים למדֹור, עזרא עזרא עזרא עזרא .(שם)אמצעים אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶֶֶַָָ

(æé)ì õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàåúçL ©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤§©¥´
ìk íéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk̈¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨¨®¦¬Ÿ

:òåâé õøàa-øLà£¤¨−̈¤¦§¨«
i"yx£‡È·Ó È‰ È‡Â∑ ּכבר:הנני לפני ואמרּו ׁשּזרזּוני אֹותם עם להסּכים ח)מּוכן ּכיֿתזּכרּנּו"(תהלים ."מהֿאנֹוׁש «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ÏeaÓ∑.לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את ׁשהֹוביל הּכל, את ׁשּבלּבל הּכל, את ׁשּתרּגם ׁשּבּלה אּונקלֹוס, לׁשֹון וזהּו «ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
מּבּול, מתי ּכל ׁשם ׁשּננערּו ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא לבבל והביאם הּכל את ׁשהציף ספרים ('טֹופנא', ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּבת  ּבמּסכת ׁשלמה' ּב'חכמת מהרׁש"ל הּגיּה וכן מימי, עזרא עזרא עזרא עזרא .)אחרים: אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

(çé)äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈
éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà E ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«

i"yx£È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑(רבה הּפרֹות (בראשית על צרי היה ּברית יהרגּוהּו: וׁשּלא ויעפׁשּו, ירקבּו רׁשעים ׁשּלא «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
EzL‡Â.ׁשּבּדֹור  EÈ·e ‰z‡∑הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו מּכאן לבד, והּנׁשים לבד עזרא עזרא עזרא עזרא .(שם)האנׁשים אבןאבןאבןאבן ֶַ«»»∆¿ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

‡¯k‡טו  ÔÈn‡ ‰‡Ó ˙Ïz d˙È „aÚ˙c ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈»«¿»¿»«ƒ»¿»
ÔÈn‡ ÔÈ˙Ï˙e dÈ˙t ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡˙B·˙„¿≈»«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:dÓe¯«

Ó‡Ïe˙‡טז  ‡˙B·˙Ï „ÈaÚz ¯B‰≈«¿≈¿≈»¿«¿»
d¯ËÒa ‡˙B·˙„ ‡Ú¯˙Â ‡lÚlÓ dpÏÏÎLz¿«¿¿ƒ«ƒ¿≈»¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«
ÔÈ‡˙ÈÏ˙e ÔÈÈz ÔÈÚ¯‡ ÔÈ¯B„Ó ÈeLz¿«ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ

:dp„aÚz«¿¿ƒ«

ÏÚיז  ‡iÓ ‡ÙBË ˙È È˙ÈÓ ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»«¿≈»»»«»«
ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk ‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈

:˙eÓÈ ‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»¿

‡zיח  ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â CnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ»¿≈¿≈»«¿
:CnÚ CÈ· ÈLe C˙z‡Â CÈ·e¿»¿ƒ¿»¿≈¿»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואין ‚Ù¯יד מים. ּפני על הּוא קל עץ ׁשם . …∆ְְִֵֵֵֵַַַ
ּבּמקרא: לֹו ועֹוף ˜ÌÈpרע חּיה ּכל להיֹות . ְִֵַַָƒƒְְִַָָ

לבּדֹו: ּונקבה זכר ׁשהם ואׁשּתֹו איׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּובהמה
צּורת z·‰וׁשם על איננּה ּכי ספינה ולא ְֵ≈»ְְִִֵֶַַָָֹ

מׁשֹוטים: לּה ואין ‡d˙Bאנּיה z¯ÙÎÂיׁש . ְְֳִִֵָָ¿»«¿»»ֵ
מכסה  והּטעם ּכּפרת. מּגזרת ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹאֹומרים
זפת. ּכדמּות ׁשהּכֹופר אֹומרים ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָמׁשיחה.
והּוא  מהעפר ּבארץ טיט ׁשּיׁש אֹומרים ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָויׁש
ׁשהּוא  אֹומרים ויׁש ּכזפת. ועֹומד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַמדּביק
הּכ''ף  ּבתמּורת יׁשמעאל. ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָהּנקרא
ּבּכפר: מּגזרת וכפרּת ׁשּמּלת והּנכֹון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּבקֹו''ף.

.˙ÈaÓ:לפנים ּכמֹו ƒ«ƒְְִָ
NÚz‰טו ¯L‡ ‰ÊÂ אׁשר הּׁשעּור וזה טעמֹו . ¿∆¬∆«¬∆ְְֲִֶֶַַ

ׁשּתהיה  ארּכּה, עׂשירית קֹומתּה והּנה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּתעׂשה.
רּוח: יהפכּנה ולא הּמים ּפני על ְְְִֵֶַַַַַַָָָֹצפה

והּוא ˆ‰¯טז האֹור מּמּנּו ׁשּיּכנס מקֹום . …«ְִִֵֶֶָָָ
ּכּמׁשּפט. למעלה נעׂשה והּוא צהרים. ְְְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָמּגזרת
היה  ,ּבאר אחת אּמה למעלה ׁשהיה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָֹואחר

מׁשּלׁש, ּכדמּות הּתבה והּנה אּמה. ׁשּׁשית ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֻּברחב
,ּתתהּפ לא ּכן על מקצעֹותיו. וכן חד, ְְְְְִִֵֵֵַַַָֹֹוראׁשֹו
ּבסּלם. אליו עֹולה  והיה האחד , ּבּצד ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻוה ּפתח
להיֹות  יּתכן ּגם מאד. ּגדֹולה הּתבה ּכי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹוידענּו
היא  האמה ּכי מּקֹומתינּו, ּגדֹולה נח ְִִִֵַַַָָָָֹקֹומת
על  נחלקת היא ּכאׁשר היֹותּה ויּתכן ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכמּדתֹו.
אֹומרים  ויׁש אּמֹות. עׂשר הּתחּתּיים  ּגבּה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשלׁש
קצרה: ּבדר אחז והּכתּוב היּו, רּבים ְְְִִֶֶַַַָָָָָּכי

ÌizÁz.ׁשלׁשים וכן ׁשנּיים וכן הּׁשם, ּתאר . «¿ƒƒְְְְִִִִֵֵֵַַֹ
עינים והּׁשֹוא  ּוׁשליׁשּיים, אמר לא לּמה לים ְְֲִִִִִֵַַַָָָֹ

ּגּנב, קּׁשת סּלח יראּו, הלא יראּו. ולא ְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹלהם
ונבֹון, וחכם וחסיד ּופקיד ונגיד הּׁשם. ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹּתאר
ּומערכּתּה. מׁשקלּה ּכפי מּלה וכל הּׁשם. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּתאר
ּכי  חסידים, נגידים ּכמׁשקל ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִִַַּומׁשקל
ׁשיּו''ד  יּתכן אֹו חסיד. ּכמֹו ׁשליׁש הּוא ְִִִֵֶֶָָָָָהאחד 
עּמּה. ׁשליׁשים ּומּלת עצמּה, מׁשּמׁשת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָׁשנּיים 

הּׁשֹואלים: ּדעת ּתנּוח ֲִַַַַַָאּולי
ׁשהּדגׁשÈ‡Âיז אֹומרים יׁש מּבּול, מּלת . «¬ƒְִִֵֵֶַַַָ

מּגזרת  והּוא מּבּוע. ּכמֹו מבלע הנּו''ן ְְְְִִַַַַַַָֻּתחת
מּגזרת  ׁשהּוא אֹומרים  ויׁש הארץ . נבלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָאבלה
מׁשקל  על להיֹות ראּוי והיה ּבּׁשמן. ְְְְִִֶֶַַַָָָָּבלּולה
והּׁשּורק  והחֹולם המשור, וכמֹוהּו ְְְְַַַָָֻמסלּול .

וטעם ÌÈÓמתחּלפים: Ïean‰,קצרה ּדר . ְְְִִַַַ«««ƒְֶֶָָ
הּיֹום  למן וכן מים. מּבּול הּמּבּול הּוא ְְְִִֵֵַַַַַוכן

הּוסדה: יֹום הּיֹום ּולמן ׁשּטעמֹו ְְְֲִִִֶַַָָָָהּוסדה,
È˙È¯aיח ˙‡ È˙BÓÈ˜‰Â נׁשּבע ׁשהּׁשם לאֹות . «¬ƒƒ∆¿ƒƒְְִֵֶַַ

לא  ואם ּבּמּבּול. ּובניו הּוא ימּות ׁשּלא ְִֶַַָָָֹֹלֹו
ּבמׁשנה  מצאנּו ּכאׁשר מפרׁש ּבתחּלה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹנמצא
ּומּלת  לפנינּו. אנׁשים נׁשלחה ְְְֲִִִֵַַָָָָהּתֹורה,
אלי, והּקרֹוב ׁשבּועתי. את ׁשאקּים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָוהקימֹותי
הסּכמה  ּברית, וטעם לּקׁשת. רמז הּברית ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּזאת
לכם  ּברּו מּגזרת והּוא ׁשנים, ׁשּבחרּו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָודבר
ׁשבית  וכן ׁשוה. ּובמּוּכרת ּבסמּו והּמּלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאיׁש.
ׁשּברית  אֹומרים ויׁש ּבּׁשבית. ּובנֹותיו ְְְְְֲִִִֵֶַַָֹיעקב,

ּכרּות: ְָּגבּול
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(èé)äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈
:eéäé äá÷ðe øëæ Czà úéçäì§©«£Ÿ́¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«

i"yx£ÈÁ‰ŒÏkÓe∑ׁשדים טז)אפּלּו ÏkÓ.(חגיגה ÌÈL∑,מּׁשנים ּפחתּו לא ׁשּבהם הּפחּות ואחד מן זכר אחד ƒ»»«ֲִִֵ¿«ƒƒ…ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .נקבה  אבןאבןאבןאבן ְֵָ

(ë)äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì óBòäî¥«¨´§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈
éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì:úBéçäì E §¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«

i"yx£e‰ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó∑(רבה ו (בראשית ּבאּו, ּומאליהם ּדרּכם. הׁשחיתּו ולא ּבמיניהם, ׁשּדבקּו קֹולטּתּואֹותן ׁשהּתבה כל ≈»¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבּה .הכניס ְִִָ

(àë)éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷ äzàåE §©¨´©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®
:äìëàì íäìå Eì äéäå§¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«

(áë):äNò ïk íéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
i"yx£Á NÚiÂ∑הּתיבה ּבנין קח)זה .(סנהדרין «««…«ְִֵֶַַָ

ß ixyz h"k ipy mei ß

æ(à)äázä-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤©¥¨®
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

i"yx£˜Ècˆ È˙È‡¯∑ ּבפניו ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מקצת ׁשאֹומרים מּכאן ּתמים". "צּדיק נאמר ולא »ƒƒ«ƒְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ
.(ב"ר)

(á)ìkî|Léà äòáL äòáL Eì-çwz äøBähä äîäaä ¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈¦´
Léà íéðL àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²§©−¦¦¬

:BzLàå§¦§«
i"yx£‰¯B‰h‰∑למדנּו ליׂשראל, טהֹורה להיֹות ּתֹורההעתידה נח יח)ׁשּלמד Ú·L‰.(עירובין ‰Ú·L∑ ׁשּיקריב ּכדי «¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹƒ¿»ƒ¿»ְְִֵֶַ

ּבצאתֹו קרּבן .מהם ְְֵֵֶָָ

(â)úBiçì äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä óBòî íb©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb∑הּמפרׁש מן סתּום ּולמד מדּבר, הּכת ּוב .ּבּטהֹורים «≈«»«ƒ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

ÏÈÚzיט  ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓ ÈÁc ÏkÓeƒ»¿«ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈
:ÔB‰È ‡a˜Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»¿

ÏkÓeכ  dÊÏ ‡¯ÈÚa ÔÓe È‰BÊÏ ‡ÙBÚÓ≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ…
ÔeÏÚÈ ‡lkÓ ÔÈ¯z È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁƒ̄¬»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ…»≈¬

:‡Ói˜Ï C˙ÂÏ¿»»¿«»»

LBÎ˙Âכא  ÏÎ‡˙Óc ÏÎÈÓ ÏkÓ CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»ƒ»≈«ƒƒ¿¬≈¿ƒ¿
:ÏÎÈÓÏ ÔB‰Ïe CÏ È‰ÈÂ C˙ÂÏ¿»»ƒ≈»¿¿≈»

Ú·„:כב  Ôk ÈÈ d˙È „ÈwÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«≈»≈¿»≈¬»

C˙Èaא  L‡ ÏÎÂ z‡ ÏeÚ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…««¿¿»¡«≈»
‡¯„a ÈÓ„˜ È‡kÊ È˙ÈÊÁ C˙È È¯‡ ‡˙B·˙Ï¿≈»¬≈»»¬≈ƒ««√»«¿»»

:ÔÈ„‰»≈

Ú·L‡ב  ‡Ú·L CÏ ·qz ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÏkÓƒ…¿ƒ»«¿»ƒ«»«¿»«¿»
‡ÈÎ„ ‡‰˙È‡ ‡Ïc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡a˜Â ¯Îc¿«¿»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»«¿»

:‡a˜Â ¯Îc ÔÈ¯z ‡È‰ƒ¿≈¿«¿»¿»

Îc¯ג  ‡Ú·L ‡Ú·L ‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡«≈»ƒ¿«»«¿»«¿»¿«
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡a˜Â¿»¿»¿«»»«¿»««≈»«¿»
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ׁשאמר ואחר ׁשּיהיּוÌÈL,יט ÎÊ¯ּבאר ְֶַַַָ¿«ƒְִֵֵֶ»»
.‰·˜eּכלל ׁשאמר ÏkÓואחר ÈÁ‰ ÏkÓ ¿≈»ְְֶַַַָָƒ»««ƒ»
,¯Naּכן אחר ÔÓeּפרט e‰ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó »»ֵֵֵַַ≈»¿ƒ≈ƒ

NÓ¯ ÏkÓe dÈÓÏ ‰Ó‰a‰ על ׁשהּוא «¿≈»¿ƒ»ƒ»∆∆ֶַ
‰Ó„‡‰ קטן וכן  הּׂשדה, לחּיֹות ּכלל זה . »¬»»ְְְֵֶֶַַָָָָ

ּכל  ויצא ּו ּונקבה, מּזכר נֹולד  ׁשהּוא ְְְְִֵֶָָָָָָָוגדֹול 
חּיֹות  וכן ׁשנים. התחּברּות ּבלי ְְְְְִִִִֵַַַַָהּנֹולדים

ׁשאמר  והעד ּבׂשר. יּקרא הּדג ׁשּגם ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמים
הּצאן  להם אּתן ּבׂשר אמרּת ואּתה ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמׁשה
ּומּלת  וגֹו': הּים ּדגי ּכל את אם וגֹו' ְְְִִֵֶַַָָָָּובקר

‰·z‰ Ï‡ ‡È·z,יעזבם ׁשּלא נח על מצּוה »ƒ∆«≈»ְְֵֶַַַַַָֹֹ
ּומּלת  מין: ּכל זרע להחיֹות עּמֹו יביאם ְְֲִִִִֵֶַַַַָרק

EÈÏ‡ e‡·È ייגע ולא מעצמם יבאּו ׁשהם »…≈∆ְְִֵֵֶַָָָֹֹ
העֹוף. מיני ּכל ולצּוד ּבאּיים אֹותם ְְִִִֵֵַָָָָָלבּקׁש

רּוח  ותֹועי לּכל. מאכל מיני ׁשּיתּקן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹוצּוה
חּיה  וכל ּדֹורס עֹוף ּכל אכל מה ְְֲִֵַַָָָָָיׁשאלּו
וזאת  מּבׂשר, אם ּכי יחיה ׁשּלא האריה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכמֹו
יאכל  ּבׂשר ימצא ׁשּלא מי ּכי ׁשאלה ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאיננה
ּדרׁש וכן ירעב. ּכאׁשר העץ ּופרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעׂשב
הרים, אלף רֹועה והּוא ּגדֹול ּבּבהמֹות ְְִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיׁש
ׁשּיכּסה  עֹוף וכן  אזנים. להׁשמעת הּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָטֹוב



לג gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy

(èé)äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈
:eéäé äá÷ðe øëæ Czà úéçäì§©«£Ÿ́¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«

i"yx£ÈÁ‰ŒÏkÓe∑ׁשדים טז)אפּלּו ÏkÓ.(חגיגה ÌÈL∑,מּׁשנים ּפחתּו לא ׁשּבהם הּפחּות ואחד מן זכר אחד ƒ»»«ֲִִֵ¿«ƒƒ…ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .נקבה  אבןאבןאבןאבן ְֵָ

(ë)äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì óBòäî¥«¨´§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈
éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì:úBéçäì E §¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«

i"yx£e‰ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó∑(רבה ו (בראשית ּבאּו, ּומאליהם ּדרּכם. הׁשחיתּו ולא ּבמיניהם, ׁשּדבקּו קֹולטּתּואֹותן ׁשהּתבה כל ≈»¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבּה .הכניס ְִִָ

(àë)éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷ äzàåE §©¨´©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®
:äìëàì íäìå Eì äéäå§¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«

(áë):äNò ïk íéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
i"yx£Á NÚiÂ∑הּתיבה ּבנין קח)זה .(סנהדרין «««…«ְִֵֶַַָ

ß ixyz h"k ipy mei ß

æ(à)äázä-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤©¥¨®
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

i"yx£˜Ècˆ È˙È‡¯∑ ּבפניו ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מקצת ׁשאֹומרים מּכאן ּתמים". "צּדיק נאמר ולא »ƒƒ«ƒְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ
.(ב"ר)

(á)ìkî|Léà äòáL äòáL Eì-çwz äøBähä äîäaä ¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈¦´
Léà íéðL àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²§©−¦¦¬

:BzLàå§¦§«
i"yx£‰¯B‰h‰∑למדנּו ליׂשראל, טהֹורה להיֹות ּתֹורההעתידה נח יח)ׁשּלמד Ú·L‰.(עירובין ‰Ú·L∑ ׁשּיקריב ּכדי «¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹƒ¿»ƒ¿»ְְִֵֶַ

ּבצאתֹו קרּבן .מהם ְְֵֵֶָָ

(â)úBiçì äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä óBòî íb©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb∑הּמפרׁש מן סתּום ּולמד מדּבר, הּכת ּוב .ּבּטהֹורים «≈«»«ƒ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

ÏÈÚzיט  ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓ ÈÁc ÏkÓeƒ»¿«ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈
:ÔB‰È ‡a˜Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»¿

ÏkÓeכ  dÊÏ ‡¯ÈÚa ÔÓe È‰BÊÏ ‡ÙBÚÓ≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ…
ÔeÏÚÈ ‡lkÓ ÔÈ¯z È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁƒ̄¬»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ…»≈¬

:‡Ói˜Ï C˙ÂÏ¿»»¿«»»

LBÎ˙Âכא  ÏÎ‡˙Óc ÏÎÈÓ ÏkÓ CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»ƒ»≈«ƒƒ¿¬≈¿ƒ¿
:ÏÎÈÓÏ ÔB‰Ïe CÏ È‰ÈÂ C˙ÂÏ¿»»ƒ≈»¿¿≈»

Ú·„:כב  Ôk ÈÈ d˙È „ÈwÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«≈»≈¿»≈¬»

C˙Èaא  L‡ ÏÎÂ z‡ ÏeÚ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…««¿¿»¡«≈»
‡¯„a ÈÓ„˜ È‡kÊ È˙ÈÊÁ C˙È È¯‡ ‡˙B·˙Ï¿≈»¬≈»»¬≈ƒ««√»«¿»»

:ÔÈ„‰»≈

Ú·L‡ב  ‡Ú·L CÏ ·qz ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÏkÓƒ…¿ƒ»«¿»ƒ«»«¿»«¿»
‡ÈÎ„ ‡‰˙È‡ ‡Ïc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡a˜Â ¯Îc¿«¿»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»«¿»

:‡a˜Â ¯Îc ÔÈ¯z ‡È‰ƒ¿≈¿«¿»¿»

Îc¯ג  ‡Ú·L ‡Ú·L ‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡«≈»ƒ¿«»«¿»«¿»¿«
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡a˜Â¿»¿»¿«»»«¿»««≈»«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאמר ואחר ׁשּיהיּוÌÈL,יט ÎÊ¯ּבאר ְֶַַַָ¿«ƒְִֵֵֶ»»
.‰·˜eּכלל ׁשאמר ÏkÓואחר ÈÁ‰ ÏkÓ ¿≈»ְְֶַַַָָƒ»««ƒ»
,¯Naּכן אחר ÔÓeּפרט e‰ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó »»ֵֵֵַַ≈»¿ƒ≈ƒ

NÓ¯ ÏkÓe dÈÓÏ ‰Ó‰a‰ על ׁשהּוא «¿≈»¿ƒ»ƒ»∆∆ֶַ
‰Ó„‡‰ קטן וכן  הּׂשדה, לחּיֹות ּכלל זה . »¬»»ְְְֵֶֶַַָָָָ

ּכל  ויצא ּו ּונקבה, מּזכר נֹולד  ׁשהּוא ְְְְִֵֶָָָָָָָוגדֹול 
חּיֹות  וכן ׁשנים. התחּברּות ּבלי ְְְְְִִִִֵַַַַָהּנֹולדים

ׁשאמר  והעד ּבׂשר. יּקרא הּדג ׁשּגם ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמים
הּצאן  להם אּתן ּבׂשר אמרּת ואּתה ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמׁשה
ּומּלת  וגֹו': הּים ּדגי ּכל את אם וגֹו' ְְְִִֵֶַַָָָָּובקר

‰·z‰ Ï‡ ‡È·z,יעזבם ׁשּלא נח על מצּוה »ƒ∆«≈»ְְֵֶַַַַַָֹֹ
ּומּלת  מין: ּכל זרע להחיֹות עּמֹו יביאם ְְֲִִִִֵֶַַַַָרק

EÈÏ‡ e‡·È ייגע ולא מעצמם יבאּו ׁשהם »…≈∆ְְִֵֵֶַָָָֹֹ
העֹוף. מיני ּכל ולצּוד ּבאּיים אֹותם ְְִִִֵֵַָָָָָלבּקׁש

רּוח  ותֹועי לּכל. מאכל מיני ׁשּיתּקן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹוצּוה
חּיה  וכל ּדֹורס עֹוף ּכל אכל מה ְְֲִֵַַָָָָָיׁשאלּו
וזאת  מּבׂשר, אם ּכי יחיה ׁשּלא האריה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכמֹו
יאכל  ּבׂשר ימצא ׁשּלא מי ּכי ׁשאלה ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאיננה
ּדרׁש וכן ירעב. ּכאׁשר העץ ּופרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעׂשב
הרים, אלף רֹועה והּוא ּגדֹול ּבּבהמֹות ְְִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיׁש
ׁשּיכּסה  עֹוף וכן  אזנים. להׁשמעת הּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָטֹוב
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(ã)íéòaøà õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤©§¨¦´
éúéNò øLà íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ£¤´¨¦½¦

:äîãàä éðt ìòî¥©−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰Ú·L „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk∑(קח הּצּדיק,(סנהדרין מתּוׁשלח ׁשל אבלֹו ימי ז' ּכבֹודֹואּלּו על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשחס ƒ¿»ƒƒ¿»ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

נח  לחּיי ׁשנה מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת ּכלים ׁשהם ותמצא מתּוׁשלח, ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא הּפרענּות. את Èk.ועּכב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻƒ
„BÚ ÌÈÓÈÏ∑ ׁשנה ועׂשרים מאה על נֹוסף זה, זמן אחר זמן עֹוד? ÌBÈ.מהּו ÌÈÚa¯‡∑ׁשּקלקלּו הּולד, יצירת ּכנגד ¿»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ«¿»ƒְְְְִִֶֶֶַַָָ

ממזרים  צּורת לצּור ליֹוצרם עזרא עזרא עזרא עזרא .להטריח אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵַַַַָָ

(ä):ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«
i"yx£Á NÚiÂ∑ לּתבה ּביאתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן «««…«ִֵֶַָָ

(å):õøàä-ìò íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤

(æ)éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−
:ìeanä éî¥¬©©«

i"yx£ÂÈ·e Á∑ הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו לפי לבד, והּנׁשים לבד ּבצער האנׁשים ׁשרּוי ׁשהעֹולם ÈÓ.מּפני ÈtÓ …«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָƒ¿≈≈
Ïean‰∑ הּמים ׁשּדחקּוהּו עד לּתבה נכנס ולא הּמּבּול, ׁשּיבא מאמין ואינֹו מאמין היה, אמנה מּקטּני נח .אף ««ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr k zegiy ihewl)

ּבּבּבּבצערצערצערצער ׁשׁשׁשׁשררררּוּוּוּויייי ׁשׁשׁשׁשהעהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם ז)ממממּפּפּפּפניניניני ז, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּכלל מכרח זה טעם אין אבל ּבֹונה. והּוא העֹולם ּבחרּבן עֹוסק הקּב"ה יהא ׁשּלא אחר: טעם אמרּו ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּבתנחּומא
את  להיטיב הּברּיֹות צריכים ּכן ואם ּדרּכֹו, את ּבׂשר ּכל הׁשחית ּכי הארץ, הׁשחתת על ענׁש היה הּמּבּול ואדרּבה: רׁש"י. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשיטת

לעיל ּברׁש"י ועּין ּבצער. ׁשרּוי ׁשהעֹולם מּפני הּוא ׁשהּטעם ,ּכרח ועל הארץ. על כד-כה)ּדרּכן ד, לּבהלה (בראשית יֹולדֹות אנּו מה : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּלֹו. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם . עזרא עזרא עזרא עזרא . אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַ

(ç)äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®
:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«

(è)øLàk äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥¨®©«£¤²
:çð-úà íéýìû äeö¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

i"yx£Á Ï‡ e‡a∑ מאליהן.ÌÈL ÌÈL∑:ׁשנים היּו הּפחּות מן זה, ּבמנין הׁשוּו ּכּלם »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְְִִִֶַַָָָָֻֻ

(é)ì éäéå:õøàä-ìò eéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤

ÁÓ˙ד  ‡‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈
ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»

ÈÈ:ה  d„wÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«¿≈¿»

iÓ‡ו  ‰Â‰ ‡ÙBËÂ ÔÈL ‰‡Ó zL ¯a ÁÂ¿…««ƒ¿¿»¿ƒ¿»»¬»«»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dnÚז  È‰B· ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á Ï‡ÚÂ¿»…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈
:‡ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓ ‡˙B·˙Ï¿≈»ƒ√»≈»»

ÈÏ˙‰‡ח  Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ»¿…ƒ»≈««¿»

Îc¯ט  ‡˙B·˙Ï Á ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈«¿«…«¿≈»¿«
:Á ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‡a˜Â¿»¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…«

‰BÂי  ‡ÙBË ÈÓe ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔÓÊÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒ≈»»¬
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואינּנּו סֹוד לֹו יׁש בכנפיו, הּׁשמׁש ְְִֵֵֶֶֶַָָאֹור
הּתבה  לעׂשֹות נח אל צּוה והּׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹּכמׁשמע ֹו.
קרבּו וכאׁשר הּמּבּול, ּבא קדם רּבים ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹימים
הּוא  נח ׁשּיל הּנכּבד הּׁשם צּוהּו ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּימים
הּקרּבן, צריכת ּובעבּור הּתבה. אל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָּוביתֹו
הּטהֹורה  הּבהמה מן ׁשּיּקח הּנכּבד הּׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָצּוה
וׁשבעה  זכרים ׁשבעה הּטהֹור, העֹוף ְְְְִִִִַָָָָָּומן

ְֵנקבֹות:

Ú·L‰ד „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk הּׁשביעי ּבּיֹום ּכי . ƒ¿»ƒƒ¿»ְִִִַַ
היה  זה  והּנה יֹום. ארּבעים סֹוף עד ְְְִִִֵֶַַַָָָימטיר
יֹום  הּמ''ם ּובסֹוף הּׁשני. לחדׁש ְִֵֵֶֶַַַָֹּבעׂשור
והּוא  הּנֹוכח, אל האמצעי יׁשּוב ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמהתחלה
ּבּפרׁשה  אם ּכי מצאנּוה לא הּיקּום ּומּלת ְְִִִַַַָָָָָֹסֹוד .
אינּנּו ׁשּלהם ׁשהּפ''א מהּפעלים וׁשרׁשֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּזאת .
ׁשהּוא  אֹומרים ויׁש ּכרּוב. מׁשקל על ְְְְִִֵֵֶַַָׁשלם,
ריבה  ּכמֹו .הפּו וה ּוא העי''ן נחי ְְְִִִֵֵַַָָָָָמהּפעלים

ׁשהּוא  חי לכל ּכלל יקּום, ּומּלת יריבי. את ְְְְִִֶֶַַַָָה'
האדמה: ֲַָָָעל

Áה NÚiÂ קרֹוב ּביתֹו עם ּובא צּוהּו, ּכאׁשר . «««…«ֲִִֵֶַָָָ
הּתבה: ֵֶַָאל

‰Ïeanז ÈÓ ÈtÓ.הּמּבּול מי ּפחד מּפני . ƒ¿≈≈««ְִֵֵַַַַ
מן  מעצמם ּבאּו ימים, הּׁשבעה ּבאֹותם ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָוהּנה
הּטהֹור  מהעֹוף וכן רּבֹות, הּטהֹורה ְְְֵֵֵַַַַָָָָהּבהמה

ּבאּו: ּונקבה זכר רֹומׂש וכל ְְֲִֵֵֵֵָָָָָָּומהאחרים,

gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy

(àé)éðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½
úBðéòî-ìk eò÷áð äfä íBia Lãçì íBé øNò-äòáLa§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨©§§Æ

:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«
i"yx£ÈM‰ L„Áa∑אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע רּבי מרחׁשון, זה אֹומר: אליעזר קח)רּבי להֹוציא ∑eÚ˜·.(סנהדרין «…∆«≈ƒְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻƒ¿¿ְִ

¯a‰.מימיהן  ÌB‰z∑"רּבה ּב"ּתהֹום ולקּו האדם", רעת ּב"רּבה  חטאּו הם מּדה, ּכנגד עזרא עזרא עזרא עזרא .מּדה אבןאבןאבןאבן ֵֵֶ¿«»ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

(áé):äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨
i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ÌLb‰ È‰ÈÂ∑ אּלא הּמּבּול", "ויהי אֹומר: הּוא ּולהּלן «¿ƒ«∆∆«»»∆ְְִֵֶַַַַָָ

למּבּול  היּו חזרּו ּוכׁשּלא ּברכה, ּגׁשמי יהיּו יחזרּו אם ּברחמים, הֹורידן B‚Â'.ּכׁשהֹורידן, ÌBÈ ÌÈÚa¯‡∑ יֹום אין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ«¿»ƒ¿ֵ
ּכלים  יֹום ארּבעים נמצאּו מעינֹות", ּכל נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ׁשאין לפי הּמנין, מן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָראׁשֹון

מּכסלו  וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב הרי חסר, ואחד מלא אחד ּכסדרן, נמנין ׁשהחדׁשים אליעזר, לרּבי ּבכסלו .ּבכ"ח ְְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(âé)çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå:äázä-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤©¥¨«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשֹוברין אנּו לּתבה, נכנס אֹותֹו רֹואים אנּו 'אּלּו אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ¿∆∆««∆ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
יקּום'אֹותּה מי ּדבר ונראה ּכּלם לעיני מכניסֹו 'אני הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹותֹו', .והֹורגין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

(ãé)-ìëå dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈§¨
ìk eäðéîì óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä̈¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤§¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ

ðk-ìk øBtö:ó ¦¬¨¨¨«
i"yx£Ûk Ïk ¯Btˆ∑מין ּכל ׁשל צּפֹור הּוא, חגביםּדבּוק לרּבֹות ּכמֹו:(ּכנף, נֹוצה, לׁשֹון זה, א)ּכנף ּבכנפיו",(ויקרא אֹותֹו "וׁשּסע ƒ»»»ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

נֹוצה  מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף עֹולה. נֹוצתּה .)ׁשאפּלּו ְֲִִִִֶַַָָָָָָ

(åè)øNaä-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨©¨½̈
:íéiç çeø Ba-øLà£¤−¬©©¦«

(æè)Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−
:Bãòa ýåýé øbñiå íéýìû¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«

i"yx£B„Úa '‰ ¯bÒiÂ∑.ּבהם הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים הּתבה הּקיף ׁשברּוה, ׁשּלא עליו מקרא:הגן ׁשל ּופׁשּוטֹו «ƒ¿…«¬ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ
הּוא: ּכנגד לׁשֹון ׁשּבּמקרא ּבעד ּכל וכן הּמים. מן ּכנגּדֹו כ)סגר ּכלֿרחם",(בראשית ד)"ּבעד ב ּובעד (מלכים בעד" ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

,"ב)בני עֹור",(איוב ּבעד ג)"עֹור ּבעדי",(תהלים יב)"מגן א עבדי(שמואל ּכנגד ,"עבדי ּבעד עזרא עזרא עזרא עזרא ."התּפּלל אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

Á¯Èa‡יא  Á ÈiÁÏ ÔÈL ‰‡Ó zL ˙Laƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ¿«≈…«¿«¿»
‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Ú·La ‡Èzƒ¿»»¿ƒ¿««¿»»¿«¿»¿»
ÈeÎÂ ‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ ÔÈ„‰»≈ƒ¿¿»»«≈¿»«»¿«≈

:eÁzt˙‡ ‡iÓL¿«»ƒ¿«»

‡¯ÔÈÚaיב  ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á ‡¯ËÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

ÙÈÂ˙יג  ÌÁÂ ÌLÂ Á Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaƒ¿«»»≈»…«¿≈¿»»∆∆
ÔB‰nÚ È‰B· ÈL ‡˙Ï˙e Á ˙z‡Â Á Èa¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈¿ƒƒ¿

:‡˙B·˙Ï¿≈»

dÊÏיד  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ dÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ Ôep‡ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«
ÏÎÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿ƒ¿»

:Á¯Ùc Ïk ¯tˆ Ïk È‰BÊÏ ‡ÙBÚ»ƒ¿ƒ…ƒ«»¿»»

ÏkÓטו  ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï Á ÌÚ elÚÂ¿«ƒ…«¿≈»¿≈¿≈ƒ»
:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»¿«≈

Ók‡טז  elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜Â ¯Îc ‡iÏÚÂ¿»«»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»
:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa) ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»¿≈¿≈¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯a‰יא ÌB‰z ˙BÈÚÓ Ïk eÚ˜· מעינֹות . ƒ¿¿»«¿¿¿«»ְְַ
מּכרת: מעינֹות ּבאין סמּוÌB‰z זכר לׁשֹון . ְְֵֶֶַָָֻ¿ְָָ

הּנחלים  הזּכיר ולא רממתהּו. ּתהֹום וכן ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֹּונקבה.
הּמים  עליו נבקעּו וכאׁשר יצאּו, מהּמעינֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּכי
הּמים  וּירדּו ּבּׁשמים, האֹוצרֹות חּלֹונֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָונפ ּתחּו
ּובין  יֹום ּבין מבּדיל ואין הארץ, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָונתּבלּבלה
יׁשּבתּו. לא ולילה יֹום ׁשאמר והעד ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹלילה.
ּכי  נח ידע אז הּׁשמים, מימי נפסק ּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוכאׁשר
הּׁשם  ּכי לילה, וארּבעים יֹום ארּבעים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָעברּו

הּסֹוד: זה לֹו ה'Ba¯‡Â˙ּגּלה הּנה ּכמֹו . ִֶַָ«¬Àְִֵ
ּבני  ּכלׁשֹון והחּלֹון והאֹוצר ארּבֹות. ְְְְֲִֵֶַַָָֻעֹוׂשה
ּכמֹו ׁשרׁש ׁשהאל''ף אֹומר ויׁש ּומׁשּפטם. ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאדם
ּכמֹו נֹוסף, ׁשהאל''ף אֹומרים ויׁש ְְְְִֵֶֶָָָּכבּודֹות.
י''ז  ּוביֹום הּכפל. מּפעלי והם אגֹורֹות. ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַֹאלף
והכניס  ּבּתבה, ּוביתֹו נח נכנס  הּמּבּול, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשהחל
ּומּלת  והעֹוף. והרמׂש והּבהמה החּיה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבתֹוכּה
והּפלא  ּכנף. לֹו יׁש לאׁשר ּכלל ׁשם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָצּפֹור.

ׁשנים: ׁשנים מעצמם ּכּלם ְְְִִֵֶַַַָָָֻׁשּבאּו

e˜·‰טז ¯ÎÊ ÌÈ‡a‰Â:ּבּתבה הּבאים טעמֹו . ¿«»ƒ»»¿≈»ְִֵַַַָָ
B„Úaוטעם '‰¯bÒiÂ ׁשהּסגירה לׁשּבח הּוא . ְַַ«ƒ¿…«¬ְְִֵֶַַַָ

אחרת  ּובעת מהּפתיחה . יֹותר טֹובה  הּזאת ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת 
והעד  ּבעדֹו. אלֹוּה וּיּס איׁש. על יס ּגר ְְְֱֲִִִֵֵַַַַַַָֹלגנאי
עזרֹו והּׁשם הּפתח סגר והּנה הּפסּוק. ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹראׁש
ּכּלם  היּו מּיד ּכי מקֹום, ּבּתבה נפּתח ְִִִֵֶַַַָָָָֹֻׁשּלא

על הּגׁשם ויהי נכ ּתב ּוכבר הארץ מתים . ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
טעם  מה ּכן אם לילה, וארּבעים יֹום ְְְְִִִֵַַַַַָָָָארּבעים
ּפרּוׁשֹו וכן יֹום, ארּבעים הארץ על הּמּבּול ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויהי
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(àé)éðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½
úBðéòî-ìk eò÷áð äfä íBia Lãçì íBé øNò-äòáLa§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨©§§Æ

:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«
i"yx£ÈM‰ L„Áa∑אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע רּבי מרחׁשון, זה אֹומר: אליעזר קח)רּבי להֹוציא ∑eÚ˜·.(סנהדרין «…∆«≈ƒְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻƒ¿¿ְִ

¯a‰.מימיהן  ÌB‰z∑"רּבה ּב"ּתהֹום ולקּו האדם", רעת ּב"רּבה  חטאּו הם מּדה, ּכנגד עזרא עזרא עזרא עזרא .מּדה אבןאבןאבןאבן ֵֵֶ¿«»ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

(áé):äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨
i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ÌLb‰ È‰ÈÂ∑ אּלא הּמּבּול", "ויהי אֹומר: הּוא ּולהּלן «¿ƒ«∆∆«»»∆ְְִֵֶַַַַָָ

למּבּול  היּו חזרּו ּוכׁשּלא ּברכה, ּגׁשמי יהיּו יחזרּו אם ּברחמים, הֹורידן B‚Â'.ּכׁשהֹורידן, ÌBÈ ÌÈÚa¯‡∑ יֹום אין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ«¿»ƒ¿ֵ
ּכלים  יֹום ארּבעים נמצאּו מעינֹות", ּכל נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ׁשאין לפי הּמנין, מן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָראׁשֹון

מּכסלו  וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב הרי חסר, ואחד מלא אחד ּכסדרן, נמנין ׁשהחדׁשים אליעזר, לרּבי ּבכסלו .ּבכ"ח ְְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(âé)çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå:äázä-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤©¥¨«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשֹוברין אנּו לּתבה, נכנס אֹותֹו רֹואים אנּו 'אּלּו אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ¿∆∆««∆ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
יקּום'אֹותּה מי ּדבר ונראה ּכּלם לעיני מכניסֹו 'אני הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹותֹו', .והֹורגין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

(ãé)-ìëå dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈§¨
ìk eäðéîì óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä̈¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤§¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ

ðk-ìk øBtö:ó ¦¬¨¨¨«
i"yx£Ûk Ïk ¯Btˆ∑מין ּכל ׁשל צּפֹור הּוא, חגביםּדבּוק לרּבֹות ּכמֹו:(ּכנף, נֹוצה, לׁשֹון זה, א)ּכנף ּבכנפיו",(ויקרא אֹותֹו "וׁשּסע ƒ»»»ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

נֹוצה  מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף עֹולה. נֹוצתּה .)ׁשאפּלּו ְֲִִִִֶַַָָָָָָ

(åè)øNaä-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨©¨½̈
:íéiç çeø Ba-øLà£¤−¬©©¦«

(æè)Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−
:Bãòa ýåýé øbñiå íéýìû¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«

i"yx£B„Úa '‰ ¯bÒiÂ∑.ּבהם הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים הּתבה הּקיף ׁשברּוה, ׁשּלא עליו מקרא:הגן ׁשל ּופׁשּוטֹו «ƒ¿…«¬ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ
הּוא: ּכנגד לׁשֹון ׁשּבּמקרא ּבעד ּכל וכן הּמים. מן ּכנגּדֹו כ)סגר ּכלֿרחם",(בראשית ד)"ּבעד ב ּובעד (מלכים בעד" ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

,"ב)בני עֹור",(איוב ּבעד ג)"עֹור ּבעדי",(תהלים יב)"מגן א עבדי(שמואל ּכנגד ,"עבדי ּבעד עזרא עזרא עזרא עזרא ."התּפּלל אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

Á¯Èa‡יא  Á ÈiÁÏ ÔÈL ‰‡Ó zL ˙Laƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ¿«≈…«¿«¿»
‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Ú·La ‡Èzƒ¿»»¿ƒ¿««¿»»¿«¿»¿»
ÈeÎÂ ‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ ÔÈ„‰»≈ƒ¿¿»»«≈¿»«»¿«≈

:eÁzt˙‡ ‡iÓL¿«»ƒ¿«»

‡¯ÔÈÚaיב  ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á ‡¯ËÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

ÙÈÂ˙יג  ÌÁÂ ÌLÂ Á Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaƒ¿«»»≈»…«¿≈¿»»∆∆
ÔB‰nÚ È‰B· ÈL ‡˙Ï˙e Á ˙z‡Â Á Èa¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈¿ƒƒ¿

:‡˙B·˙Ï¿≈»

dÊÏיד  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ dÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ Ôep‡ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«
ÏÎÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿ƒ¿»

:Á¯Ùc Ïk ¯tˆ Ïk È‰BÊÏ ‡ÙBÚ»ƒ¿ƒ…ƒ«»¿»»

ÏkÓטו  ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï Á ÌÚ elÚÂ¿«ƒ…«¿≈»¿≈¿≈ƒ»
:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»¿«≈

Ók‡טז  elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜Â ¯Îc ‡iÏÚÂ¿»«»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»
:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa) ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»¿≈¿≈¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯a‰יא ÌB‰z ˙BÈÚÓ Ïk eÚ˜· מעינֹות . ƒ¿¿»«¿¿¿«»ְְַ
מּכרת: מעינֹות ּבאין סמּוÌB‰z זכר לׁשֹון . ְְֵֶֶַָָֻ¿ְָָ

הּנחלים  הזּכיר ולא רממתהּו. ּתהֹום וכן ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֹּונקבה.
הּמים  עליו נבקעּו וכאׁשר יצאּו, מהּמעינֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּכי
הּמים  וּירדּו ּבּׁשמים, האֹוצרֹות חּלֹונֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָונפ ּתחּו
ּובין  יֹום ּבין מבּדיל ואין הארץ, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָונתּבלּבלה
יׁשּבתּו. לא ולילה יֹום ׁשאמר והעד ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹלילה.
ּכי  נח ידע אז הּׁשמים, מימי נפסק ּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוכאׁשר
הּׁשם  ּכי לילה, וארּבעים יֹום ארּבעים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָעברּו

הּסֹוד: זה לֹו ה'Ba¯‡Â˙ּגּלה הּנה ּכמֹו . ִֶַָ«¬Àְִֵ
ּבני  ּכלׁשֹון והחּלֹון והאֹוצר ארּבֹות. ְְְְֲִֵֶַַָָֻעֹוׂשה
ּכמֹו ׁשרׁש ׁשהאל''ף אֹומר ויׁש ּומׁשּפטם. ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאדם
ּכמֹו נֹוסף, ׁשהאל''ף אֹומרים ויׁש ְְְְִֵֶֶָָָּכבּודֹות.
י''ז  ּוביֹום הּכפל. מּפעלי והם אגֹורֹות. ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַֹאלף
והכניס  ּבּתבה, ּוביתֹו נח נכנס  הּמּבּול, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשהחל
ּומּלת  והעֹוף. והרמׂש והּבהמה החּיה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבתֹוכּה
והּפלא  ּכנף. לֹו יׁש לאׁשר ּכלל ׁשם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָצּפֹור.

ׁשנים: ׁשנים מעצמם ּכּלם ְְְִִֵֶַַַָָָֻׁשּבאּו

e˜·‰טז ¯ÎÊ ÌÈ‡a‰Â:ּבּתבה הּבאים טעמֹו . ¿«»ƒ»»¿≈»ְִֵַַַָָ
B„Úaוטעם '‰¯bÒiÂ ׁשהּסגירה לׁשּבח הּוא . ְַַ«ƒ¿…«¬ְְִֵֶַַַָ

אחרת  ּובעת מהּפתיחה . יֹותר טֹובה  הּזאת ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת 
והעד  ּבעדֹו. אלֹוּה וּיּס איׁש. על יס ּגר ְְְֱֲִִִֵֵַַַַַַָֹלגנאי
עזרֹו והּׁשם הּפתח סגר והּנה הּפסּוק. ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹראׁש
ּכּלם  היּו מּיד ּכי מקֹום, ּבּתבה נפּתח ְִִִֵֶַַַָָָָֹֻׁשּלא

על הּגׁשם ויהי נכ ּתב ּוכבר הארץ מתים . ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
טעם  מה ּכן אם לילה, וארּבעים יֹום ְְְְִִִֵַַַַַָָָָארּבעים
ּפרּוׁשֹו וכן יֹום, ארּבעים הארץ על הּמּבּול ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויהי
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ß ixyz 'l iyily mei ß

(æé)eàNiå íénä eaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´©©À¦©¦§Æ
:õøàä ìòî íøzå äázä-úà¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ∑,ּבּמים מקצתּה הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, עׂשרה אחת ּבּמים היתה מׁשּקעת «»»≈«»»∆ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
יֹוכיחּו ׁשּלפנינּו .ּומקראֹות ְְִִֵֶָָ

(çé)äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìò©§¥¬©¨«¦

i"yx£e¯a‚iÂ∑ מאליהן. «ƒ¿¿ֲֵֵֶ

(èé)íéøää-ìk eqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦

(ë):íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−¤«¨¦«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ∑,ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל ההרים למעלה לראׁשי הּמים ׁשהׁשוּו .לאחר ¬≈∆¿≈«»ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)øNa-ìk òåâiå|äîäaáe óBòa õøàä-ìò Nîøä ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³©§¥¨Æ
:íãàä ìëå õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëáe äiçáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ¨«¨¨«

(áë)äáøça øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈
:eúî¥«

i"yx£ÌÈiÁ Áe¯Œ˙ÓL∑ חּיים רּוח ׁשל Áa¯·‰.נׁשימה ¯L‡∑ׁשּבּים ּדגים קח)ולא .(סנהדרין ƒ¿«««ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְִֶַָָֹ

(âë)íe÷éä-ìk-úà çîiå|øLà|íãàî äîãàä éðt-ìò ©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
õøàä-ïî eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò©§¥¨Æ©¤¸¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−¦¨¨®¤

:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
i"yx£ÁÓiÂ∑,הּוא וּיפעל ּבנה,לׁשֹון ּכגֹון: ה"א, ׁשּסֹופּה ּתבה ּכל "וּיבן". "וּיפן", מּגזרת והּוא וּיּפעל, לׁשֹון ואינֹו «ƒ«ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּיּו"ד  ּתחת ּבחירי"ק נקּוד ּבראׁשּה, יּו"ד וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא קנה, Á.מחה, C‡∑ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו נח, לבד ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ«…«ְְְִֶַַַֹ
ּדם(ב"ר)אּגדה: וכֹוהה נאמר:ּגֹונח ועליו והּכיׁשֹו, לארי, מזֹונֹות ׁשאחר אֹומרים ויׁש והחּיֹות. הּבהמֹות (משלי מּטרח ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

יׁשּלם"יא) ּבארץ צּדיק עזרא עזרא עזרא עזרא ."הן אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַַָָֻ

‡¯Ú‡יז  ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡ÙBË ‰Â‰Â«¬»»»«¿¿ƒƒ««¿»
ÏÚÓ ˙Ó¯z‡Â ‡˙B·z ˙È eÏËe ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»¿ƒ»»«≈«

:‡Ú¯‡«¿»

‡¯Ú‡יח  ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»¿ƒ«¬»««¿»
:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

‡¯Ú‡יט  ÏÚ ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»««¿»
Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ¯ ‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ»«»»«»ƒ¿»

:‡iÓL¿«»

iÓ‡כ  eÙÈ˜z ‡lÚÏÓ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»¿ƒ«»
:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ«»

ÙBÚa‡כא  ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈««¿»¿»
ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿«¿»¿»ƒ¬»¿»≈«

:‡L‡ ÏÎÂ ‡Ú¯‡«¿»¿…¬»»

È‰BÙ‡aכב  ÔÈiÁc ‡Áe¯ ‡˙ÓL Èc Ïk…ƒƒ¿¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ
:e˙ÈÓ ‡zLaÈa Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«∆¿»ƒ

‡¯Ú‡כג  Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È Ïk ˙È ‡ÁÓe¿»»»¿»ƒ««≈«¿»
‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»
¯a ¯‡zL‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„Ì ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿»«¿«

:‡˙B·˙a dnÚ È„Â Á…«¿ƒƒ≈¿≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הארץ, על יֹום ארּבעים הּמּבּול היה ְֲִֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר
הארץ. מעל וגבהה הּתבה  ונׂשאּו הּמים ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָרּבּו
מּמקֹומּה: זזה לא יֹום ארּבעים עד ּכי אֹות ְְְִִִֶַַָָָָֹוזה

Ó‡„יט „‡Ó וכן מּמּנּו. לרב ׁשאין ּפעמים . ¿…¿…ְְִִֵֵֶֶָָֹ
לּמה  הּגבֹוהים ההרים ּכל ויכּסּו ׁשאמר ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחר
ּגבֹוּה הר ּכל פירּוׁש וכן ההרים. ויכּסּו ְְְִֵֵֶַַַָָָָֻאמרֹו
ההרים  ּכּסּו אּמה עׂשרה וחמׁש ּבמים, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּכּסה
ונעזב  אלהינּו, ּבדברי נאמין ואנחנּו ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָֹֹהּנז ּכרים.

ּגבֹוּה אחד הר על  ׁשּיאמר ּו האדם  ּבני ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהבלי
יון: ּבמלכּות ְְֶַָָׁשהּוא

ּופירּוׁש ּבּתֹורה ÚÂ‚iÂכא ורּבים גוע. ּוכבר , ֵ«ƒ¿«ְְִַַַָָָ
ּפירּוׁש על מן עליהם וּימטר וכן ואתחּנן, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכמֹו
וּיגוע  ּובפירּוׁש מיתה וּיגוע ּומּלת ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָהאמת.
ׁשּמּלת  ל ּברּור והּנה זה. ל אבאר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹוּימת,
ׁשהּוא  ולּׁשרץ ולחּיה ולּבהמה לעֹוף ּכלל ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרמׂש
רּוח  נׁשמת אׁשר ּכל להיֹות ויּתכן ולאדם. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּדק

מצאנּו לא ּכי האדם, אל ׁשב ּבאּפיו, ְִִֶַַָָָָָָָֹחּיים
אמרּו ורּבים האדם. מּנׁשמת חּוץ ְְְְִִִַַָָָָָָנׁשמה
ואם  הּׁשמים. מן ׁשהּוא ּבעבּור ּכן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּנקראת

ּכמֹוהּו: יּמצא ׁשרׁשים, ׁשני ְִִֵֵֵָָָָהם
‰‡¯ıכג ÔÓ eÁniÂ,הארץ מן ׁשמם נמחה . «ƒ»ƒ»»∆ְְִִֶָָָָ

ואׁשר  לבּדֹו נח רק ונׁשאר זרע, להם אין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּכי
הּדעת  חסרי על ּגמּורה ּתׁשּובה זאת והּנה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹאּתֹו.
הארץ: ּבכל הּמּבּול היה ׁשּלא ׁשאֹומרים ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמאחינ ּו

gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy

(ãë):íBé úàîe íéMîç õøàä-ìò íénä eøaâiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬§©−«

ç(à)-ìk-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤¨
õøàä-ìò çeø íéýìû øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤

:íénä ekLiå©¨−Ÿ©¨«¦
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑ רׁשעים ׁשל ורׁשעתם הּצּדיקים, ּתפּלת ידי על רחמים למּדת ונהפכה הּוא הּדין מּדת הּׁשם, זה «ƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: הּדין, למּדת רחמים מּדת ו)הֹופכת ׁשם (בראשית והּוא אמחה" ה' וּיאמר וגֹו' האדם רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
רחמים  B‚Â'.מּדת Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑ וׁשּלא לכן, קדם ּדרּכם הׁשחיתּו ׁשּלא זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה ֲִִַַ«ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ּבּתבה  ¯Áe.ׁשּמׁשּו ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ∑ ּתנחּומין לפניו רּוח עברה ‰‡¯ı.והנחה ÏÚ∑ הארץ עסקי ∑ekLiÂ.על ְִֵַָ««¬≈¡…ƒ«ְְְֲִַַַָָָָָָ«»»∆ְִֵֶַָָ«»…
ב)ּכמֹו: חמ (אסתר חמה "ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל עזרא עזרא עזרא עזרא .ת אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲֵֶֶַַַָָ

(á)íLbä àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤
:íéîMä-ïî¦©¨¨«¦

i"yx£˙ÈÚÓ e¯ÎqiÂ∑ ּבהם ׁשּיׁש אֹותן מהם ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן מעינֹות", "ּכל ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבהן  וכּיֹוצא טבריא חּמי ּכגֹון לעֹולם, צר.‡ÏkiÂ∑:ּכמֹו מ)וּיּמנע, רחמי",(תהלים תכלא כג)"לא יכלה (בראשית "לא ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹ«ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ

"עזרא עזרא עזרא עזרא .מּמ אבןאבןאבןאבן ְִ

(â)íénä eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´©©½¦
:íBé úàîe íéMîç äö÷î¦§¥¾£¦¦¬§©−«

i"yx£ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó∑,לחסר הרי התחילּו הּגׁשמים, ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז – ּכיצד? ּבסיון, אחד והּוא ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ואּיר  וניסן ואדר ּוׁשבט ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ק"נ ג' הרי קי"ח, עזרא עזרא עזרא עזרא .– אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ

(ã)Lãçì íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤
:èøøà éøä ìò©−¨¥¬£¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ L„Áa∑ הּגׁשמים ּפסקּו ׁשּבֹו לכסלו ׁשביעי והּוא ÌBÈ.סיון, ¯NÚ ‰Ú·La∑ למד אּתה מּכאן «…∆«¿ƒƒְְְְְְִִִִִֵֶַָָָ¿ƒ¿»»»ִֵַָָָ
ׁשהּוא  אב זה ההרים", ראׁשי נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ׁשהרי אּמה, י"א ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשהיתה
אחד  עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו אּמה, עׂשרה חמׁש ההרים על ּגבהים היּו והם ּגׁשמים, לירידת למרחׁשון ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹעׂשירי
ונחה  אּמֹות, ד' אּלא חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז נמצא ימים, לד' אּמה הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה עׂשרה חמׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּבאב

ההרים  ראׁשי ׁשעל ּבּמים אּמה עׂשרה אחת מׁשּקעת ׁשהיתה למדּת, הּמחרת, ליֹום .הּתבה ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(ä)éøéNòa éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«

i"yx£ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯ e‡¯ 'B‚Â È¯ÈNÚa∑,אלּול הּוא ּתאמר ואם הּגׁשם. ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ׁשהּוא אב, זה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אפׁש אי להפסקה. ׁשביעי והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש אֹומר: ׁשאּתה ּכׁשם הּגׁשם, ׁשּפסק לכסלו לֹומר ועׂשירי ר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ÔÈLÓÁÂכד  ‰‡Ó ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»««¿»¿»¿«¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

Ïkא  ˙ÈÂ ‡˙ÈÁ Ïk ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»¿»»
ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â ‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»¿«¿«¿»»«

:‡iÓ eÁÂ ‡Ú¯‡«¿»¿»«»

iÓL‡ב  ÈeÎÂ ‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿»«≈¿»¿«≈¿«»
:‡iÓL ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»

e¯ÒÁÂג  ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â¿»«»≈««¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»
:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÛBqÓ ‡iÓ«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ú·La˙ד  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z ˙ÁÂ¿»«≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
:ec¯˜ È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈«¿

Á¯È‡ה  „Ú ÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ««¿»
e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ¬ƒ»»«¬ƒ»»¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ

:‡i¯eË ÈLÈ≈̄≈«»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌBÈכד ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌÈn‰ e¯a‚iÂ ּבעבּור . «ƒ¿¿««ƒ¬ƒƒ¿«ֲַ
אחד, יֹום יֹורד ּגׁשם היה ּגם הּמעינֹות, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנבקעּו
ּתמיד  ממטיר אנכי ּפרּוׁש ּכי אחד. יֹום ְִִִִֵֵֶַָָָֹּופֹוסק

הּגׁשם: וּיּכלא ׁשאמר והעד הפסקה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבלי
Áא ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ והּנׁשים ּבניו ּגם . «ƒ¿…¡…ƒ∆…«ְִַַָָָ

העּקר: ׁשהּוא נח ‰iÁ‰ּבכלל Ïk ˙‡Âּכ לל . ְִִֶַָָָֹ¿∆»««»ְָ
על  ׁשֹורץ ּולכל הּׁשמים ּולעֹוף הּׂשדה ְְְִֵֶַַַַַַָָָלחּית

לנח: ׁשּנׁשּבע הּׁשבּועה וּיזּכר, וטעם ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהארץ.
Áe¯ ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ:ּתמיד העבירֹו .ekLiÂ ««¬≈¡…ƒ«ֱִִֶָ«»…

ÌÈn‰ הּמלך וחמת וכן  ּגברּו. ולא  וּינּוחּו . ««ƒְְְֲֵֶֶַַַַָָֹ
ּוׁשניהם  העי''ן, לחסרֹון הּכ''ף ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָׁשככה .ודגׁשּות

הּקל: ְִֵַַַָמהּבנין
מתחּלפת e¯ÎqiÂב הּכ''ף ואין וּיּסגרּו. ּכמֹו . «ƒ»¿ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

ּכי  אחד, והּטעם מּלֹות ׁשּתי הם רק ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָּבגימ''ל

''וסמ יהּו''א מאֹותּיֹות חּוץ יתחּלפּו ְְְִִֵֵֵַָֹלא
‰ÌLbּבׁשי''ן: ‡ÏkiÂ:האֹוצר ּבתֹו נכלא . ְִ«ƒ»≈«∆∆ְְִָָָ

‰ÌÈnג e·LiÂ ּבסֹוף ּכמׁשּפטם מהארץ למּטה . «»À««ƒְְְְִֵֶַָָָָָ
נבּואה  ּבדר החׁשּבֹון זה ּגם יֹום. ּומאת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָחמּׁשים
וחמּׁשים  מאה מצאנּו הּנה  ּכי והאֹומרים ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָידע ּו.
חדׁשי  ׁשהם לאֹות לנּו וזה חדׁשים, חמּׁשה ְְְֲֳִִֵֵֶֶָָָָיֹום
ּכי  ּדבריהם, על נכֹונה ּדּברּו לא והּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹחּמה.
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(ãë):íBé úàîe íéMîç õøàä-ìò íénä eøaâiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬§©−«

ç(à)-ìk-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤¨
õøàä-ìò çeø íéýìû øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤

:íénä ekLiå©¨−Ÿ©¨«¦
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑ רׁשעים ׁשל ורׁשעתם הּצּדיקים, ּתפּלת ידי על רחמים למּדת ונהפכה הּוא הּדין מּדת הּׁשם, זה «ƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: הּדין, למּדת רחמים מּדת ו)הֹופכת ׁשם (בראשית והּוא אמחה" ה' וּיאמר וגֹו' האדם רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
רחמים  B‚Â'.מּדת Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑ וׁשּלא לכן, קדם ּדרּכם הׁשחיתּו ׁשּלא זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה ֲִִַַ«ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ּבּתבה  ¯Áe.ׁשּמׁשּו ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ∑ ּתנחּומין לפניו רּוח עברה ‰‡¯ı.והנחה ÏÚ∑ הארץ עסקי ∑ekLiÂ.על ְִֵַָ««¬≈¡…ƒ«ְְְֲִַַַָָָָָָ«»»∆ְִֵֶַָָ«»…
ב)ּכמֹו: חמ (אסתר חמה "ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל עזרא עזרא עזרא עזרא .ת אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲֵֶֶַַַָָ

(á)íLbä àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤
:íéîMä-ïî¦©¨¨«¦

i"yx£˙ÈÚÓ e¯ÎqiÂ∑ ּבהם ׁשּיׁש אֹותן מהם ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן מעינֹות", "ּכל ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבהן  וכּיֹוצא טבריא חּמי ּכגֹון לעֹולם, צר.‡ÏkiÂ∑:ּכמֹו מ)וּיּמנע, רחמי",(תהלים תכלא כג)"לא יכלה (בראשית "לא ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹ«ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ

"עזרא עזרא עזרא עזרא .מּמ אבןאבןאבןאבן ְִ

(â)íénä eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´©©½¦
:íBé úàîe íéMîç äö÷î¦§¥¾£¦¦¬§©−«

i"yx£ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó∑,לחסר הרי התחילּו הּגׁשמים, ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז – ּכיצד? ּבסיון, אחד והּוא ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ואּיר  וניסן ואדר ּוׁשבט ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ק"נ ג' הרי קי"ח, עזרא עזרא עזרא עזרא .– אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ

(ã)Lãçì íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤
:èøøà éøä ìò©−¨¥¬£¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ L„Áa∑ הּגׁשמים ּפסקּו ׁשּבֹו לכסלו ׁשביעי והּוא ÌBÈ.סיון, ¯NÚ ‰Ú·La∑ למד אּתה מּכאן «…∆«¿ƒƒְְְְְְִִִִִֵֶַָָָ¿ƒ¿»»»ִֵַָָָ
ׁשהּוא  אב זה ההרים", ראׁשי נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ׁשהרי אּמה, י"א ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשהיתה
אחד  עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו אּמה, עׂשרה חמׁש ההרים על ּגבהים היּו והם ּגׁשמים, לירידת למרחׁשון ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹעׂשירי
ונחה  אּמֹות, ד' אּלא חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז נמצא ימים, לד' אּמה הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה עׂשרה חמׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּבאב

ההרים  ראׁשי ׁשעל ּבּמים אּמה עׂשרה אחת מׁשּקעת ׁשהיתה למדּת, הּמחרת, ליֹום .הּתבה ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(ä)éøéNòa éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«

i"yx£ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯ e‡¯ 'B‚Â È¯ÈNÚa∑,אלּול הּוא ּתאמר ואם הּגׁשם. ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ׁשהּוא אב, זה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אפׁש אי להפסקה. ׁשביעי והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש אֹומר: ׁשאּתה ּכׁשם הּגׁשם, ׁשּפסק לכסלו לֹומר ועׂשירי ר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ÔÈLÓÁÂכד  ‰‡Ó ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»««¿»¿»¿«¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

Ïkא  ˙ÈÂ ‡˙ÈÁ Ïk ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»¿»»
ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â ‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»¿«¿«¿»»«

:‡iÓ eÁÂ ‡Ú¯‡«¿»¿»«»

iÓL‡ב  ÈeÎÂ ‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿»«≈¿»¿«≈¿«»
:‡iÓL ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»

e¯ÒÁÂג  ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â¿»«»≈««¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»
:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÛBqÓ ‡iÓ«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ú·La˙ד  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z ˙ÁÂ¿»«≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
:ec¯˜ È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈«¿

Á¯È‡ה  „Ú ÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ««¿»
e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ¬ƒ»»«¬ƒ»»¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ

:‡i¯eË ÈLÈ≈̄≈«»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌBÈכד ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌÈn‰ e¯a‚iÂ ּבעבּור . «ƒ¿¿««ƒ¬ƒƒ¿«ֲַ
אחד, יֹום יֹורד ּגׁשם היה ּגם הּמעינֹות, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנבקעּו
ּתמיד  ממטיר אנכי ּפרּוׁש ּכי אחד. יֹום ְִִִִֵֵֶַָָָֹּופֹוסק

הּגׁשם: וּיּכלא ׁשאמר והעד הפסקה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבלי
Áא ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ והּנׁשים ּבניו ּגם . «ƒ¿…¡…ƒ∆…«ְִַַָָָ

העּקר: ׁשהּוא נח ‰iÁ‰ּבכלל Ïk ˙‡Âּכ לל . ְִִֶַָָָֹ¿∆»««»ְָ
על  ׁשֹורץ ּולכל הּׁשמים ּולעֹוף הּׂשדה ְְְִֵֶַַַַַַָָָלחּית

לנח: ׁשּנׁשּבע הּׁשבּועה וּיזּכר, וטעם ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהארץ.
Áe¯ ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ:ּתמיד העבירֹו .ekLiÂ ««¬≈¡…ƒ«ֱִִֶָ«»…

ÌÈn‰ הּמלך וחמת וכן  ּגברּו. ולא  וּינּוחּו . ««ƒְְְֲֵֶֶַַַַָָֹ
ּוׁשניהם  העי''ן, לחסרֹון הּכ''ף ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָׁשככה .ודגׁשּות

הּקל: ְִֵַַַָמהּבנין
מתחּלפת e¯ÎqiÂב הּכ''ף ואין וּיּסגרּו. ּכמֹו . «ƒ»¿ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

ּכי  אחד, והּטעם מּלֹות ׁשּתי הם רק ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָּבגימ''ל

''וסמ יהּו''א מאֹותּיֹות חּוץ יתחּלפּו ְְְִִֵֵֵַָֹלא
‰ÌLbּבׁשי''ן: ‡ÏkiÂ:האֹוצר ּבתֹו נכלא . ְִ«ƒ»≈«∆∆ְְִָָָ

‰ÌÈnג e·LiÂ ּבסֹוף ּכמׁשּפטם מהארץ למּטה . «»À««ƒְְְְִֵֶַָָָָָ
נבּואה  ּבדר החׁשּבֹון זה ּגם יֹום. ּומאת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָחמּׁשים
וחמּׁשים  מאה מצאנּו הּנה  ּכי והאֹומרים ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָידע ּו.
חדׁשי  ׁשהם לאֹות לנּו וזה חדׁשים, חמּׁשה ְְְֲֳִִֵֵֶֶָָָָיֹום
ּכי  ּדבריהם, על נכֹונה ּדּברּו לא והּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹחּמה.
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וחמּׁשים  ּומאה ּגׁשמים, ירידת ׁשל יֹום ארּבעים ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה אּתה אי ׁשביעי ,ּכרח על ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּכן,
אּלא  למנֹות אפׁשר אי והעׂשירי סיון. זה אין לירידה, ׁשביעי אֹומר אּתה ואם ּבסיון, אחד עד הּמים ּתגּברת ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשל
הארץ", מעל הּמים חרבּו לחדׁש ּבאחד "ּבראׁשֹון מֹוצא אּתה אי אלּול, והּוא להפסקה אֹומר אּתה ׁשאם ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלירידה,
יֹום  ׁשּׁשים הרי הּיֹונה, ּבׁשליחּות הֹוחיל יֹום וכ"א העֹורב, את ׁשלח ההרים, ראׁשי מּׁשּנראּו ארּבעים, מּקץ ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי

ההרים  ראׁשי אֹותֹומּׁשּנראּו קֹורא והּוא ּבמרחׁשון ׁשחרבּו נמצא נראּו, ּבאלּול ּתאמר ואם האדמה. ּפני ׁשחרבּו עד ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ניסן  הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי עֹולם, לבריאת ראׁשֹון ׁשהּוא ּתׁשרי, אּלא זה ואין עזרא עזרא עזרא עזרא .ראׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

(å)äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦¾¦¥−©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈
:äNò øLà£¤¬¨¨«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ∑ ההרים ראׁשי NÚ‰.מּׁשּנראּו ¯L‡ ‰·z‰ ÔBlÁ הּתבה (ב"ר)לצהר∑‡˙ ּפתח זה ולא , ƒ≈«¿»ƒְִִִֵֶֶָָ∆««≈»¬∆»»ְְֵֶֶַַַָֹֹ
ויציאה  לביאה .העׂשּוי ְִִִֶָָָ

(æ)íénä úLáé-ãò áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤©©−¦
:õøàä ìòî¥©¬¨¨«¤

i"yx£·BLÂ ‡BˆÈ∑ׁשּׁשנינּו ּכמֹו זּוגֹו, ּבת על חֹוׁשדֹו ׁשהיה ּבׁשליחּותֹו, הל ולא הּתבה, סביבֹות ּומּקיף הֹול »»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
חלק קח)ּבאּגדת ‰ÌÈn.(סנהדרין ˙L·È „Ú∑,אחרת לׁשליחּות העֹורב היה מּוכן אּגדה: מדרׁש אבל ּכמׁשמעֹו, ּפׁשּוטֹו ְֵֶַַָ«¿…∆««ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר אלּיהּו, ּבימי ּגׁשמים יז)ּבעצירת א מביאי (מלכים "והעֹורבים ּובׂשר": לחם לֹו .ם ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ç)ìòî íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä-úà çlLéå©§©©¬¤©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦¥©−
:äîãàä éðt§¥¬¨«£¨¨«

i"yx£‰Bi‰Œ˙‡ ÁlLÈÂ∑ ׁשאף למד אּתה זה מּכלל אחרים". ימים ׁשבעת עֹוד "ויּיחל ּכתיב: ׁשהרי ימים, ז' לסֹוף «¿««∆«»ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ימים  ז' הֹוחיל ׁשליחּות,∑ÁlLÈÂ.ּבראׁשֹונה לׁשֹון זה יראה אין ּובזֹו לדרּכּה, ללכת ׁשּלחּה ׁשּלּוח, לׁשֹון אּלא ִִִָָָ«¿««ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אליו  ּתׁשּוב לא מנֹוח, ּתמצא ׁשאם הּמים, קּלּו .אם ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

(è)åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
äçwiå Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³¨Æ©¦¨¤½¨

:äázä-ìà åéìà dúà àáiå©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«

(é)äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈
:äázä-ïî¦©¥¨«

i"yx£ÏÁiÂ∑וכן המּתנה, כט)לׁשֹון ויחּל(איוב ׁשמעּו "לי ּבּמקרא : יׁש והרּבה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּו", אבןאבןאבןאבן «»∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

(àé)óøè úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦¨¨´
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤

È˙ו  Á Á˙Ùe ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒƒ¿«…«»
:„·Ú Èc ‡˙B·z ˙ek««≈»ƒ¬»

Ú„ז  ·È˙Â ˜tÓ ˜Ùe ‡a¯Ú ˙È ÁlLÂ¿««»»¿»¿«ƒ«¿«ƒ«
:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ eLÈaÈc¿«ƒ«»≈««¿»

‰˜e‡Èlח  ÈÊÁÓÏ d˙ÂlÓ ‰BÈ ˙È ÁlLÂ¿««»»ƒ¿»≈¿∆¬≈¬«ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««≈«¿»

¯‚dÏט  ˙Ò¯ÙÏ ÁÓ ‰BÈ ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿««»¿«¿«¿««¿«
ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È¯‡ ‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ ˙·˙Â¿»«¿»≈¿≈»¬≈«»««≈»
d˙È ÏÈÚ‡Â d·ÒÂ d„È ËÈLB‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈»«

:‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ¿»≈¿≈»

ÛÈÒB‡Âי  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ
:‡˙B·z ÔÓ ‰BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

Û¯Ëיא  ‡‰Â ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‰BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»¿»¿«
È¯‡ Á Ú„ÈÂ dÓeÙa ˙ÈÁ ¯È·z ‡˙ÈÊ≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«…«¬≈

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡ÈÓ e‡Èl«̃ƒ«»≈««¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבחׁשּבֹון  ּכי האֹומר ּגם יחסרּו. ימים ְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנים
מרחׁשון  הּׁשני ּבחדׁש ויׂשים עֹוׂשה, היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעּבּור
היה  ואפילּו זה, ּכל ולּמה ׁשלמה. הּׁשנה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָותהיה 
ּתחּלת  אֹו החּמה על חׁשּבֹונֹו היה נח ּכי ְְִִֶַַַַַָָָָֹּכת ּוב
נח. ידי על הּמֹועדים נּתנּו לא מּתׁשרי , ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּׁשנה
ארּכים, ּדברים לדּבר הּתבה מנֹוח על יּתכן ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּגם

הּמה: ּתהּו ּכי יּצילּו ולא יֹועילּו לא ְִִִֵֵַָָֹֹֹלכן

‰‰¯ÌÈה ÈL‡¯ e‡¯ L„ÁÏ „Á‡a È¯ÈNÚa. »¬ƒƒ¿∆»«…∆ƒ¿»≈∆»ƒ
הּלבנה, ראה ולא לחדׁש אחד קבע נח ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹוהּנה
לחדׁש ּובעׂשֹור הּתבה. חּלֹון ּפתח לא עֹוד ְִֵֶֶַַַָָָֹֹּכי
וׁשב  הֹול היה ותמיד העֹורב, את ׁשלח ְְְִֵֵֶַָָָָָָָׁשבט
הּמים, יבׁשת עד אמר כן ּכי נח. ׁשּיצא ְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹעד
אּתֹו. אׁשר וכל נח יצא הארץ ׁשּיבׁשה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹּובּיֹום

את ואחר  ׁשלח העֹורב את ׁשּׁשלח ימים ׁשבעת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשהּוא  לׁשבט עׂשר ׁשבעה ּביֹום היה וזה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָהּיֹונה,
על  הּוא והּנה הּמּבּול. מּיֹום העׂשירי ְֲִִִִֵֶַַַַָֹהחדׁש
ׁשבעת  עֹוד וּיּיחל ׁשאמר והעד הּמרּבע, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּמּבט

אחרים: ֲִִֵָימים
ּומּלת BÚ„י ÏÁiÂאּלּו ּכי מּתחּלה, ּדעּתי על . ִַ«»∆ְְִִִִִַַָ

וּייקץ, ּכמֹו וּיּיחל היה ּתֹוחלת, מּגזרת ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מּלה  להיֹותּה ויּתכן יעקב. וּיׁשב ּכמֹו וּיחל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy
i"yx£‰ÈÙa Û¯Ë∑ ׁשּבּמקרא יֹונה ׁשּכל לפי נקבה, לׁשֹון ּופעמים זכר לׁשֹון ּפעמים קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני אֹומר »»¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו נקבה, ה)לׁשֹון השירים רֹוחצֹות",(שיר מים אפיקי על "ּכיֹונים ז): הֹומֹות",(יחזקאל ּכּלם הּגאיֹות "ּכיֹוני ז): :(הושע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻ
ּפֹותה" ודרׁשּו∑Û¯Ë."ּכיֹונה מזֹון, לׁשֹון אּגדה: ּומדרׁש יח)חטף, מזֹונֹותי (עירובין 'יהיּו אמרה: מאמר. לׁשֹון ּבפיה, : ְָָ»»ְְְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָ

ודם' ּבׂשר ּבידי ּכדבׁש מתּוקין ולא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבידֹו ּכּזית עזרא עזרא עזרא עזרא .מרֹורין אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

(áé)äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

i"yx£ÏÁiiÂ∑ וּיתמּתן וּיּיחל, וּימּתן. וּיחל, וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל לׁשֹון ׁשּזה אּלא וּיחל, לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן «ƒ»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

(âé)Lãçì ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤
äázä äñëî-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç̈«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤¦§¥´©¥½̈

:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£ÔBL‡¯a∑ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי ּתׁשרי, הּוא אליעזר יב)לרּבי השנה ׁשּקרמּו∑e·¯Á.(ראש טיט, ּכמין נעׂשה »ƒְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֻ»¿ְְֲִִֶַָָ

מעלה  ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפניה אבןאבןאבןאבן ְֶֶַָָָ

(ãé)äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La∑ הּמּבּול ּדֹור ׁשּמׁשּפט הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א אּלּו ּבי"ז, הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
היה  ּתמימה ּכהלכתּה∑L·È‰.ׁשנה ּגריד .נעׂשה ְִָָָָָ»¿»ְְֲִִַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq zxaeg zeniyx)

היההיההיההיה תמימהתמימהתמימהתמימה ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ההההּמּמּמּמּבּבּבּבּוּוּוּולללל ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר יד)ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט ח, (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חדׁש י"ב מתקּיימת ואינּה חדׁשים ׁשּׁשה חּיה אינּה עצם ּבּה ׁשאין ׁשּברּיה רז"ל, ג)אמרּו פ"א, שבת ירושלמי א. נח, אי(חולין וקׁשה, . ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מתקּיימת  הּׁשנה, נתעּברה אם ׁשהרי החדׁשים, ּובקּדּוׁש הּמּזלֹות ּבסיבּוב ּתלּוי זה ּדבר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבּתבה. אּלּו ּברּיֹות ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהתקּיימּו
העּבּור חדׁש ּגם חדׁשים, י"ג ּכזֹו סקכ"ד)ּברּיה פ"ד יו"ד למסּפר (פמ"ג נכנסה לא זֹו וׁשנה הּמּזלֹות, ׁשּמׁשּו לא הּמּבּול ׁשּבׁשנת ּומּכיון . ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

זה. לענין ּגם לׁשנה נחׁשבה לא - ּדברים ּכּמה לגּבי עֹולם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני

ß oeygxn '` iriax mei ß

(åè)éå:øîàì çð-ìà íéýìû øaã ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ

(æè)éðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöéðá-éLðe E:Czà E ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−¦¨«
i"yx£'B‚Â EzL‡Â ‰z‡∑ הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, .איׁש «»¿ƒ¿¿¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ

ÁlLÂיב  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««
:„BÚ d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰BÈ ˙È»»¿»≈«¿ƒ¿»≈

Áa„יג  ‰‡Ó„˜a ÔÈL „ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¿«¿»»¿«
˙È Á ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·e‚ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»¿«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»
Èt‡ e·e‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿«≈

:‡Ú¯‡«¿»

ÓBÈ‡יד  ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa ‡Èz ‡Á¯È·e¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ««¿»

ÓÈÓÏ¯:טו  Á ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…«¿≈»

ÈLeטז  C·e C˙z‡Â z‡ ‡˙B·z ÔÓ ˜etƒ≈»«¿¿ƒ¿»¿»¿≈
:CnÚ C·¿»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבדקּדּוק : ÔÓזרה ‰Bi‰ ˙‡ ÁlL ÛÒBÈÂ ְְִָָ«∆««∆«»ƒ
‰·z‰:ּבׁשבט ועׂשרים ּבארּבעה . «≈»ְְְְְִִֶַָָָ

ÈÙa‰יא Û¯Ë מּלה ׁשהיא אֹומרים יׁש . »»¿ƒ»ְִִִֵֶָ
ויפרׁשּו עפר. אדמת ּכמֹו ּבּטעם, ְְְְִֶֶַַַַַָָָֻמכּפלת
צמחּה. טרפי ּכל וכן זית, עלה ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָטרף
ּכמֹו ּגדֹול, קמ''ץ הרי''ש ּתחת ׁשּיׁש ְְְֵֵֶַַָָָָָָָוהראיה 
הּבי''ת  ׁשּיהיה ּבעיני והּנכֹון ועׁשן. ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָזהב
ּבא' והּוא ׁשפרה. ׁשמים ּכרּוחֹו ּכבי''ת ְְְְְִֵַָָָָנֹוסף
ׁשאג  אריה טרף הּוא ּכי ּכמֹו ּבקמץ. ְְְִֵַַַַָָָָּובא 

ׁשהּוא  ּבעבּור קמץ טרף יהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָוחבריהם.
טֹורף  ּכמֹו והּטעם חכם. ּכמֹו הּׁשם ְְְֵֵַַַַַָָֹּתאר
ּדֹומה  ּתאר ויׁש לפעל ּדֹומה ּתאר יׁש ְְִֵֵֶֶַַַֹֹֹּכי

ְָלפעּול:
ּכמֹוÏÁiiÂיב מלעיל, ּובא נפעל מּבנין . «ƒ»∆ְְְְִִִִֵַַָ

מּלרע  ׁשהּוא הּבנין מּזה ויׁש וּיּצמד. ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוּיּלחם
ּבׁשרׁשֹו וּיּיחל יּו''ד ּובא ּדוד. מקֹום וּיּפקד ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּבאדר  ּובאחד יּירה. ירה אֹו ּכיּו''ד ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹהּׁשלם
לׁשּוב  ּכמׁשּפטּה יספה ולא הּיֹונה, את ְְְְִֶַַָָָָָָָֹׁשלח

עֹוד  בֹו. טמאתֹו עֹוד וכן לעֹולם. עֹוד ְְְֵֵָָָֻאליו
הארץ: ימי ְֵֶָָָּכל

‰ÌÈnיג e·¯Áלדר הרגל תּוכל לא לכן . »¿««ƒְִֵֶֶַָָֹֹ
לבּדם  חרבּו ּפניה ּכי רּכה, ׁשהיא הארץ ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָעל
ׁשנת  על והאֹומרים הארץ. יבׁשה ּכ ְְְְְִֶַַַַָָָָָָואחר
נֹוספים  ׁשהם ימים ע ׂשרה ּבעבּור נׁשען, ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָהּלבנה
ׁשנתם  להיֹות צריכים החּמה ׁשנת ְְְְֲִִִַַַַָָָּבעבּור
נח  עמד ׁשּׁשנה להם מּלל מי ועֹוד ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלמה.
ימים: י' ועֹוד החּמה ׁשנת עמד רק ְְִֵַַַַַַָָָָּבּתבה,



לט gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy
i"yx£‰ÈÙa Û¯Ë∑ ׁשּבּמקרא יֹונה ׁשּכל לפי נקבה, לׁשֹון ּופעמים זכר לׁשֹון ּפעמים קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני אֹומר »»¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו נקבה, ה)לׁשֹון השירים רֹוחצֹות",(שיר מים אפיקי על "ּכיֹונים ז): הֹומֹות",(יחזקאל ּכּלם הּגאיֹות "ּכיֹוני ז): :(הושע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻ
ּפֹותה" ודרׁשּו∑Û¯Ë."ּכיֹונה מזֹון, לׁשֹון אּגדה: ּומדרׁש יח)חטף, מזֹונֹותי (עירובין 'יהיּו אמרה: מאמר. לׁשֹון ּבפיה, : ְָָ»»ְְְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָ

ודם' ּבׂשר ּבידי ּכדבׁש מתּוקין ולא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבידֹו ּכּזית עזרא עזרא עזרא עזרא .מרֹורין אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

(áé)äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

i"yx£ÏÁiiÂ∑ וּיתמּתן וּיּיחל, וּימּתן. וּיחל, וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל לׁשֹון ׁשּזה אּלא וּיחל, לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן «ƒ»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

(âé)Lãçì ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤
äázä äñëî-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç̈«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤¦§¥´©¥½̈

:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£ÔBL‡¯a∑ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי ּתׁשרי, הּוא אליעזר יב)לרּבי השנה ׁשּקרמּו∑e·¯Á.(ראש טיט, ּכמין נעׂשה »ƒְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֻ»¿ְְֲִִֶַָָ

מעלה  ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפניה אבןאבןאבןאבן ְֶֶַָָָ

(ãé)äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La∑ הּמּבּול ּדֹור ׁשּמׁשּפט הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א אּלּו ּבי"ז, הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
היה  ּתמימה ּכהלכתּה∑L·È‰.ׁשנה ּגריד .נעׂשה ְִָָָָָ»¿»ְְֲִִַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq zxaeg zeniyx)

היההיההיההיה תמימהתמימהתמימהתמימה ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ההההּמּמּמּמּבּבּבּבּוּוּוּולללל ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר יד)ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט ח, (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חדׁש י"ב מתקּיימת ואינּה חדׁשים ׁשּׁשה חּיה אינּה עצם ּבּה ׁשאין ׁשּברּיה רז"ל, ג)אמרּו פ"א, שבת ירושלמי א. נח, אי(חולין וקׁשה, . ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מתקּיימת  הּׁשנה, נתעּברה אם ׁשהרי החדׁשים, ּובקּדּוׁש הּמּזלֹות ּבסיבּוב ּתלּוי זה ּדבר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבּתבה. אּלּו ּברּיֹות ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהתקּיימּו
העּבּור חדׁש ּגם חדׁשים, י"ג ּכזֹו סקכ"ד)ּברּיה פ"ד יו"ד למסּפר (פמ"ג נכנסה לא זֹו וׁשנה הּמּזלֹות, ׁשּמׁשּו לא הּמּבּול ׁשּבׁשנת ּומּכיון . ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

זה. לענין ּגם לׁשנה נחׁשבה לא - ּדברים ּכּמה לגּבי עֹולם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני

ß oeygxn '` iriax mei ß

(åè)éå:øîàì çð-ìà íéýìû øaã ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ

(æè)éðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöéðá-éLðe E:Czà E ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−¦¨«
i"yx£'B‚Â EzL‡Â ‰z‡∑ הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, .איׁש «»¿ƒ¿¿¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ

ÁlLÂיב  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««
:„BÚ d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰BÈ ˙È»»¿»≈«¿ƒ¿»≈

Áa„יג  ‰‡Ó„˜a ÔÈL „ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¿«¿»»¿«
˙È Á ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·e‚ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»¿«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»
Èt‡ e·e‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿«≈

:‡Ú¯‡«¿»

ÓBÈ‡יד  ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa ‡Èz ‡Á¯È·e¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ««¿»

ÓÈÓÏ¯:טו  Á ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…«¿≈»

ÈLeטז  C·e C˙z‡Â z‡ ‡˙B·z ÔÓ ˜etƒ≈»«¿¿ƒ¿»¿»¿≈
:CnÚ C·¿»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבדקּדּוק : ÔÓזרה ‰Bi‰ ˙‡ ÁlL ÛÒBÈÂ ְְִָָ«∆««∆«»ƒ
‰·z‰:ּבׁשבט ועׂשרים ּבארּבעה . «≈»ְְְְְִִֶַָָָ

ÈÙa‰יא Û¯Ë מּלה ׁשהיא אֹומרים יׁש . »»¿ƒ»ְִִִֵֶָ
ויפרׁשּו עפר. אדמת ּכמֹו ּבּטעם, ְְְְִֶֶַַַַַָָָֻמכּפלת
צמחּה. טרפי ּכל וכן זית, עלה ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָטרף
ּכמֹו ּגדֹול, קמ''ץ הרי''ש ּתחת ׁשּיׁש ְְְֵֵֶַַָָָָָָָוהראיה 
הּבי''ת  ׁשּיהיה ּבעיני והּנכֹון ועׁשן. ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָזהב
ּבא' והּוא ׁשפרה. ׁשמים ּכרּוחֹו ּכבי''ת ְְְְְִֵַָָָָנֹוסף
ׁשאג  אריה טרף הּוא ּכי ּכמֹו ּבקמץ. ְְְִֵַַַַָָָָּובא 

ׁשהּוא  ּבעבּור קמץ טרף יהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָוחבריהם.
טֹורף  ּכמֹו והּטעם חכם. ּכמֹו הּׁשם ְְְֵֵַַַַַָָֹּתאר
ּדֹומה  ּתאר ויׁש לפעל ּדֹומה ּתאר יׁש ְְִֵֵֶֶַַַֹֹֹּכי

ְָלפעּול:
ּכמֹוÏÁiiÂיב מלעיל, ּובא נפעל מּבנין . «ƒ»∆ְְְְִִִִֵַַָ

מּלרע  ׁשהּוא הּבנין מּזה ויׁש וּיּצמד. ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוּיּלחם
ּבׁשרׁשֹו וּיּיחל יּו''ד ּובא ּדוד. מקֹום וּיּפקד ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּבאדר  ּובאחד יּירה. ירה אֹו ּכיּו''ד ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹהּׁשלם
לׁשּוב  ּכמׁשּפטּה יספה ולא הּיֹונה, את ְְְְִֶַַָָָָָָָֹׁשלח

עֹוד  בֹו. טמאתֹו עֹוד וכן לעֹולם. עֹוד ְְְֵֵָָָֻאליו
הארץ: ימי ְֵֶָָָּכל

‰ÌÈnיג e·¯Áלדר הרגל תּוכל לא לכן . »¿««ƒְִֵֶֶַָָֹֹ
לבּדם  חרבּו ּפניה ּכי רּכה, ׁשהיא הארץ ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָעל
ׁשנת  על והאֹומרים הארץ. יבׁשה ּכ ְְְְְִֶַַַַָָָָָָואחר
נֹוספים  ׁשהם ימים ע ׂשרה ּבעבּור נׁשען, ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָהּלבנה
ׁשנתם  להיֹות צריכים החּמה ׁשנת ְְְְֲִִִַַַַָָָּבעבּור
נח  עמד ׁשּׁשנה להם מּלל מי ועֹוד ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלמה.
ימים: י' ועֹוד החּמה ׁשנת עמד רק ְְִֵַַַַַַָָָָּבּתבה,
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(æé)äîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk̈©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²
õøàá eöøLå Czà àöéä õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤

:õøàä-ìò eáøå eøôe¨¬§¨−©¨¨«¤
i"yx£‡ˆÂ‰∑,היצא קרי. היצא ּכתיב, אּתה הֹוצא הֹוציאם לצאת, רֹוצים אינם אם הֹוצא, ׁשּיצאּו. להם .אמר «¿≈ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ı¯‡a eˆ¯LÂ∑ּבתׁשמיׁש נאסרּו והעֹוף הּבהמה ׁשאף מּגיד ּבּתבה, עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ¿»¿»»∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

(çé):Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«

(èé)õøàä-ìò NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk̈©«©À̈¨¨¤¸¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´©¨¨®¤
:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«

i"yx£Ì‰È˙ÁtLÓÏ∑ ּבמינן לּדבק מנת על עליהם עזרא עזרא עזרא עזרא .ק ּבלּו אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿¿…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(ë)ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå|äøähä äîäaä ©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À
:çaæna úìò ìòiå øBähä óBòä ìkîe¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©

i"yx£‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,ׁשבעה ׁשבעה מאּלּו להכניס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לי צּוה לא להקריב אמר: ּכדי אּלא ƒ…«¿≈»«¿…»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
מהם ל"ד)קרּבן ופרשה כ"ו פרשה רבה, עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ְֵֶָָ

(àë)àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä çéø-úà ýåýé çøiå©¨©́§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´Ÿ
áì øöé ék íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò ìl÷ì óñàÂŸ¦Â§©¥̧³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯
éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî òø íãàä̈«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−

:éúéNò øLàk©«£¤¬¨¦«¦
i"yx£ÂÈ¯ÚpÓ∑ הרע יצר ּבֹו נּתן אּמֹו, מּמעי לצאת מּׁשּננער ּכתיב, ‡ÛÒ.מנעריו ‡Ï∑ הּדבר .ולאֿאסף ּכפל ƒ¿À»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ……ƒְִַַָָָֹֹ

ׁשּכתּוב הּוא נד)לׁשבּועה, והיא (ישעיה ּדבריו, ׁשּכפל זֹו, אּלא ׁשבּועה ּבּה מצינּו ולא נח", מי מעבר נׁשּבעּתי "אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּדרׁשּו וכן ׁשבּועֹותׁשבּועה, ּבמּסכת לו)חכמים עזרא עזרא עזרא עזרא .(דף אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

(áë)óøçå õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤
:eúaLé àì äìéìå íBéå§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú∑ ּתׁשרי חצי ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני הּללּו, עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
קֹור  ׁשבט, וחצי וטבת ּכסלו חצי זרע. ּכסלו, וחצי מציעאּומרחׁשון ּבבבא קו:)וכּו', ּכלֹומר ((דף ּכלֿימי", "עד אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו יט)ּתמיד, ּבֹו"(במדבר טמאתֹו מחרף.∑˜¯.)"עֹוד קר,∑Û¯Áקׁשה מהר. להתּבּׁשל החריפין וקטניֹות, ׂשעֹורים זרע עת ְְִָָֻ…ֵֶֶָֹ…∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹ
ניסן וחצי ואדר ׁשבט חצי סיון (מהרש"ל)הּוא וחצי ואּיר ניסן חצי קציר, ..ıÈ˜∑ ּוזמן ּתאנים לקיטת זמן הּוא ְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָָָ«ƒְְְְִִֵַַַ

ÙBÚa‡יז  ‡¯Na ÏkÓ CnÚc ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿»≈««¿»
ÔebÒÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú¯‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ CnÚ ˜Èt‡«≈ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

·È‰Bיח  ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á ˜Ùe¿«…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ
:dnÚƒ≈

LÁ¯cיט  Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ¯ Ïk ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»»ƒ¬»¿»»…¿»≈
:‡˙B·z ÔÓ e˜Ù ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿¬»¿¿»ƒ≈»

ÏkÓכ  ·ÈÒe ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Á ‡·e¿»…«ƒ¿¿»√»¿»¿ƒƒ…
ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓe ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»«¿»ƒ…»¿≈¿«≈¬»»

:‡Áa„Óa¿ƒ¿¿»

ÈÈכא  ¯Ó‡Â da¯e˜ ˙È ‡ÂÚ¯a ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¬»»¿»≈«¬«¿»
‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï d¯ÓÈÓa¿≈¿≈»≈¿≈«»«¿»
‡L‡„ ‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L‡ È·BÁ ÏÈ„a¿ƒ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»∆¡»»
Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈaƒƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ¿≈»»

:˙È„·Ú„ ‡Ók ÈÁc¿«¿»¿»»ƒ

B˜Â¯‡כב  ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ»≈«¿»¿»«¬»»¿»
‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â ‡ÓBÁÂ¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èƒ¿¿
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ּדרּכÈ‰:ˆ‡יז לפני היׁשר וכן הׁשלם, ּכמֹו . «¿≈ְְְְְְֵֵֶַַַַַָ
eˆ¯LÂ:יֹולידּו . ¿»¿ִ

אֹומרים Ì‰È˙BÁtLÓÏיט ויׁש למינם . ּכמֹו . ¿ƒ¿¿≈∆ְְְְִִֵָ
ולא  יצאה  מׁשּפחה וכל ּבּתבה, ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשהֹוליד ּו

רחֹוק: אינּנּו וזה ּבאחרת, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָהתערבה
‰B‰h¯‰כ ‰Ó‰a‰ מסּפר נדע ולא עׂשר. . «¿≈»«¿»ְְִֵֶֶַַֹ

והּנה  מהּטמא. יֹותר הּוא ּכי הּטהֹור ְִִֵֵֵֵַַָָָהעֹוף
אררט: הרי ּבאחד ּבנהּו ְְֲִֵֵַַַַָָָָָהּמזּבח

מצרים.Á¯iÂכא ּגבּול ּבכל וּינח מׁשקל על . «»«ְְְְִִִַַַַַָָ
מהּגרֹון  ׁשהיא החי''ת ּבעבּור הרי''ש ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָונפ ּתח
להיֹות  חלילה וחלילה הּקדׁש. לׁשֹון ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹּכמׁשּפט
אׁשר  ּכתּוב  כן ּכי אֹוכל, ולא מריח, ְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹהּׁשם
העֹולה  ׁשּקּבל הּטעם רק יאכלּו. זבחימֹו ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחלב
והּוא  טֹוב ריח ׁשּמריח ּכאדם לפניו, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָויׁשרה

ּכפּול ‰ÁÁÈpערב: והחי''ת מנּוחה, מּלׁשֹון . ֵָ«ƒ…«ְְְִֵַָָ
הריח  ׁשהּניח והּטעם ונאפּופיה. ּפ''א ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכהּכפל

עליֹון: ּכח ׁשּיּניח אֹו BaÏמהּזעף Ï‡ּכמֹו . ְִֵֶֶַַַַַַֹ∆ƒְ
נביא  ּכי לנח סֹודֹו ּגּלה כן ואחרי לּבֹו. ְְֲִִִִִֵֵַַָָֹעם 

וטעם BÚ„היה: Ïl˜Ï ÛÈÒB‡ ‡Ï ּכאׁשר . ְַַָָ…ƒ¿«≈ֲֶַ
ארּורה  ּכתּוב כן ּכי ידיאדם, על ְְֲִֵֵַָָָָָֻקּללה

לֹו:Èˆ¯האדמה: נֹוצרה  אׁשר הּתֹולדה  היא . ֲָָָ≈∆ְֲִֶַָָָ
„BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ עֹוד ּומּלת הּמּבּול. על . ¿…ƒִַַַַ

צּואריו  על וּיבּך וכן  ׁשנית. ּפעם  אֹו ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָלעֹולם.
עֹוד:

gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy
ּכמֹו קיץ ּוׁשמֹו ּבּׂשדֹות, אֹותן טז)ׁשּמיּבׁשים ב והּקיץ(שמואל "והּלחם הּנערים": החּמה,∑ÌÁÂ.לאכל ימֹות סֹוף הּוא ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ»…ְַַָ

חם  ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב מּקיטא'חצי קׁשי קיטא 'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ÌBÈÂ.ּביֹותר, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿
e˙aLÈ ‡Ï ‰ÏÈÏÂ∑,הּמּזלֹות ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּכל ׁשּׁשבתּו לילהמּכלל ּובין יֹום ּבין נּכר רבה ולא (בראשית »«¿»…ƒ¿…ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ל"ד) ופרשה כ"ה e˙aLÈ.פרשה ‡Ï∑יּפסקּו ּכסדרן לא מּלהתנהג אּלה .ּכל …ƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(254 'nr gi zegiy ihewl)

ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר חםחםחםחם ׁשׁשׁשׁשהעהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשרירירירי,,,, וחציוחציוחציוחצי ואלואלואלואלּוּוּוּולללל אבאבאבאב כב)חציחציחציחצי ח, (רש"י ְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
האויר  ּכל נתחּמם ׁשּכבר (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - חּמה ׁשל ּכחּה ּתׁשׁש ואיל ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּומה
מחמּׁשה  נחלׁש ּכׁשּלעצמּה הּׁשמׁש זריחת ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה א כט, יומא רׁש"י – עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹוגּוף

ּבּמציאּות. ׁשרֹואים ּכפי ,ואיל ּבאב עזרא עזרא עזרא עזרא עׂשר אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֶַָָָָ

è(à)eøt íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²§¬
:õøàä-úà eàìîe eáøe§−¦§¬¤¨¨«¤

(á)óBò-ìk ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
íëãéa íiä éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬

:eðzð¦¨«
i"yx£ÌÎzÁÂ∑"חתת "ּתראּו ּכמֹו: ו)ואימתכם, חּיּות(איוב לׁשֹון ואּגדה קנא). שבת צח יֹומֹו(סנהדרין ּבן ׁשהּתינֹוק זמן ׁשּכל , ¿ƒ¿∆ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

"ּומֹוראכם  ׁשּנאמר: העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, הּבׁשן מל עֹוג העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָחי,
חּיים  ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? על מֹוראכם יהיה אימתי – יהיה" עזרא עזרא עזרא עזרא .וחּתכם אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

(â)áNò ÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤¸¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤
:ìk-úà íëì ézúð̈©¬¦¨¤−¤«Ÿ

i"yx£‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑(נט הראׁשֹון(סנהדרין לאדם הרׁשיתי ׁשּלא עׂשב ּבׂשר,)לאכֹול (: ּכירק – ולכם עׂשב, ירק אּלא »∆ƒ¿∆¿»¿»ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
אתּֿכל  לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשהפקר ּתי אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ã):eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
i"yx£BÓ„ BLÙa ¯Na∑,ּבֹו ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל ּכלֹומר החי, מן אבר להם הּבׂשר אסר ּתאכלּו „BÓ.לא BLÙa∑ »»¿«¿»ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ¿«¿»

ּבֹו נפׁשֹו ˙‡eÏÎ.ּבעֹוד ‡Ï BLÙa ¯Na∑ מן ּדם הרי תאכלּו" לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף החי, מן אבר הרי ְְַ»»¿«¿……≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .החי  אבןאבןאבןאבן ַַ

(ä)äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
Lôð-úà Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−¤¤¬¤

:íãàä̈«¨¨«
i"yx£ÌÎÓc ˙‡ C‡Â∑עצמֹו ּדם מהּׁשֹופ אדרׁש" ּדמכם "את ּבבהמה, נׁשמה נטילת לכם ׁשהּתרּתי ּפי על .אף ¿«∆ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ÔB‰Ïא  ¯Ó‡Â È‰Ba ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»…«¿»¿ƒ«¬«¿
:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe eLet¿¿»«¿»

ÂÁ˙ב  Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â ÔBÎ˙ÏÁ„Â¿«¬«¿¿≈«¿¿≈«»≈«
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
ÔB‰È ÔBÎ„Èa ‡nÈ Èe ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»¿∆¿¿

:ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ

ÏÎÈÓÏג  È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁ¯ Ïk»ƒ¬»ƒ«¿¿≈¿≈»
:‡lk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»…»

˙ÔeÏÎ:ד  ‡Ï dÓc dLÙa ‡¯Na Ì¯a¿«ƒ¿»¿«¿≈¿≈»≈¿

iÓ„ה  Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ÔBÎÓc ˙È Ì¯·e¿«»ƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«
¯·b „iÓ ‡L‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«¿«
‡LÙ ˙È Úa˙‡ È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc¿≈»¿»«¬ƒ∆¿«»«¿»

:‡L‡„∆¡»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'כב ı¯‡‰ ÈÓÈ Ïk „BÚלּה יׁש ּכי לאֹות . »¿≈»»∆¿ְִֵָ
עׂשרה  ׁשּמנה סביב ּדרׁש נכּבד ּומה קצּוב. ְֲִִֵֶַַָָָָָָָָקץ 

אלף: מּני אחד ידענּו לא רק Ê¯Èˆ˜Âאלף. Ú¯. ְִִֶֶֶֶֶַַָָֹ∆«¿»ƒ
לארּבעה. ּכן ואחר לׁשנים הּׁשנה ּכנגד ˜¯חּלק . ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ…ְֶֶ

ארּבע ıÈ˜Âהחם. ּכנגד והם החרף. ּכנגד . ַֹ¿«ƒְְְְֵֶֶֶֶֶַַַֹ
מה  ּכי יחלקּו, ולילה יֹום וכּלם ּבּׁשנה, ְְְֲִַַַַָָָָָֹֻּתקּופֹות
העדף, יׁשּוב ּכן ואחר ּבזה. נֹוסף מּזה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשחסר
ּבׁשוה: היֹותם עד החסר על ויֹוסיף ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָויחסר

חּתת.ÌÎzÁÂב ּתראּו מּגזרת הּכפל  מּפעלי . ¿ƒ¿∆ְְֳִִִִִֵֶֶַַַָ
חּתתכם: ‰‡„Ó‰ּכמֹו NÓ¯z ¯L‡ ÏÎa. ְְִֶַ¿…¬∆ƒ¿…»¬»»

ּפֹועלת: האדמה ּתהיה אֹו האדמה. על ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָהּטעם
ez ÌÎ„Èa ּבי''ת ּכי אֹומרים ויׁש ּבידכם. ּכי . ¿∆¿∆ƒ»ְְְְִִִֵֵֶֶ

ּדבק  ׁשהּוא והּקרֹוב ווי''ן . מקֹום ּובכל  ְְְִֵֶַָָָָָָּבכל ,
מֹוראכם: ֲִֶַעם

¯NÓג Ïk ולבהמֹות הּׂשדה  לחּית ּכלל ׁשם . »∆∆ְְְְִֵֵֶַַַָָ
מּתר  הּכל והּנה ּדג. ּולכל עֹוף ּולכל ְְְִִֵַַָָָָֹֻהּיּׁשּוב

ּתּנּור Èk¯˜לאכילה: וכן מׁשקלים. ׁשני על . ֲִַָ¿∆∆ְְְִִֵֵַַָ
הּכבׁשן: ּכעׁשן ְְִֶֶַָָָעׁשן.

BÓcד BLÙa ¯Na C‡ ּבׂשר א טעמֹו, ּכן . «»»¿«¿»ְֵַַָָ
ּדמֹו ׁשהּוא נפׁשֹו ˙‡eÏÎעם ‡Ï לא ּכטעם . ְִֶַָ……≈ְַַֹ

ּבׂשר  ּכל נפׁש ּכי הּבׂשר. עם הּנפׁש ִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹתאכל
הּמתנֹועעת  הּנפׁש וזאת הּוא. ּבנפׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַַָֹּדמֹו

הּגּוף: היא ְְִֶֶַַַוהּמרּגׁשת



מי gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy
ּכמֹו קיץ ּוׁשמֹו ּבּׂשדֹות, אֹותן טז)ׁשּמיּבׁשים ב והּקיץ(שמואל "והּלחם הּנערים": החּמה,∑ÌÁÂ.לאכל ימֹות סֹוף הּוא ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ»…ְַַָ

חם  ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב מּקיטא'חצי קׁשי קיטא 'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ÌBÈÂ.ּביֹותר, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿
e˙aLÈ ‡Ï ‰ÏÈÏÂ∑,הּמּזלֹות ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּכל ׁשּׁשבתּו לילהמּכלל ּובין יֹום ּבין נּכר רבה ולא (בראשית »«¿»…ƒ¿…ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ל"ד) ופרשה כ"ה e˙aLÈ.פרשה ‡Ï∑יּפסקּו ּכסדרן לא מּלהתנהג אּלה .ּכל …ƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(254 'nr gi zegiy ihewl)

ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר חםחםחםחם ׁשׁשׁשׁשהעהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשרירירירי,,,, וחציוחציוחציוחצי ואלואלואלואלּוּוּוּולללל אבאבאבאב כב)חציחציחציחצי ח, (רש"י ְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
האויר  ּכל נתחּמם ׁשּכבר (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - חּמה ׁשל ּכחּה ּתׁשׁש ואיל ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּומה
מחמּׁשה  נחלׁש ּכׁשּלעצמּה הּׁשמׁש זריחת ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה א כט, יומא רׁש"י – עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹוגּוף

ּבּמציאּות. ׁשרֹואים ּכפי ,ואיל ּבאב עזרא עזרא עזרא עזרא עׂשר אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֶַָָָָ

è(à)eøt íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²§¬
:õøàä-úà eàìîe eáøe§−¦§¬¤¨¨«¤

(á)óBò-ìk ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
íëãéa íiä éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬

:eðzð¦¨«
i"yx£ÌÎzÁÂ∑"חתת "ּתראּו ּכמֹו: ו)ואימתכם, חּיּות(איוב לׁשֹון ואּגדה קנא). שבת צח יֹומֹו(סנהדרין ּבן ׁשהּתינֹוק זמן ׁשּכל , ¿ƒ¿∆ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

"ּומֹוראכם  ׁשּנאמר: העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, הּבׁשן מל עֹוג העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָחי,
חּיים  ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? על מֹוראכם יהיה אימתי – יהיה" עזרא עזרא עזרא עזרא .וחּתכם אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

(â)áNò ÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤¸¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤
:ìk-úà íëì ézúð̈©¬¦¨¤−¤«Ÿ

i"yx£‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑(נט הראׁשֹון(סנהדרין לאדם הרׁשיתי ׁשּלא עׂשב ּבׂשר,)לאכֹול (: ּכירק – ולכם עׂשב, ירק אּלא »∆ƒ¿∆¿»¿»ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
אתּֿכל  לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשהפקר ּתי אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ã):eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
i"yx£BÓ„ BLÙa ¯Na∑,ּבֹו ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל ּכלֹומר החי, מן אבר להם הּבׂשר אסר ּתאכלּו „BÓ.לא BLÙa∑ »»¿«¿»ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ¿«¿»

ּבֹו נפׁשֹו ˙‡eÏÎ.ּבעֹוד ‡Ï BLÙa ¯Na∑ מן ּדם הרי תאכלּו" לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף החי, מן אבר הרי ְְַ»»¿«¿……≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .החי  אבןאבןאבןאבן ַַ

(ä)äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
Lôð-úà Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−¤¤¬¤

:íãàä̈«¨¨«
i"yx£ÌÎÓc ˙‡ C‡Â∑עצמֹו ּדם מהּׁשֹופ אדרׁש" ּדמכם "את ּבבהמה, נׁשמה נטילת לכם ׁשהּתרּתי ּפי על .אף ¿«∆ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ÔB‰Ïא  ¯Ó‡Â È‰Ba ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»…«¿»¿ƒ«¬«¿
:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe eLet¿¿»«¿»

ÂÁ˙ב  Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â ÔBÎ˙ÏÁ„Â¿«¬«¿¿≈«¿¿≈«»≈«
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
ÔB‰È ÔBÎ„Èa ‡nÈ Èe ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»¿∆¿¿

:ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ

ÏÎÈÓÏג  È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁ¯ Ïk»ƒ¬»ƒ«¿¿≈¿≈»
:‡lk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»…»

˙ÔeÏÎ:ד  ‡Ï dÓc dLÙa ‡¯Na Ì¯a¿«ƒ¿»¿«¿≈¿≈»≈¿

iÓ„ה  Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ÔBÎÓc ˙È Ì¯·e¿«»ƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«
¯·b „iÓ ‡L‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«¿«
‡LÙ ˙È Úa˙‡ È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc¿≈»¿»«¬ƒ∆¿«»«¿»

:‡L‡„∆¡»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'כב ı¯‡‰ ÈÓÈ Ïk „BÚלּה יׁש ּכי לאֹות . »¿≈»»∆¿ְִֵָ
עׂשרה  ׁשּמנה סביב ּדרׁש נכּבד ּומה קצּוב. ְֲִִֵֶַַָָָָָָָָקץ 

אלף: מּני אחד ידענּו לא רק Ê¯Èˆ˜Âאלף. Ú¯. ְִִֶֶֶֶֶַַָָֹ∆«¿»ƒ
לארּבעה. ּכן ואחר לׁשנים הּׁשנה ּכנגד ˜¯חּלק . ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ…ְֶֶ

ארּבע ıÈ˜Âהחם. ּכנגד והם החרף. ּכנגד . ַֹ¿«ƒְְְְֵֶֶֶֶֶַַַֹ
מה  ּכי יחלקּו, ולילה יֹום וכּלם ּבּׁשנה, ְְְֲִַַַַָָָָָֹֻּתקּופֹות
העדף, יׁשּוב ּכן ואחר ּבזה. נֹוסף מּזה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשחסר
ּבׁשוה: היֹותם עד החסר על ויֹוסיף ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָויחסר

חּתת.ÌÎzÁÂב ּתראּו מּגזרת הּכפל  מּפעלי . ¿ƒ¿∆ְְֳִִִִִֵֶֶַַַָ
חּתתכם: ‰‡„Ó‰ּכמֹו NÓ¯z ¯L‡ ÏÎa. ְְִֶַ¿…¬∆ƒ¿…»¬»»

ּפֹועלת: האדמה ּתהיה אֹו האדמה. על ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָהּטעם
ez ÌÎ„Èa ּבי''ת ּכי אֹומרים ויׁש ּבידכם. ּכי . ¿∆¿∆ƒ»ְְְְִִִֵֵֶֶ

ּדבק  ׁשהּוא והּקרֹוב ווי''ן . מקֹום ּובכל  ְְְִֵֶַָָָָָָּבכל ,
מֹוראכם: ֲִֶַעם

¯NÓג Ïk ולבהמֹות הּׂשדה  לחּית ּכלל ׁשם . »∆∆ְְְְִֵֵֶַַַָָ
מּתר  הּכל והּנה ּדג. ּולכל עֹוף ּולכל ְְְִִֵַַָָָָֹֻהּיּׁשּוב

ּתּנּור Èk¯˜לאכילה: וכן מׁשקלים. ׁשני על . ֲִַָ¿∆∆ְְְִִֵֵַַָ
הּכבׁשן: ּכעׁשן ְְִֶֶַָָָעׁשן.

BÓcד BLÙa ¯Na C‡ ּבׂשר א טעמֹו, ּכן . «»»¿«¿»ְֵַַָָ
ּדמֹו ׁשהּוא נפׁשֹו ˙‡eÏÎעם ‡Ï לא ּכטעם . ְִֶַָ……≈ְַַֹ

ּבׂשר  ּכל נפׁש ּכי הּבׂשר. עם הּנפׁש ִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹתאכל
הּמתנֹועעת  הּנפׁש וזאת הּוא. ּבנפׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַַָֹּדמֹו

הּגּוף: היא ְְִֶֶַַַוהּמרּגׁשת



gpמב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iying meil inei xeriy
ÌÎÈ˙LÙÏ∑ ּדם מּמּנּו יצא ׁשּלא ּפי על אף עצמֹו, החֹונק iÁ‰.אף Ïk „iÓ∑הּמ ּדֹור ׁשחטאּו והפקרּולפי ּבּול ¿«¿…≈∆ְִִֵֶֶַַַַַָָָֹƒ«»«»ְְְְְִֶַַָֻ

ׁשּנאמר ּבהן, לׁשלט רעֹות חּיֹות מט)למאכל החּיֹות (תהלים את עליהן להזהיר הצר לפיכ נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל :. ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ
Ì„‡‰ „iÓe∑אדרׁש אני עדים, ואין ּבמזיד ההֹורג ‡ÂÈÁ.מּיד LÈ‡ „iÓ∑והרגֹו)מי (מּיד ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא ƒ«»»»ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַֹƒ«ƒ»ƒְֲִִֵֶַַָָ

והּוא  ּגלּות, לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה. צרי הּׁשֹוגג ׁשאף לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש אני ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשֹוגג,
הּקדֹוׁש מּכֹות: ּבמּסכת לידֹו" אּנה "והאלהים רּבֹותינּו: ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמּנּו, ּדֹורׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נכנע, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאינֹו

וכּו' אחד לפּונדק מזּמנן הּוא ּברּו. ְְְְְֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr i zegiy ihewl)

עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ּדּדּדּדםםםם ה)ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹופפפפ ט, אֹו(רש"י לחלי זה ידי על יבֹוא ׁשּלא אף עצמֹו, ּדם לׁשּפ לאדם לֹו אסּור הּפׁשט ּדר ּפי ׁשעל הינּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּנצטּוה, קדם עצמֹו את אבינּו אברהם מל לא מּדּוע מּובן זה לפי החי). מן ּדם ׁשהּוא תאכלּו", לא "דמֹו ׁשל האּסּור (ּוכמֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹלמיתה

ׁשהרי – נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל את ּׁשּקּים ּׁשאין נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוה ה ה ה אף מה נּתנה. ׁשּלא מצוה קּיּום ּדֹוחה ׁשּזה ּופׁשּוט ּדמֹו, לׁשּפ לא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
עצמֹו. ּדם ׁשֹופ ׁשל האּסּור את ּדֹוחה זה צּוּוי הרי הּמילה, על ּכׁשּנצטּוה עזרא עזרא עזרא עזרא ּכן אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(å)íéýìû íìöa ék CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôLŸ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈¨´¦¨¥®¦µ§¤´¤¡Ÿ¦½
:íãàä-úà äNò̈−̈¤¨«¨¨«

i"yx£CÙMÈ BÓc Ì„‡a∑,אּתם המיתּוהּו עדים יׁש וגֹו'"אם ּבצלם "ּכי ‰‡„Ì.לּמה? ˙‡ ‰NÚ∑ מקרא זה »»»»ƒ»≈ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ»»∆»»»ְִֶָ
ּבּמקרא  הרּבה וכן האדם, את העֹוׂשה עׂשה להיֹות: וצרי עזרא עזרא עזרא עזרא .חסר, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

(æ):dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàå§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

i"yx£e·¯e e¯t Ìz‡Â∑(ה לברכה (כתובות הראׁשֹונה ּפׁשּוטֹו, לפי עֹוסק : ׁשאינֹו מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ¿«∆¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה סג)ּבפרּיה .(יבמות ְְְִִִִֵָָָ

ß oeygxn 'a iying mei ß

(ç):øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ

(è)íëòøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−
:íëéøçà©«£¥¤«

i"yx£È‰ È‡Â∑ ׁשּלא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה לעסק ּדֹואג נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עׂשה. וכן עֹוד, העֹולם ללׁשחת ואּתן להבטחתי, ּברית וחֹוזק קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: אמר ּובאחרֹונה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹות  אבןאבןאבןאבן

(é)äîäaa óBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²
úiç ìëì äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ©©¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£ÌÎz‡ ı¯‡‰ ˙iÁ∑ הּברּיֹות עם הּמתהּלכים ‰z·‰.הם È‡ˆÈ ÏkÓ∑ׁשקצים iÁ˙.מׂשים ּור להביא ÏÎÏ ««»»∆ƒ¿∆ְְְִִִִֵַַַƒ……¿≈«≈»ְְְִִִָָָ¿…««

ı¯‡‰∑ הּברּיֹות עם הּלּוכן ׁשאין אּתכם, אׁשר החּיה ּבכלל ׁשאינן הּמּזיקין, .להביא »»∆ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ÓÈÓ¯ו  ÏÚ ÔÈ„‰Òa ‡L‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ«≈«
˙È „·Ú ÈÈ„ ‡ÓÏˆa È¯‡ „LzÈ dÓc ‡iic«»«»¿≈ƒ¿»¬≈¿«¿»«¿»¬«»

:‡L‡¡»»

e‚Òeז  ‡Ú¯‡· e„ÈÏÈ˙‡ e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿
:d·«

ÓÈÓÏ¯:ח  dnÚ È‰B·ÏÂ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»

ÌÚÂט  ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ
:ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈa¿≈«¿≈

ÙBÚa‡י  ÔBÎnÚc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿¿»
ÏkÓ ÔBÎnÚc ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»¿ƒ¿ƒ…

:‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏ ‡˙B·˙ È˜Ù«¿≈≈»¿…≈««¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÎÓcה ˙‡ C‡Âלׁשּפֹו לכם הּתרּתי ּפרּוׁשֹו . ¿«∆ƒ¿∆ְְִִִֵֶַָ
ׁשאּתם  נפׁשֹותיכם  ׁשל ּדמכם זּולתי חי, ּכל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדם
ּדֹורׁש ּכטעם אדרׁשּנּו רק הּתרּתי, לא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹאדם

ּבאר ּכן ואחר ּכלל. וזה ‰‡„Ìּדמים. „iÓ. ְְְִֵֵֵֶַַָָƒ«»»»
יחיד, את יחיד  אֹו יחיד  את רּבים יהרגּו ְִִִִִֶֶַַַָָָאם
חּיה  ּכל מּיד אדרׁשּנּו ּגם הּדם. אדרׁש ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאני

מּתרֹות  החּיֹות והּנה ׁשּיהרגּנה. לאחרת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשאצּוה
ּדמכם  והּמפרׁש להן. אּתם ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹלכם
ּבעיני. רחֹוק הּוא נפ ׁשֹו, הה ֹורג זה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָלנפ ׁשֹותיכם
והּוא  נח לבני מצוה היא אֹו לבאר ְְְְְִִִִֵֵַָָֹוהֹוסיף 

ההֹורג:הּיׁש להרג ר ֲֵַַַָָֹ
וטעם אֹוÌ„‡aו הּכל. לעיני אֹו ּבעדים. . ְַַ»»»ְְִֵֵֵַֹ

רּבים: וכמֹוהּו ּדמֹו, ׁשּנׁשּפ האדם ְְֲִִֶַַַָָָָָּבעבּור
ÂÈaח Ï‡Â Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ ידי על . «…∆¡…ƒ∆…«¿∆»»ְֵַ

נביאים: ׁשארּבעּתם אֹומרים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָאביהם.
ÌÎÚ¯Êט ˙‡Â ׁשּיהיה הּׁשליׁשי ואּתכם עם . ¿∆«¿¬∆ְְְְִִִִִֶֶֶַ

והּברית  ּבאּור. לתֹוספת נכּפל אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָאּתכם.
ּבׂשר: ּכל יּכרת ׁשּלא היא ִִִֵֶֶָָָָָֹׁשאקים

gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iying meil inei xeriy

(àé)ãBò øNa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²−
ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî:õøàä úçL ¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬¨¨«¤

i"yx£È˙Ó˜‰Â∑והֹול ׁשּמסּים ּכמֹו הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו לבריתי, קּיּום עזרא עזרא עזרא עזרא .אעׂשה אבןאבןאבןאבן «¬ƒ…ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ

(áé)éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ
:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙¯„Ï∑,לאֹות הצרכּו ׁשּלא ּדֹורֹות ׁשּיׁש חסר, חזקּיהּונכּתב ׁשל ּדֹורֹו ּכמֹו היּו, ּגמּורים ׁשּצּדיקים לפי ¿……»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו יהּודה רבה)מל .(בראשית ְְְִִֶֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 31 cenr ,dl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

i"AWx lW FxFce EdIwfg lW FxFC¤¦§¦¨§¤©§¦

עעעעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם:::: לדרתלדרתלדרתלדרת .... .... אאאאֹוֹוֹוֹותתתת־־־־ההההּבּבּבּבריתריתריתרית יב)זאתזאתזאתזאת (ט, ֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
ל  ּדֹורֹות, לׁשני ּפרט ּכתיב, יֹוחאילדרת ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו . . חזקּיה ׁשל ב)דֹורֹו לה, פרשה רבה (בראשית ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּקׁשת: נראתה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק הּטעם לפרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁש
ז"ל חכמינּו ח)אמרּו ל, פרשה רבה למדרגה (בראשית ונתעּלה העֹולם נטהר הּמּבּול ׁשעל־ידי חדׁש", "עֹולם ראה נח הּמּבּול ׁשאחרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

חדׁש". "עֹולם ׁשּנקרא עד מאד, ְְְִֶַָָָָָֹּגבֹוהה
ׁשאי־אפׁשר  ּבאפן הארץ נטהרה הּמּבּול על־ידי ּכי – הארץ" לׁשחת מּבּול עֹוד יהיה ׁש"לא להראֹות הּקׁשת אֹות ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוזהּו

לתּקנֹו. מּבּול ּדרּוׁש ׁשּיהיה ּכזה ׁשפל ּבמּצב יהיה ׁשהעֹולם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעֹוד
ּבּכתּובים נאמר לבא העתידה הּגאּולה על ּגם כב)והּנה סו, יתעּלה (ישעיה ׁשהעֹולם החדׁשה". והארץ החדׁשים "הּׁשמים יהיּו ׁשאז ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
חדׁש". "עֹולם ּכמֹו ׁשּיהיה עד מאד ּגבֹוהה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹלבחינה

לּגאּלה  ׁשּייכים ׁשניהם ּכי הּוא, הּקׁשת לאֹות הצרכּו לא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ורּבי חזקּיהּו ּבדֹורֹות ׁשּדוקא ׁשּזה לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻועל־ּפי־זה
ֲִָָהעתידה.

ז"ל חכמינּו אמרּו – א)חזקּיהּו צד, אׁשר (סנהדרין הּזהר ספר חּבר – יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי מׁשיח". חזקּיהּו לעׂשֹות הּקּב"ה "ּבּקׁש ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּברחמי" גלּותא מן ּביּה ב)"יפקּון קכד, נשא מהימנא עזרא עזרא עזרא עזרא .(רעיא אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֵַָָ

(âé)ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa ézúð ézL÷-úà¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬
:õøàä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«¤

(ãé):ïðòa úLwä äúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬©¤−¤¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ ÈÚa∑ לעֹולם ואבּדֹון חׁש להביא לפני ּבמחׁשבה .ּכׁשּתעלה ¿«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr dl zegiy ihewl)

לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם ואבואבואבואבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוןןןן חחחחׁשׁשׁשׁש להביאלהביאלהביאלהביא לפנילפנילפנילפני ּבּבּבּבמחמחמחמחׁשׁשׁשׁשבהבהבהבה יד)ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתעלהעלהעלהעלה ט, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לֹומר, ויׁש וׁשלֹום? חס למּבּול, ראּוי ׁשהּוא ּכזה ירּוד ּבמּצב הּוא העֹולם הּקׁשת, ׁשּנראה ּפעם ׁשּכל לֹומר אפׁשר ּכלּום לתמּה, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש

- "וּימח" ּבֹו ּוכדכתיב האדם, ּבריאת עצם על ּכביכֹול, חרטה, ׁשל ּבּטּוי אּלא ענׁש, ּבגדר היה לא הּמּבּול מחלט מחלט מחלט מחלט ּדהּנה לפי אאאאּבּבּבּבּוּוּוּודדדד . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
הּמּבּול) ּכדֹור אדם ּבני מתנהגים (ׁשּבֹו ּבעֹולם אחד מקֹום להׁשחתת אּלא ּכּלֹו, העֹולם להׁשחתת רׁש"י ּכּונת ׁשאין לֹומר, יׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻזה

ואבואבואבואבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹון ן ן ן ּבתֹור ענׁש.חחחחׁשׁשׁשׁש ּבתֹור ולא מחלט), עזרא עזרא עזרא עזרא (אּבּוד אבןאבןאבןאבן ְֹֹ ְְְֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹֻ

ÏÎיא  ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈≈»
‡ÙBË „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡ÙBË ÈnÓ „BÚ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»»¿»¿≈»»

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ¿«»»«¿»

ÔÈaיב  ·‰È ‡‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈
Èc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»«¿»ƒ

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚƒ¿¿»≈«¿»

˜ÌÈיג  ˙‡Ï È‰˙e ‡Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»¿»
:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈«¿»

ÈÊÁ˙˙Âיד  ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡Ú È˙eÚa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»¿ƒ¿¬≈
:‡Úa ‡zL«̃¿»«¬»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומּלת  העצם Na¯יא ּכי מרּגיׁש, הּוא ּכי ּגּוף . ִַ»»ְִִִֶֶַָ
ּבמימי  ּגּוף יּכרת ׁשּלא הּברית והּנה ירּגיׁש. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹלא
הכניס  מּבּול. יבא אם  ׁשּימּלטם ויּתכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמּבּול.
הּברית  זאת ועל מּבּול. עֹוד יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶַַַֹֹּבברית 

נח: מי מעבֹור נׁשּבעּתי אׁשר ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַֹנאמר

ּונקבה:‡B˙יב זכר .ְֵָָָ
˜ÈzLיג ּבענן.‡˙ קׁשת עּתה נתּתי הּנה . ∆«¿ƒִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבתחּלה ּכי הּגאֹון אמר ּכאׁשר ּפרּוׁשֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואין
ְָָהיתה:

ÔÚיד ÈÚa ראּוי והיה הראׁשֹון. הנּו''ן קל . ¿«¿ƒ»»ְִַַָָָָ

ּכמֹו הּכבד, מהּבנין ׁשהּוא ּבעבּור ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלהּדגׁש
:אּת ‰Lw˙ּבדּברי ‰˙‡¯Âהיינּו אּלּו . ְְִִַָ¿ƒ¿¬»«∆∆ִִָ

הּׁשמׁש ׁשּמּלהט יון חכמי ּבדברי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמאמינים
אֹור  חּזק הּׁשם ּכי לֹומר יׁש הּקׁשת. ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּתּולד
למבין: נכֹונה ּדר והיא הּמּבּול. אחר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּׁשמ ׁש



מג gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iying meil inei xeriy

(àé)ãBò øNa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²−
ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî:õøàä úçL ¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬¨¨«¤

i"yx£È˙Ó˜‰Â∑והֹול ׁשּמסּים ּכמֹו הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו לבריתי, קּיּום עזרא עזרא עזרא עזרא .אעׂשה אבןאבןאבןאבן «¬ƒ…ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ

(áé)éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ
:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙¯„Ï∑,לאֹות הצרכּו ׁשּלא ּדֹורֹות ׁשּיׁש חסר, חזקּיהּונכּתב ׁשל ּדֹורֹו ּכמֹו היּו, ּגמּורים ׁשּצּדיקים לפי ¿……»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו יהּודה רבה)מל .(בראשית ְְְִִֶֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 31 cenr ,dl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

i"AWx lW FxFce EdIwfg lW FxFC¤¦§¦¨§¤©§¦

עעעעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם:::: לדרתלדרתלדרתלדרת .... .... אאאאֹוֹוֹוֹותתתת־־־־ההההּבּבּבּבריתריתריתרית יב)זאתזאתזאתזאת (ט, ֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
ל  ּדֹורֹות, לׁשני ּפרט ּכתיב, יֹוחאילדרת ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו . . חזקּיה ׁשל ב)דֹורֹו לה, פרשה רבה (בראשית ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּקׁשת: נראתה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק הּטעם לפרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁש
ז"ל חכמינּו ח)אמרּו ל, פרשה רבה למדרגה (בראשית ונתעּלה העֹולם נטהר הּמּבּול ׁשעל־ידי חדׁש", "עֹולם ראה נח הּמּבּול ׁשאחרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

חדׁש". "עֹולם ׁשּנקרא עד מאד, ְְְִֶַָָָָָֹּגבֹוהה
ׁשאי־אפׁשר  ּבאפן הארץ נטהרה הּמּבּול על־ידי ּכי – הארץ" לׁשחת מּבּול עֹוד יהיה ׁש"לא להראֹות הּקׁשת אֹות ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוזהּו

לתּקנֹו. מּבּול ּדרּוׁש ׁשּיהיה ּכזה ׁשפל ּבמּצב יהיה ׁשהעֹולם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעֹוד
ּבּכתּובים נאמר לבא העתידה הּגאּולה על ּגם כב)והּנה סו, יתעּלה (ישעיה ׁשהעֹולם החדׁשה". והארץ החדׁשים "הּׁשמים יהיּו ׁשאז ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
חדׁש". "עֹולם ּכמֹו ׁשּיהיה עד מאד ּגבֹוהה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹלבחינה

לּגאּלה  ׁשּייכים ׁשניהם ּכי הּוא, הּקׁשת לאֹות הצרכּו לא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ורּבי חזקּיהּו ּבדֹורֹות ׁשּדוקא ׁשּזה לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻועל־ּפי־זה
ֲִָָהעתידה.

ז"ל חכמינּו אמרּו – א)חזקּיהּו צד, אׁשר (סנהדרין הּזהר ספר חּבר – יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי מׁשיח". חזקּיהּו לעׂשֹות הּקּב"ה "ּבּקׁש ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּברחמי" גלּותא מן ּביּה ב)"יפקּון קכד, נשא מהימנא עזרא עזרא עזרא עזרא .(רעיא אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֵַָָ

(âé)ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa ézúð ézL÷-úà¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬
:õøàä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«¤

(ãé):ïðòa úLwä äúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬©¤−¤¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ ÈÚa∑ לעֹולם ואבּדֹון חׁש להביא לפני ּבמחׁשבה .ּכׁשּתעלה ¿«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr dl zegiy ihewl)

לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם ואבואבואבואבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוןןןן חחחחׁשׁשׁשׁש להביאלהביאלהביאלהביא לפנילפנילפנילפני ּבּבּבּבמחמחמחמחׁשׁשׁשׁשבהבהבהבה יד)ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתעלהעלהעלהעלה ט, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לֹומר, ויׁש וׁשלֹום? חס למּבּול, ראּוי ׁשהּוא ּכזה ירּוד ּבמּצב הּוא העֹולם הּקׁשת, ׁשּנראה ּפעם ׁשּכל לֹומר אפׁשר ּכלּום לתמּה, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש

- "וּימח" ּבֹו ּוכדכתיב האדם, ּבריאת עצם על ּכביכֹול, חרטה, ׁשל ּבּטּוי אּלא ענׁש, ּבגדר היה לא הּמּבּול מחלט מחלט מחלט מחלט ּדהּנה לפי אאאאּבּבּבּבּוּוּוּודדדד . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
הּמּבּול) ּכדֹור אדם ּבני מתנהגים (ׁשּבֹו ּבעֹולם אחד מקֹום להׁשחתת אּלא ּכּלֹו, העֹולם להׁשחתת רׁש"י ּכּונת ׁשאין לֹומר, יׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻזה

ואבואבואבואבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹון ן ן ן ּבתֹור ענׁש.חחחחׁשׁשׁשׁש ּבתֹור ולא מחלט), עזרא עזרא עזרא עזרא (אּבּוד אבןאבןאבןאבן ְֹֹ ְְְֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹֻ

ÏÎיא  ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈≈»
‡ÙBË „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡ÙBË ÈnÓ „BÚ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»»¿»¿≈»»

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ¿«»»«¿»

ÔÈaיב  ·‰È ‡‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈
Èc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»«¿»ƒ

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚƒ¿¿»≈«¿»

˜ÌÈיג  ˙‡Ï È‰˙e ‡Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»¿»
:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈«¿»

ÈÊÁ˙˙Âיד  ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡Ú È˙eÚa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»¿ƒ¿¬≈
:‡Úa ‡zL«̃¿»«¬»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומּלת  העצם Na¯יא ּכי מרּגיׁש, הּוא ּכי ּגּוף . ִַ»»ְִִִֶֶַָ
ּבמימי  ּגּוף יּכרת ׁשּלא הּברית והּנה ירּגיׁש. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹלא
הכניס  מּבּול. יבא אם  ׁשּימּלטם ויּתכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמּבּול.
הּברית  זאת ועל מּבּול. עֹוד יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶַַַֹֹּבברית 

נח: מי מעבֹור נׁשּבעּתי אׁשר ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַֹנאמר

ּונקבה:‡B˙יב זכר .ְֵָָָ
˜ÈzLיג ּבענן.‡˙ קׁשת עּתה נתּתי הּנה . ∆«¿ƒִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבתחּלה ּכי הּגאֹון אמר ּכאׁשר ּפרּוׁשֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואין
ְָָהיתה:

ÔÚיד ÈÚa ראּוי והיה הראׁשֹון. הנּו''ן קל . ¿«¿ƒ»»ְִַַָָָָ

ּכמֹו הּכבד, מהּבנין ׁשהּוא ּבעבּור ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלהּדגׁש
:אּת ‰Lw˙ּבדּברי ‰˙‡¯Âהיינּו אּלּו . ְְִִַָ¿ƒ¿¬»«∆∆ִִָ

הּׁשמׁש ׁשּמּלהט יון חכמי ּבדברי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמאמינים
אֹור  חּזק הּׁשם ּכי לֹומר יׁש הּקׁשת. ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּתּולד
למבין: נכֹונה ּדר והיא הּמּבּול. אחר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּׁשמ ׁש



gpמד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy

(åè)Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤
ì ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå øNa-ìëa äiçúçL ©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½§©¥−

:øNa -ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨¨«

(æè)ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
:õøàä-ìò øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£‰iÁ LÙ Ïk ÔÈ·e ÌÈ‰Ï‡ ÔÈa∑ּכלֿנפׁש ּובין ּביני לכּתב: לֹו ׁשהיה ּוביניכם, מעלה ׁשל הּדין מּדת ּבין ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עליכם לקטרג הּדין מּדת ּכׁשּתבא מדרׁשֹו: זהּו אּלא אתכם)(חּיה, ונזּכר לחּייב האֹות את רֹואה אני עזרא עזרא עזרא עזרא ., אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(æé)éúî÷ä øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦
:õøàä-ìò øLà øNa-ìk ïéáe éðéa¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê∑ ׁשאמרּתי האֹות הרי לֹו: ואמר הּקׁשת עזרא עזרא עזרא עזרא .הראהּו אבןאבןאבןאבן …«¿ƒְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ß oeygxn 'b iyiy mei ß

(çé)íçå úôéå íçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´¨¨®¤§¾̈
:ïòðë éáà àeä−£¦¬§¨«©

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ‡e‰ ÌÁÂ∑ּבּה ׁשּקלקל נח, ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ׁשהּפרׁשה לפי ּכאן? לֹומר הצר למה ¿»¬ƒ¿»«ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּוא  "וחם ּכאן: לֹומר הצר ,לפיכ ּבנֹו. ׁשּכנען ידענּו ולא חם ּתֹולדֹות ּכתב לא ועדין ּכנען, נתקּלל ידֹו ועל ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻחם

כנען" עזרא עזרא עזרא עזרא .אבי אבןאבןאבןאבן ְֲִַָ

(èé)ìL:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éða älà äL §¨¬¥−¤§¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤

(ë):íøk òhiå äîãàä Léà çð ìçiå©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤
i"yx£ÏÁiÂ∑(רבה אחרת עׂשה (בראשית ּבנטיעה ּתחּלה לעסק לֹו ׁשהיה חּלין, ‰‡„Ó‰.עצמֹו LÈ‡∑,האדמה אדֹוני «»∆ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻƒ»¬»»ֲֲֵָָָ

א)ּכמֹו "איׁש(רות Ì¯k.נעמי": ÚhiÂ∑ זמֹורֹות עּמֹו הכניס לּתבה ּתאניםּכׁשּנכנס רבה)ויחּורי עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ְֳִִָ«ƒ«»∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

(àë):äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ

i"yx£Ïb˙ÈÂ∑ וּיתּפעל ׁשּנקראת ∑‡‰Ï‰.לׁשֹון ׁשֹומרֹון, ׁשם על ׁשּנקראּו הׁשבטים לעׂשרת רמז ּכתיב, אהלה «ƒ¿«ְְִֵַָ»√…ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנאמר הּיין, עסקי על ׁשּגלּו ו)אהלה, יין"(עמוס ּבמזרקי "הּׁשֹותים עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ÔBÎÈÈ·eטו  È¯ÓÈÓ ÔÈ· Èc ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»¿»ƒƒ≈≈¿ƒ≈≈
È‰È ‡ÏÂ ‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e≈»«¿»«¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈

:‡¯Na ÏÎ ‡ÏaÁÏ ‡ÙBËÏ ‡iÓ „BÚ«»¿»»¿«»»»ƒ¿»

˜ÌÈטז  ¯k„ÓÏ dpÊÁ‡Â ‡Úa ‡zL˜ È‰˙e¿≈«¿»«¬»»¿≈¬ƒ«¿ƒ¿«¿«
‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÏÚ»»≈≈¿»«¿»≈»«¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ««¿»

ÔÈaיז  ˙ÈÓ˜‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«»»¿»ƒ¬≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na Ïk ÔÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ««¿»

ÌÁÂיח  ÌL ‡˙B·z ÔÓ e˜Ù Èc Á È· BÂ‰Â«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ≈»≈¿»
:ÔÚÎ„ È‰e·‡ ‡e‰ ÌÁÂ ˙ÙÈÂ»»∆¿»¬ƒƒ¿»«

Ïkיט  e¯ca˙‡ ÔÈl‡Óe Á Èa ÔÈl‡ ‡˙Ïz¿»»ƒ≈¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»
:‡Ú¯‡«¿»

Ó¯k‡:כ  ·Èˆe ‡Ú¯‡a ÁÏt ¯·b Á È¯LÂ¿»≈…«¿«»«¿«¿»¿ƒ«¿»

B‚aכא  ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓ È˙Le¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
:dkLÓ«¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מּלת ּכי È‰È‰טו ראיה, איננה הּמים עם ִַƒ¿∆ְִִִֵֶַַָָָ
אנׁשים: וּיהי וכן יחיד. לׁשֹון ְְְֲִִִִֵַַַָָהּמים

וטעם ÔÚaטז ˙Lw‰ ‰˙È‰Â לעֹולם ׁשהיא . ְַַ¿»¿»«∆∆∆»»ְִֶָ
אֹותּה: רֹואה והּׁשם ּבּסתר, ְֵֵֶֶַַָָׁשם

Áיז Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ הּברית זאת . «…∆¡…ƒ∆…«ְִַֹ
ׁשהקימֹותי: הּׁשבּועה וזֹו ,ל ְְְְֲִִִֶֶַַָָׁשאמרּתי

ÔÚÎיח È·‡ ‡e‰ ÌÁÂ ׁשּׁשניהם ללּמד . ¿»¬ƒ¿»«ְְֵֵֶֶַ
והזּכיר  ּבנים. יעׂשּו אבֹות ּכמעׂשה ְְְֲֲִִִִֵַַָָָרעים,
ונכּתבה  ּכנען. ׁשּיקּלל ּבעבּור ּכּוׁש, ולא ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּכנען

מקּללים, הּכנענים ּכי להֹודיע הּפרׁשה ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֻזאת
אברהם  אמר וכן נח. מימֹות ּבנֹותיהם ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹוכן 
וכן  הּכנעני. מּבנֹות לבני אּׁשה תּקח ְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹלא
יׁשאל  וׁשּמא ּכאּלה. חת מּבנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָרבקה
ּפקח  לא לּמה חת. ּבני חטאּו מה ְְֵֵֵַַָָָָֹׁשֹואל 
ּכּלם  והאחרים והאמֹורי החּתי ּכי ְְֱֲִִִִִֵֵַָָָָֻעיניו.
אל  הּכתּוב יאמר ּכן על הם, ּכנען ְְֵֵֵֶַַַַַָֹּבני

ּכנען: ְֶֶַָארץ
הּכבד ÏÁiÂכ מהּבנין הּכפל מּפעלי מתחּלה . «»∆ְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ים: ּבדלתים וּיּס ּכמֹו ‰‡„Ó‰הּנֹוסף, LÈ‡. ְְִִֵַַַַָָָƒ»¬»»
ּגדֹולה. חכמה והיא האדמה, עבֹודת ְְְֲֲִֵַַָָָָָָיֹודע
לֹו יׁש מּיינֹו, ׁשתה ׁשּנטעֹו ׁשּבּיֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָוהּדרׁש
וּתלד  האּׁשה וּתהר וכן ּכמׁשמעֹו. ואינּנּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָסֹוד,

אחד: ּביֹום היה לא ְֵֶָָָֹּבן,
וכן Ïb˙iÂכא התּפעל, מּבנין ּגּלּוי מּלׁשֹון . «ƒ¿«ְְְְִִִִִֵֵַַ

וה''א יתעל: את ‡‰Ï‰ואל וכן וי''ו, מקֹום ְְְְְִֵֶַַ
אהרן: פרעה ּכי ּברעה. העם ְְֲִֵַָָָֹֹֹקֹול

gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy

(áë)ì ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiååéçà-éðL ©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈
:õeça©«

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ∑(רבה ונתקּלל (בראשית הּדבר על הזּכר לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען אֹומרים: מרּבֹותינּו .יׁש ««¿»¬ƒ¿««ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻ
ÂÈ·‡ ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ∑סרסֹו אֹומרים: ע)יׁש רבעֹו,(סנהדרין אֹומרים: רבה)ויׁש .(בראשית ««¿≈∆¿«»ƒְְְְְִִֵֵֵָ

(âë)íäéðL íëL-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©§¤´§¥¤½
úépøçà íäéðôe íäéáà úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½

:eàø àì íäéáà úåøòå§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÙÈÂ ÌL ÁwiÂ∑"וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב ע)אין לכ(סנהדרין מּיפת, יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על לּמד , «ƒ«≈»∆∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לקבּורה  זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית ּבניו ׁשּנאמרזכּו לט)לבניו, ׁשּבּזה (יחזקאל וחם קבר", מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ּבזרעֹו נאמר אביו, כ)את ויחף (ישעיה ערֹום ּוזקנים נערים ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את מלֿאּׁשּור ינהג "ּכן : ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וגֹו'" ׁשת ‡Èp¯Á˙.וחׂשּופי Ì‰ÈÙe∑ עצמם להפ והצרכּו אצלֹו ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ְֲֵֵַ¿≈∆¬…«ƒְְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
אחֹורּנית  ּפניהם הפכּו עזרא עזרא עזרא עזרא .לכּסֹותֹו, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֶַַָ

(ãë):ïèwä Bða Bì äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−§¬©¨¨«
i"yx£ÔËw‰ Ba∑,והּבזּוי מט)ּכמֹוהּפסּול ּבזּוי (ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ¿«»»ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

(äë):åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðk øeøà øîàiå©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«
i"yx£ÔÚk ¯e¯‡∑,לׁשּמׁשני אחר רביעי ּבן אֹוליד ׁשּלא לי ּגרמּת אּתה »¿»«ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

חם  ראה ּומה מעּתה. עבֹודתי טרח עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם את מׁשּמׁש להיֹות רביעי ּבנ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻארּור
לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה את זה והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם לאחיו: להם אמר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּסרסֹו?

רביעי?! ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו ּבנים עזרא עזרא עזרא עזרא .ג' אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֵֶַָ

(åë):Bîì ãáò ïòðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«
i"yx£ÌL È‰Ï‡ '‰ Ce¯a∑,לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ּכנען ׁשעתיד ארץ את להם למס ∑È‰ÈÂ.לתת ּכנען להם »¡…≈≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒƒְְֶַַַָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .עֹובד  אבןאבןאבןאבן ֵ

(æë)ãáò ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤
:Bîì̈«

i"yx£˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ∑'ירחיב' יפּת, ÌLŒÈÏ‰‡a.מתרּגם: ÔkLÈÂ∑:חכמים ּומדרׁש ּביׂשראל. ׁשכינתֹו יׁשרה «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

È¯Ú˙‡כב  ˙È ÔÚÎ„ È‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ«¬»»¬ƒƒ¿««»∆¿¿»
:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ï ÈeÁÂ È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒƒ¿≈¬ƒ¿»

Û˙kכג  ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL ·ÈÒe¿≈≈»∆∆»¿»¿«ƒ«¿«
‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¬»¿«¿ƒ«¬ƒ»∆¿¿»
ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â ÔB‰e·‡„«¬¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»«¬

:BÊÁ ‡Ï»¬

dÏכד  „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ Á ¯Úz‡Â¿ƒ¿«…«≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈
:‡¯ÈÚÊ d¯a¿≈¿≈»

È‰Èכה  ÔÈ„·Ú ÁÏt „·Ú ÔÚk ËÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«∆∆»««¿ƒ¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

ÔÚÎכו  È‰ÈÂ ÌLc d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈ƒ≈¿««
:ÔB‰Ï ‡„·Ú«¿»¿

dkLÓaכז  dzÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚÎ È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿
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Ì‰ÈLכג ÌÎL ÏÚ קצת ׂשם אחד ּכל . «¿∆¿≈∆ְֶָָָָ
ּתתחּבר: לא ׁשכם  ּומּלת ׁשכמֹו. על ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹהּׂשמלה 

˙Èp¯Á‡ּתנּועתֹו ּכל ּכי האדם, הּלּו הפ . ¬…«ƒְִִֵֶָָָָָ
ְִָלפנים:

Áכד ı˜ÈiÂ,נעׂשה מה ּגּלה לא הּכתּוב . «ƒ∆…«ֲִַַַָָָֹ
ולא  ראה חם ּכי היה וכן ּכנען. היה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹוהעֹוׂשה
וׁשמע  הּדבר, ּגּלה רק אחיו, עׂשּו ּכאׁשר ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָּכּסהּו

וטעם עׂשה: מה נדע ולא ‰ÔËwּכנען Ba. ְְְֵֶַַַַַָָֹ¿«»»
ּומ  ּכּוׁש חם ּובני אֹומר הּוא כן ּכי צרים לעד. ְְִִִֵֵֵַַָָ

הּנזּכר. חם אל ׁשב ּבנֹו, וי''ו ּגם ּוכנען. ְְְִֶַַַָָָָָּופּוט

ּבנֹו ּבן את נח ׁשּקּלל והאֹומר ּכנען. קּלל ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
ּדרׁש: ּדר זה ּבניו, את אלהים ׁשּבר ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבעב ּור

ÌÈ„·Úכה „·Ú.העבדים ּכאחד עבד טעמֹו . ∆∆¬»ƒְְֲִֶֶַַַָָ
לעבדים. עבד היה העבדים, עבד היה ְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָואּלּו
וטעם  הּקדׁשים: ּבקדׁש קדׁשים קדׁש ְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהעד

ÂÈÁ‡Ï.אביו ּבני ׁשהם ּופ ּוט ּומצרים לכּוׁש : ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָ
ּבעבּור  עבדים הם הּכּוׁשים ּכי אֹומר ְֲֲִִִֵֵֵַַָויׁש
הּמלך  ּכי ׁשכחּו והּנה חם. את נח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּקּלל
ּכתּוב  וכן מּכּוׁש, היה הּמּבּול אחר ְִִֵַַַַָָָָהראׁשֹון

ּבבל: ממלכּתֹו ראׁשית ְְְִִֵֶַַַָוּתהי

ÌLכו È‰Ï‡ '‰ Ce¯a להֹוסיף אנּו חּיבין . »¡…≈≈ְִִַָָ
יׂשים  והּוא ׁשם, אלהי ׁשהּוא לּׁשם ְֱִֵֵֵֶַָֹּתֹודֹות
לעבד  ׁשּיכריחנּו והּטעם ּולׁשם. לֹו עבד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹּכנען

מּלת ּכי ׁשם. נֹוסף BÓÏאת והוי''ו להם, ּכמֹו . ִִֵֶַ»ְְֶַָָָ
וי''ו  ּובלא  ה''א  ּבחסרֹון לכן ּתביאמֹו. ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹּכוי''ו
והּנֹורא  הּנכּבד הּׁשם ׁשם עם והזּכיר יּמצא. ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹלא
ואמר  ּכמֹוהּו. יפת ואין  ׁשם, ּכבֹוד ְְְֲֵֵֶֶַַָָּבעבּור
להיֹות  ראּוי והיה אבי, מּלת ּתחסר ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָהּגאֹון
חנמאל  לעיני ּכמֹוהּו ּכי אמר כנען . אבי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָארּור
מּירמיה  ּגדֹול ׁשהיה ויּתכן ּדֹודֹו. ּבן ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּדֹודי
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(áë)ì ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiååéçà-éðL ©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈
:õeça©«

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ∑(רבה ונתקּלל (בראשית הּדבר על הזּכר לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען אֹומרים: מרּבֹותינּו .יׁש ««¿»¬ƒ¿««ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻ
ÂÈ·‡ ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ∑סרסֹו אֹומרים: ע)יׁש רבעֹו,(סנהדרין אֹומרים: רבה)ויׁש .(בראשית ««¿≈∆¿«»ƒְְְְְִִֵֵֵָ

(âë)íäéðL íëL-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©§¤´§¥¤½
úépøçà íäéðôe íäéáà úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½

:eàø àì íäéáà úåøòå§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÙÈÂ ÌL ÁwiÂ∑"וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב ע)אין לכ(סנהדרין מּיפת, יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על לּמד , «ƒ«≈»∆∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לקבּורה  זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית ּבניו ׁשּנאמרזכּו לט)לבניו, ׁשּבּזה (יחזקאל וחם קבר", מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ּבזרעֹו נאמר אביו, כ)את ויחף (ישעיה ערֹום ּוזקנים נערים ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את מלֿאּׁשּור ינהג "ּכן : ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וגֹו'" ׁשת ‡Èp¯Á˙.וחׂשּופי Ì‰ÈÙe∑ עצמם להפ והצרכּו אצלֹו ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ְֲֵֵַ¿≈∆¬…«ƒְְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
אחֹורּנית  ּפניהם הפכּו עזרא עזרא עזרא עזרא .לכּסֹותֹו, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֶַַָ

(ãë):ïèwä Bða Bì äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−§¬©¨¨«
i"yx£ÔËw‰ Ba∑,והּבזּוי מט)ּכמֹוהּפסּול ּבזּוי (ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ¿«»»ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

(äë):åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðk øeøà øîàiå©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«
i"yx£ÔÚk ¯e¯‡∑,לׁשּמׁשני אחר רביעי ּבן אֹוליד ׁשּלא לי ּגרמּת אּתה »¿»«ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

חם  ראה ּומה מעּתה. עבֹודתי טרח עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם את מׁשּמׁש להיֹות רביעי ּבנ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻארּור
לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה את זה והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם לאחיו: להם אמר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּסרסֹו?

רביעי?! ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו ּבנים עזרא עזרא עזרא עזרא .ג' אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֵֶַָ

(åë):Bîì ãáò ïòðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«
i"yx£ÌL È‰Ï‡ '‰ Ce¯a∑,לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ּכנען ׁשעתיד ארץ את להם למס ∑È‰ÈÂ.לתת ּכנען להם »¡…≈≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒƒְְֶַַַָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .עֹובד  אבןאבןאבןאבן ֵ

(æë)ãáò ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤
:Bîì̈«

i"yx£˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ∑'ירחיב' יפּת, ÌLŒÈÏ‰‡a.מתרּגם: ÔkLÈÂ∑:חכמים ּומדרׁש ּביׂשראל. ׁשכינתֹו יׁשרה «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

È¯Ú˙‡כב  ˙È ÔÚÎ„ È‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ«¬»»¬ƒƒ¿««»∆¿¿»
:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ï ÈeÁÂ È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒƒ¿≈¬ƒ¿»

Û˙kכג  ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL ·ÈÒe¿≈≈»∆∆»¿»¿«ƒ«¿«
‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¬»¿«¿ƒ«¬ƒ»∆¿¿»
ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â ÔB‰e·‡„«¬¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»«¬

:BÊÁ ‡Ï»¬

dÏכד  „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ Á ¯Úz‡Â¿ƒ¿«…«≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈
:‡¯ÈÚÊ d¯a¿≈¿≈»

È‰Èכה  ÔÈ„·Ú ÁÏt „·Ú ÔÚk ËÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«∆∆»««¿ƒ¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

ÔÚÎכו  È‰ÈÂ ÌLc d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈ƒ≈¿««
:ÔB‰Ï ‡„·Ú«¿»¿

dkLÓaכז  dzÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚÎ È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì‰ÈLכג ÌÎL ÏÚ קצת ׂשם אחד ּכל . «¿∆¿≈∆ְֶָָָָ
ּתתחּבר: לא ׁשכם  ּומּלת ׁשכמֹו. על ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹהּׂשמלה 

˙Èp¯Á‡ּתנּועתֹו ּכל ּכי האדם, הּלּו הפ . ¬…«ƒְִִֵֶָָָָָ
ְִָלפנים:

Áכד ı˜ÈiÂ,נעׂשה מה ּגּלה לא הּכתּוב . «ƒ∆…«ֲִַַַָָָֹ
ולא  ראה חם ּכי היה וכן ּכנען. היה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹוהעֹוׂשה
וׁשמע  הּדבר, ּגּלה רק אחיו, עׂשּו ּכאׁשר ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָּכּסהּו

וטעם עׂשה: מה נדע ולא ‰ÔËwּכנען Ba. ְְְֵֶַַַַַָָֹ¿«»»
ּומ  ּכּוׁש חם ּובני אֹומר הּוא כן ּכי צרים לעד. ְְִִִֵֵֵַַָָ

הּנזּכר. חם אל ׁשב ּבנֹו, וי''ו ּגם ּוכנען. ְְְִֶַַַָָָָָּופּוט

ּבנֹו ּבן את נח ׁשּקּלל והאֹומר ּכנען. קּלל ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
ּדרׁש: ּדר זה ּבניו, את אלהים ׁשּבר ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבעב ּור

ÌÈ„·Úכה „·Ú.העבדים ּכאחד עבד טעמֹו . ∆∆¬»ƒְְֲִֶֶַַַָָ
לעבדים. עבד היה העבדים, עבד היה ְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָואּלּו
וטעם  הּקדׁשים: ּבקדׁש קדׁשים קדׁש ְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהעד

ÂÈÁ‡Ï.אביו ּבני ׁשהם ּופ ּוט ּומצרים לכּוׁש : ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָ
ּבעבּור  עבדים הם הּכּוׁשים ּכי אֹומר ְֲֲִִִֵֵֵַַָויׁש
הּמלך  ּכי ׁשכחּו והּנה חם. את נח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּקּלל
ּכתּוב  וכן מּכּוׁש, היה הּמּבּול אחר ְִִֵַַַַָָָָהראׁשֹון

ּבבל: ממלכּתֹו ראׁשית ְְְִִֵֶַַַָוּתהי

ÌLכו È‰Ï‡ '‰ Ce¯a להֹוסיף אנּו חּיבין . »¡…≈≈ְִִַָָ
יׂשים  והּוא ׁשם, אלהי ׁשהּוא לּׁשם ְֱִֵֵֵֶַָֹּתֹודֹות
לעבד  ׁשּיכריחנּו והּטעם ּולׁשם. לֹו עבד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹּכנען

מּלת ּכי ׁשם. נֹוסף BÓÏאת והוי''ו להם, ּכמֹו . ִִֵֶַ»ְְֶַָָָ
וי''ו  ּובלא  ה''א  ּבחסרֹון לכן ּתביאמֹו. ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹּכוי''ו
והּנֹורא  הּנכּבד הּׁשם ׁשם עם והזּכיר יּמצא. ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹלא
ואמר  ּכמֹוהּו. יפת ואין  ׁשם, ּכבֹוד ְְְֲֵֵֶֶַַָָּבעבּור
להיֹות  ראּוי והיה אבי, מּלת ּתחסר ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָהּגאֹון
חנמאל  לעיני ּכמֹוהּו ּכי אמר כנען . אבי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָארּור
מּירמיה  ּגדֹול ׁשהיה ויּתכן ּדֹודֹו. ּבן ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּדֹודי
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ׁשרתה? והיכן ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא ׁשני, ּבית יפת, מּבני ׁשהיה ּכרׁש, ׁשּבנה ליפת, אלהים ׁשּיפּת ּפי על ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאף

ׁשּבנה  ראׁשֹון ׁשם ּבמקּדׁש מּבני ׁשהיה Ú·„.ׁשלמה, ÔÚÎ È‰ÈÂ∑מּׁשּיגלּו מּבני אף עבדים להם יּמכרּו ׁשם, ּבני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹƒƒ¿««∆∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכנען  אבןאבןאבןאבן ְַַ

(çë)ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:äðL̈¨«

(èë)äðL íéMîçå äðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨¨®
:úîiå©¨«Ÿ

é(à)íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²
:ìeanä øçà íéðä¦−©©¬©©«

(á):ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«
i"yx£Ò¯È˙Â∑רבה)ּפרסזֹו .(בראשית ¿ƒ»ָָ

(â):äîøâúå úôéøå æðkLà øîb éðáe§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«

(ã):íéðããå íézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−§«Ÿ̈¦«

(ä)ìì Léà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîBðL Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®
:íäéBâa íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«

(å):ïòðëe èeôe íéøöîe Lek íç éðáe§¥−¨®¬¦§©−¦¬§¨«©

(æ)éðáe àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®§¥¬
:ïããe àáL äîòø©§−̈§¨¬§¨«

(ç):õøàa øab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤
i"yx£¯Bab ˙BÈ‰Ï∑ הּפּלגה ּדֹור ּבעצת הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש על העֹולם ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .להמריד אבןאבןאבןאבן ƒ¿ƒְְֲִַַַַַַַָָָָָָָ

(è)ãøîðk øîàé ïk-ìò ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ
:ýåýé éðôì ãéö øBab¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£„Èˆ ¯Bab∑ ּבּמקֹום למרד ּומטען ּבפיו, ּברּיֹות ׁשל ּדעּתן ‰'.צד ÈÙÏ∑ ּפניו מתּכּון על Ôk.להקניטֹו ÏÚ ƒ«ƒְְְְְִִִֶַַַָָָָֹƒ¿≈ְְְִִֵַַַָָ«≈
¯Ó‡È∑'ציד ּגּבֹור ּכנמרד 'זה יאמר: ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו יֹודע ּפנים, ּבעּזּות מרׁשיע אדם ּכל (בראשית על ≈»«ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .רבה) אבןאבןאבןאבן

ÔÈLÓÁÂכח  ‰‡Ó ˙Ïz ‡ÙBË ¯˙a Á ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«¿»¿«¿ƒ
:ÔÈL¿ƒ

ÔÈLÓÁÂכט  ‰‡Ó ÚLz Á ÈÓBÈ ÏÎ BÂ‰Â«¬»≈…«¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

ÙÈÂ˙א  ÌÁ ÌL Á Èa ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿≈…«≈»»»∆
:‡ÙBË ¯˙a ÔÈa ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»«»»

Ï·e˙Âב  ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe ¯ÓBb ˙ÙÈ Èa¿≈∆∆∆»»«¿»»¿»
:Ò¯È˙Â CLÓe∆∆¿ƒ»

Ó¯‚B˙Â‰:ג  ˙ÙÈ¯Â ÊkL‡ ¯ÓBb È·e¿≈∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿»

ÌÈ„„Â:ד  ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡ ÔÂÈ È·e¿≈»»¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

ÔB‰Ú¯‡aה  ‡iÓÓÚ ˙Â‚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»¿«¿¬
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ dLÈÏÏ ¯·b¿«¿ƒ»≈¿«¿¬»¿¿«¿≈

ÔÚÎe:ו  ËeÙe ÌÈ¯ˆÓe Lek ÌÁ È·e¿≈»ƒ¿«ƒ¿»«

ÓÚ¯Â‰ז  ‰z·ÒÂ ‰ÏÈÂÁÂ ‡·Ò LeÎ È·e¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»¿«¿»
:Ô„„e ‡·L ‰ÓÚ¯ È·e ‡Îz·ÒÂ¿«¿¿»¿≈«¿»¿»¿»

ÈÂ‰ÓÏח  È¯L ‡e‰ „¯Ó ˙È „ÈÏB‡ LeÎÂ¿ƒ»ƒ¿…»≈¿≈¬≈
:‡Ú¯‡a ÛÈwz ¯a‚ƒ««ƒ¿«¿»

Ó‡˙È¯ט  Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÛÈwz ¯a‚ ‰Â‰ ‡e‰¬»ƒ««ƒ√»¿»«≈ƒ¿««
:ÈÈ Ì„˜ ÛÈw˙ ¯ab „¯Ók¿ƒ¿…ƒ««ƒ√»¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבעבּור  אביו ּבׁשם אֹותֹו קֹורא והיה ְְְֲִִֵֵַָָָָּבׁשנים
הּכתּוב  קראּה האב אחי אׁשת וכן האב. ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָּכב ֹוד

ּכן: אינּנּו ּכנען אבי וזה .ְְְֲִֵֵֶֶַַָּדֹודת
ּופירּוׁש רק zÙÈכז יפה. ּפרׁש ולא יפה מן . ֵ«¿¿ְִֵֵֶֶַָָֹ

והּוא  ּכמֹוהּו, ארמית ּובלׁשֹון  ירחיב. ּכמֹו ְְְְֲִִִַָָהּוא
ירד.ּובּפסּוק  ּומלכים ּכמֹו הּנֹוסף, הּכבד ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָמהּבנין

ּפירּוׁש ּכי ׁשם, ּגם יפת ּבר ÔkLÈÂהּזה ִֵֵֵֵֶֶֶַַ¿ƒ¿…

ÌL ÈÏ‰‡a אלהי ׁשּיׁשּכן ּכי . ׁשם, ּבאהלי ם ¿»√≈≈ְְֱֳִִִֵֵֶָֹֹ
הּׁשם: ּבר הראׁשֹון Ú·„ּבּפסּוק ÔÚÎ È‰ÈÂ ִֵֵֵַַָָƒƒ¿««∆∆

BÓÏ עבד הּוא והּנה לאחיו, ּגם ּוליפת לׁשם . »ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
הּדבר  וזה הארץ, ּכל נפצה מאּלה ּכי ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָעֹולם.

הּמּבּול: אחר רּבֹות ׁשנים אחר ִַַַַַַַָָָהיה
ּבפרּוׁשÌÈzkד אמרּתי ּכן על יון. ּבן והּוא ׁשם, . ƒƒְְְִֵֵֵֶַַָָָ

היא: אחת ורֹומי יון מלכּות ּכי ּדניאל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָספר

אם B¯Ó„ח הּׁשמֹות לכל טעם ּתבּקׁש אל . ƒ¿ְְִֵֵַַַַַָ
נכּתב: ‰ÏÁלא ‡e‰Â ּבני ּגבּורֹות להראֹות . ְִַֹ¿≈≈ְְְְֵַ

ציד: היהּגּבֹור ּכי החּיֹות על ִִִַַַַָָָָאדם
וטעם ‰'ט ÈÙÏ,מזּבחֹות ּבֹונה ׁשהיה . ְַַƒ¿≈ְְִֶֶָָ

ּדר וזֹו לּׁשם, עֹולה החּיֹות אֹותם ְֲֵֶֶֶַַַַָָּומעלה
אחרת: ּדר והּדרׁש Ó‡È¯הּפׁשט. Ôk ÏÚ. ְְְֶֶֶֶַַַָָ«≈≈»«

מׁשה: ּבימי ּגם היה ִֵֶַָָָָֹמׁשל

gp zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy

(é)õøàa äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®§¤−¤
:øòðL¦§¨«

(àé)úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ
:çìk-úàå øéò¦−§¤¨«©

i"yx£ı¯‡‰ŒÔÓ∑מּתֹוכם יצא הּמגּדל, לבנֹות ּבּמקֹום ּומֹורדין לנמרד ׁשֹומעין ּבניו את אּׁשּור ׁשראה (בראשית ּכיון ƒ»»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .רבה) אבןאבןאבןאבן

(áé):äìãbä øéòä àåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«
i"yx£‰Ï„b‰ ¯ÈÚ‰∑,נינוה ג)ׁשּנאמרהיא לאלהים (יונה ּגדֹולה עיר היתה "ונינוה עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן »ƒ«¿…»ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

(âé)íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−
:íéçzôð-úàå§¤©§ª¦«

i"yx£ÌÈ·‰Ï∑ ללהב ּדֹומים עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּפניהם אבןאבןאבןאבן ¿»ƒְְִֵֶֶַַ

(ãé)íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t∑ מׁשּכב מחליפין וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם «¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»¿ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻֻ
לאּלּו, אּלּו ּפלׁשּתים נׁשֹותיהם מהם .ויצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָ

(åè):úç-úàå Bøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëe§©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«

(æè):éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«

(æé):éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

(çé)eöôð øçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ
:éðòðkä úBçtLî¦§§−©§©«£¦«

i"yx£eˆÙ ¯Á‡Â∑ הרּבה מׁשּפחֹות נפצּו .מאּלה ¿««»…ְְִֵֵֵֶַָָֹ

(èé)äëàa äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb éäéå©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®«Ÿ£º̈
ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ:òL §¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©

i"yx£Ïe·b∑ וקצה סֹוף לׁשֹון ּגבּול ּכל ארצֹו, 'ּגבּול ∑Î‡a‰.סֹוף לחברֹו: האֹומר ּכאדם נראה ולי ּדבר. זה ׁשם ¿ְְְְֶַָָ…¬»ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּפלֹוני' למקֹום ּתבא אׁשר עד עזרא עזרא עזרא עזרא .מּגיע אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֶַַַָָֹ

k‡Â„י  C¯‡Â Ï·a d˙eÎÏÓ LÈ¯ ‰Â‰Â«¬»≈«¿≈»∆¿∆∆¿««
:Ï··„ ‡Ú¯‡a ‰ÏÎÂ¿«¿≈¿«¿»¿»∆

(יא  ‡Ú¯‡ ÔÓ נ"א‰‡¯e˙‡ ˜Ù ‡È‰‰ (‰ˆÈÚ ƒ«¿»≈»«ƒ¿«¬»»
) ˙·Á¯ ˙ÈÂ ‰ÂÈ ˙È ‡·e נ"א‡z¯˜ (È·BÁ¯ ¿»»ƒ¿≈¿»¿……¿≈«¿»
:ÁÏk ˙ÈÂ¿»»«

˜¯z‡יב  ‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰ÂÈ ÔÈa ÔÒ¯ ˙ÈÂ¿»∆∆≈ƒ¿≈≈»«ƒ«¿»
:‡˙a«̄¿»

(יג  È‡¯ˆÓe'הס È˙בכל „ÈÏB‡ (ÌÈ¯ˆÓe ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ»
:È‡ÁezÙ ˙ÈÂ È‡·‰Ï ˙ÈÂ È‡ÓÚ ˙ÈÂ È‡„eÏ»≈¿»«»»≈¿»¿»»≈¿»«¿»≈

e˜Ùיד  Èc È‡ÁeÏÒk ˙ÈÂ È‡Òe¯˙t ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»
:È‡˜Ëet˜ ˙ÈÂ È‡zLÏt ÔnzÓƒ«»¿ƒ¿»≈¿»«¿»≈

Á˙:טו  ˙ÈÂ d¯Îa ÔB„Èˆ ˙È „ÈÏB‡ ÔÚÎe¿««ƒ»ƒ»¿≈¿»≈

È‡Lb¯b:טז  ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ È‡Òe·È ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»¡»≈¿»ƒ¿»»≈

‡È‡ÒBz:יז  ˙ÈÂ È‡˜¯Ú ˙ÈÂ È‡eÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»«¿»≈¿»«¿»≈

e·˙¯יח  È‡˙ÓÁ ˙ÈÂ È‡¯Óˆ ˙ÈÂ È‡„Â¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»≈¿»¿»»≈¿»¬»»≈»«
:È‡Úk ˙ÈÚ¯Ê e¯ca˙‡ Ôk≈ƒ¿«»«¿¬«¿«¬»≈

Ï‚¯¯יט  ÈËÓ ÔB„ÈvÓ È‡Úk ÌeÁz ‰Â‰Â«¬»¿¿«¬»≈ƒƒ»≈ƒ¿»
‰Ó„‡Â ‰¯BÓÚÂ ÌB„ÒÏ ÈËÓ ‰fÚ „Ú««»»≈ƒ¿«¬»¿«¿»

:ÚLÏ „Ú ÌÈB·ˆe¿ƒ«»«
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וטעם ‡eM¯יא ‡ˆÈ ‡Â‰‰ ı¯‡‰ ÔÓ הּוא . ְַַƒ»»∆«ƒ»»«
אׁשר  והּמל הּפּלגה. אחר היה וזה יפת, ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבן 
סדר  ּובעל נמרֹוד. היה ּבתחּלה ּבבל על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמל
ׁשהּוא  הארץ, נפלגה ּבימיו ּכי ּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָעֹולם

הּׁשבעים: על מל ְִִֶֶַַָָהיה

‰ÏB„b‰יב ¯ÈÚ‰ ‡È‰ ׁשהּוא אלי הּקרֹוב . ƒ»ƒ«¿»ֵֶַַָ
עם  ּדבק ולהיֹותֹו נינוה. את וּיבן עם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּדבק

רחֹוק: אינּנּו ּכלח, עם אֹו ִֵֶֶֶֶַָרסן
ÌÈ„eÏיג ˙‡ „ÏÈ ÌÈ¯ˆÓe ׁשאּלה ּדעּתי על . ƒ¿«ƒ»«∆ƒְִֵֶֶַַ

ּכן  על  מׁשּפחה. מדינה ּבכל מדינֹות, ְְְְְִִִֵַָָָָׁשמֹות

והראיה  לעד ּפתרּוסים ּגם רּבים. לׁשֹון ּכּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻהם
לּמקֹום, רמז וׁשם מׁשם. יצאּו אׁשר ְְְֲִֶַַַָָָָָָהּגמּורה
מאֹון  ׁשהּבן ּובעבּור מצרים. ילדם ּכפּתֹורים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּגם
ילד: לֹו יאמר ּבדמּותֹו, ּבצלמֹו ּומּכחֹו ְְְִִַַַָָָֹֹהאב

‚¯¯‰יט ‰Î‡a:ּגרר אל . …¬»¿»»ְֶָ
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i"yx£ÌÈ·‰Ï∑ ללהב ּדֹומים עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּפניהם אבןאבןאבןאבן ¿»ƒְְִֵֶֶַַ

(ãé)íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t∑ מׁשּכב מחליפין וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם «¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»¿ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻֻ
לאּלּו, אּלּו ּפלׁשּתים נׁשֹותיהם מהם .ויצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָ

(åè):úç-úàå Bøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëe§©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«

(æè):éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«

(æé):éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

(çé)eöôð øçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ
:éðòðkä úBçtLî¦§§−©§©«£¦«

i"yx£eˆÙ ¯Á‡Â∑ הרּבה מׁשּפחֹות נפצּו .מאּלה ¿««»…ְְִֵֵֵֶַָָֹ

(èé)äëàa äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb éäéå©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®«Ÿ£º̈
ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ:òL §¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©

i"yx£Ïe·b∑ וקצה סֹוף לׁשֹון ּגבּול ּכל ארצֹו, 'ּגבּול ∑Î‡a‰.סֹוף לחברֹו: האֹומר ּכאדם נראה ולי ּדבר. זה ׁשם ¿ְְְְֶַָָ…¬»ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּפלֹוני' למקֹום ּתבא אׁשר עד עזרא עזרא עזרא עזרא .מּגיע אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֶַַַָָֹ

k‡Â„י  C¯‡Â Ï·a d˙eÎÏÓ LÈ¯ ‰Â‰Â«¬»≈«¿≈»∆¿∆∆¿««
:Ï··„ ‡Ú¯‡a ‰ÏÎÂ¿«¿≈¿«¿»¿»∆

(יא  ‡Ú¯‡ ÔÓ נ"א‰‡¯e˙‡ ˜Ù ‡È‰‰ (‰ˆÈÚ ƒ«¿»≈»«ƒ¿«¬»»
) ˙·Á¯ ˙ÈÂ ‰ÂÈ ˙È ‡·e נ"א‡z¯˜ (È·BÁ¯ ¿»»ƒ¿≈¿»¿……¿≈«¿»
:ÁÏk ˙ÈÂ¿»»«

˜¯z‡יב  ‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰ÂÈ ÔÈa ÔÒ¯ ˙ÈÂ¿»∆∆≈ƒ¿≈≈»«ƒ«¿»
:‡˙a«̄¿»

(יג  È‡¯ˆÓe'הס È˙בכל „ÈÏB‡ (ÌÈ¯ˆÓe ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ»
:È‡ÁezÙ ˙ÈÂ È‡·‰Ï ˙ÈÂ È‡ÓÚ ˙ÈÂ È‡„eÏ»≈¿»«»»≈¿»¿»»≈¿»«¿»≈

e˜Ùיד  Èc È‡ÁeÏÒk ˙ÈÂ È‡Òe¯˙t ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»
:È‡˜Ëet˜ ˙ÈÂ È‡zLÏt ÔnzÓƒ«»¿ƒ¿»≈¿»«¿»≈

Á˙:טו  ˙ÈÂ d¯Îa ÔB„Èˆ ˙È „ÈÏB‡ ÔÚÎe¿««ƒ»ƒ»¿≈¿»≈

È‡Lb¯b:טז  ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ È‡Òe·È ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»¡»≈¿»ƒ¿»»≈

‡È‡ÒBz:יז  ˙ÈÂ È‡˜¯Ú ˙ÈÂ È‡eÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»«¿»≈¿»«¿»≈

e·˙¯יח  È‡˙ÓÁ ˙ÈÂ È‡¯Óˆ ˙ÈÂ È‡„Â¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»≈¿»¿»»≈¿»¬»»≈»«
:È‡Úk ˙ÈÚ¯Ê e¯ca˙‡ Ôk≈ƒ¿«»«¿¬«¿«¬»≈

Ï‚¯¯יט  ÈËÓ ÔB„ÈvÓ È‡Úk ÌeÁz ‰Â‰Â«¬»¿¿«¬»≈ƒƒ»≈ƒ¿»
‰Ó„‡Â ‰¯BÓÚÂ ÌB„ÒÏ ÈËÓ ‰fÚ „Ú««»»≈ƒ¿«¬»¿«¿»

:ÚLÏ „Ú ÌÈB·ˆe¿ƒ«»«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‡eM¯יא ‡ˆÈ ‡Â‰‰ ı¯‡‰ ÔÓ הּוא . ְַַƒ»»∆«ƒ»»«
אׁשר  והּמל הּפּלגה. אחר היה וזה יפת, ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבן 
סדר  ּובעל נמרֹוד. היה ּבתחּלה ּבבל על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמל
ׁשהּוא  הארץ, נפלגה ּבימיו ּכי ּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָעֹולם

הּׁשבעים: על מל ְִִֶֶַַָָהיה

‰ÏB„b‰יב ¯ÈÚ‰ ‡È‰ ׁשהּוא אלי הּקרֹוב . ƒ»ƒ«¿»ֵֶַַָ
עם  ּדבק ולהיֹותֹו נינוה. את וּיבן עם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּדבק

רחֹוק: אינּנּו ּכלח, עם אֹו ִֵֶֶֶֶַָרסן
ÌÈ„eÏיג ˙‡ „ÏÈ ÌÈ¯ˆÓe ׁשאּלה ּדעּתי על . ƒ¿«ƒ»«∆ƒְִֵֶֶַַ

ּכן  על  מׁשּפחה. מדינה ּבכל מדינֹות, ְְְְְִִִֵַָָָָׁשמֹות

והראיה  לעד ּפתרּוסים ּגם רּבים. לׁשֹון ּכּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻהם
לּמקֹום, רמז וׁשם מׁשם. יצאּו אׁשר ְְְֲִֶַַַָָָָָָהּגמּורה
מאֹון  ׁשהּבן ּובעבּור מצרים. ילדם ּכפּתֹורים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּגם
ילד: לֹו יאמר ּבדמּותֹו, ּבצלמֹו ּומּכחֹו ְְְִִַַַָָָֹֹהאב

‚¯¯‰יט ‰Î‡a:ּגרר אל . …¬»¿»»ְֶָ
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(ë)ìì íúçtLîì íç-éðá älà:íäéBâa íúöøàa íúðL ¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«

i"yx£Ì˙ˆ¯‡a Ì˙LÏÏ∑ הם חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו ּפי על עזרא עזרא עזרא עזרא .אף אבןאבןאבןאבן ƒ¿……»¿«¿…»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(àë)ìe:ìBãbä úôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤©¨«
i"yx£¯·ÚŒÈaŒÏk È·‡∑ׁשם הּנהר היה –.ÏB„b‰ ˙ÙÈ ÈÁ‡∑ איני ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ∆∆«»ִֵ

יפת  אֹומר הוי הּמּבּול", אחר ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ּבןֿמאת "ׁשם אֹומר: ּכׁשהּוא ׁשם? אם הּגדֹול, יפת אם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָיֹודע
ׁשהּגדֹול  נמצא, [לנח]. ׁשנה מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת היה והּמּבּול להֹוליד, ּכׁשהתחיל נח היה ׁשנה ת"ק ּבן ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּגדֹול,

למאה הּגיע לא וׁשם ׁשנה, מאה ּבן היה הּמּבּול ּבבניו אחר ׁשנתים ÙÈ˙.עד ÈÁ‡∑ ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ¬ƒ∆∆ְְֲִֵֵֶֶָֹ
ּבּזהּו וזה אביהם, את עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכּבדּו אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֶֶֶָ

(áë):íøàå ãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða§¥¬¥−¥¨´§©®§©§©§©−§¬©«£¨«

(âë):Lîå øúâå ìeçå õeò íøà éðáe§¥−£¨®¬§−§¤¬¤¨©«

(ãë):øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤

(äë)åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ
:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«

i"yx£‰‚ÏÙ∑ ׁשם ׁשּקרא נביא, עבר ׁשהיה למדנּו העֹולם. ּבכל ונתּפּלגּו הּבקעה, מן ונפצּו הּלׁשֹונֹות נתּבלּבלּו ƒ¿¿»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
נתּפּלגּו, ימיו ׁשּבסֹוף עֹולם, ּבסדר וׁשנינּו העתיד, ׁשם על צעיר ּבנֹו אחיו יקטן הרי ימיו, ּבתחּלת ּתאמר ׁשאם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

כ  "ויהי ּכ ואחר וגֹו'", ילד "ויקטן ׁשּנאמר: לכן, קדם מׁשּפחֹות ּכּמה והֹוליד ּתאמר מּמּנּו ואם וגֹו'". הארץ ל ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
נתּפּלגּו ּפלג מֹות ׁשּבׁשנת למדּת, הא לפרׁש, אּלא לס ּתם הּכתּוב ּבא לא ימיו, ּומקטין ∑ÔË˜È.ּבאמצע ענו ׁשהיה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ»¿»ְִֶַָָָָ

הּללּועצמֹו, הּמׁשּפחֹות ּכל להעמיד זכה לכ. ְְְְֲִִַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dk zegiy ihewl)

העתידהעתידהעתידהעתיד ׁשׁשׁשׁשםםםם עלעלעלעל ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשםםםם ׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקרארארארא נביאנביאנביאנביא,,,, עברעברעברעבר כה)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה (י, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגֹוים), המֹון אב – אברהם ּכמֹו זאת, מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק אם (רק הּׁשם ּבעל ׁשל ענינֹו את מבּטא ׁשּׁשם הכרח אין הּפׁשט ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹּבדר
ּוראה  ׁשמֹות. ּדמדרׁש הענין ּברׁש"י מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ׁשּלכן הּׁשם, לבעל ׁשּיי זה ׁשּׁשם הּפׁשט ּבדר הכרח יׁש ּכן אם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאּלא

לּדרׁש. נּתנּו לא אחרים ׁשמֹות אבל עבר, היה ּגדֹול נביא כג: א, דברי־הימים־א לרׁש"י הּמיחס ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּפרּוׁש

(åë)úåîøöç-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤£©§−̈¤
:çøé-úàå§¤¨«©

i"yx£˙ÂÓ¯ˆÁ∑אּגדה ּדברי מקֹומֹו, ׁשם רבה)על .(בראשית ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ

ÔB‰LÈÏÏכ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÁ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡a¿«¿»¿¿«¿≈

Èaכא  ÏÎc ÔB‰e·‡ ‡e‰ Û‡ „ÈÏÈ˙‡ ÌLÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¬¿»¿≈
:‡a¯ ˙ÙÈc È‰eÁ‡ ¯·Ú≈∆¬ƒ¿∆∆«»

eÏÂ„כב  „LÎt¯‡Â ¯eM‡Â ÌÏÈÚ ÌL Èa¿≈≈≈»¿«¿«¿«¿«¿
:Ì¯‡Â«¬»

LÓÂ:כג  ¯˙‚Â ÏeÁÂ ıeÚ Ì¯‡ È·e¿≈¬»¿¿∆∆»«

‡ÈÏB„כד  ÁÏLÂ ÁÏL ˙È „ÈÏB‡ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«ƒ»»«¿∆«ƒ
:¯·Ú ˙È»≈∆

Ït‚כה  „Á ÌeL ÔÈa ÔÈ¯z e„ÈÏÈ˙‡ ¯·ÚÏe¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆
È‰eÁ‡ ÌeLÂ ‡Ú¯‡ ˙‚ÈÏt˙‡ È‰BÓBÈa È¯‡¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ««¿»¿¬ƒ

:ÔË˜È»¿»

ÈÂ˙כו  ÛÏL ˙ÈÂ „„BÓÏ‡ ˙È „ÈÏB‡ ÔË˜ÈÂ¿»¿»ƒ»«¿»¿»»∆¿»
:Á¯È ˙ÈÂ ˙ÂÓ¯ˆÁ¬«¿»∆¿»»«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì˙BBLÏÏכ ÌÁ Èa ‰l‡ על אמר וכן . ≈∆¿≈»ƒ¿»ְֵַַָ
ו  יפת ׁשם:ּבני ּבני על ְְְֵֵֵֶֶַ

וטעם Ú·¯כא Èa Ïk È·‡ אבי להֹודיע . ְַַ¬ƒ»¿≈≈∆ְֲִִַ
אלהיו. והּׁשם מּמּנּו, למעלה אין ּכי ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹהעברים,
ּוכנען  העברים. אלהי ה' אמר ּכה ּכתּוב ְְְֱִִֵֵַַַָָָֹֹוכן
להתערב  ראּוי ואין מּמּנּו, למּטה ׁשאין חם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָאבי

וטעם ּבחֹול: ‰ÏB„bקדׁש ˙ÙÈ ÈÁ‡ ׁשהיה . ְְֶַַֹ¬ƒ∆∆«»ֶָָ
ׁשהּוא  ׁשם להזּכיר הקּדים והּכתּוב טֹוב. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָיפת 
ּכבֹודֹו. ּבעבּור הּגדֹול, ׁשהּוא יפת קדם ְֲֶֶֶֶַַָָָֹקטן
חמׁש ּבן  היה  נח ּכי הּכתּוב ׁשאמר ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהעד 

מקֹום  ּבזה ואין להֹוליד, ּכׁשהחל ׁשנה ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָמאֹות
ת''ר  ּובׁשנת ׁשנה. מת''ק ּפחֹות אין ּכי ְְִִִִֵַָָָֹלטען
היה  מהּמּבּול נח ּובצאת  הּמּבּול, ּבא ְֵֵַַַַַָָָָָֹׁשנה
אמר  והּכתּוב אחת, וׁשנה ׁשנה מאה ּבן ְְֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשם
אחי  ּכי מפרׁשים ויׁש הּמּבּול. אחר ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָׁשנתים
הזּכירֹו ּכן על ׁשם. הּוא מּמּנּו הּגדֹול ְִִִֵֵֶֶֶַַָיפת
לא  ׁשם נֹולד ּכאׁשר ּכי ואמר ּבתחּלה. ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹהּכת ּוב
מּועטים, ימים אם ּכי לנח ת''ק מּׁשנת ְְְְִִִִִִַַָָֹנכנסּו
נֹולד  ונח ׁשנה. חׁשּוב ּבּׁשנה אחד יֹום ְִֶַַַָָָָָָֹּכי
לנח  היּו הּמּבּול ּוכׁשּבא ּבסיון. וׁשם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבאּיר,

ׁשנה  צ''ט לׁשם אין והּנה וימים. ׁשנה ְְְִִֵֵֵָָָָָתקצ''ט
ּכׁשּנֹולד  ׁשם ויהיה הּמּבּול. לׁשנת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַׁשלמֹות
ּופירּוׁש וחדׁשים. ׁשנה מאה ּבן ְְְֳִֵֵֶַַָָָָָארּפכׁשד
מחׁשּבֹון  הּׁשנית הּׁשנה ׁשּנכנסה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשנתים,
חמּׁשה  אחר ּכי אֹומרים יׁש ּגם הּמּבּול. ְֲִִִִֵֵַַַַַָראׁשית
הרתה  הּמים, ׁשחסרּו הּמּבּול מּיֹום ְְֳִִִֶַַַַָָָָחדׁשים
ׁשנה. מאת ּבן ׁשם היה והּנה ׁשם. ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָאׁשת
ּבעׂשרה מלכים ּבספר יּמצא הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוׁשח ׁשּבֹון

ְמקֹומֹות:

gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(æë):äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå§¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«

(çë):àáL-úàå ìûîéáà-úàå ìáBò-úàå§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

(èë):ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«

(ì):íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤

(àì)ìì íúçtLîì íL-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâì§«¥¤«

(áì)älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤
:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«

ß oeygxn 'c ycew zay ß

àé(à)ë éäéå:íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàä-ì ©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«
i"yx£˙Á‡ ‰ÙN∑הּקדׁשלׁשֹון.ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e∑.העליֹונים את לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ּבאּו »»∆»ְֶַֹ¿»ƒ¬»ƒְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אחדים", "ּודברים אחר: ּדבר עֹולם. ׁשל יחידֹו על אחר : ּדבר מלחמה. עּמֹו ונעׂשה לרקיע ּדברים (נעלה אחרים: ספרים ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

סמֹוכֹות)חּדים  לֹו ונעׂשה ּבאּו הּמּבּול. ּבימי ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ׁשנים ותרנ"ו לאלף אחת אמרּו: (בראשית . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .רבה) אבןאבןאבןאבן

(á)eáLiå øòðL õøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§−̈©¥¬§
:íL̈«

i"yx£Ì„wÓ ÌÚÒa∑:למעלה ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים י)ׁשהיּו לתּור (לעיל מּׁשם ונסעּו הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם "ויהי ¿»¿»ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשנער  אּלא מצאּו ולא ּכּלם, את להחזיק מקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .להם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(â)äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈
íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå äôøNì¦§¥¨®©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−

:øîçì©«Ÿ¤
i"yx£e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡∑:לאּמה לכנען אּמה ּופּוט לפּוט, וכּוׁש לכּוׁש, 'הבה',∑‰·‰.מצרים ּכל עצמכם. הזמינּו ƒ∆≈≈ְְְְְְִִִַַַָָֻֻ»»ְְְִֶַַָָָ

למּׂשא  אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ּומתחּברים עצמן ׁשּמכינים הּוא, הזמנה ּבלע"ז ∑‰·‰.לׁשֹון אפקרליי"ר .הזמינּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ»»ְְִַַַ
ÌÈ·Ï∑ ּבקעה ׁשהיא ּבבבל, אבנים Ù¯NÏ‰.ׁשאין ‰Ù¯NÂ∑בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים הּלבנים, עֹוׂשין ציגעל ּכ) ¿≈ƒְְֲִִִֵֶֶֶָָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ְִִִֵֶַָ

ּבכבׁשן דאכשטיינע) אֹותן ׂשֹורפים ,.¯ÓÁÏ∑ הּקיר עזרא עזרא עזרא עזרא .לטּוח אבןאבןאבןאבן ְְְִִָָ«…∆ִַַָ

Ï˜c‰:כז  ˙ÈÂ ÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ¿»¬»¿»»¿»ƒ¿»

L·‡:כח  ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡ ˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ¿»»¿»¬ƒ»≈¿»¿»

‡ÔÈlכט  Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ ¯ÙB‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈
:ÔË˜È Èa¿≈»¿»

eË¯ל  ¯ÙÒÏ ÈËÓ ‡LnÓ ÔB‰·˙BÓ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ≈»»≈ƒ¿«
:‡ÁÈ„Ó»ƒ¿»

ÔB‰LÈÏÏלא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌL Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡Ï¿«¿»¿¿«¿≈

ÔB‰˙„Ïe˙Ïלב  Á Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«¿¿»¿
‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa¿«¿≈≈ƒ≈ƒ«¿»«¿«»

:‡ÙBË ¯˙a ‡Ú¯‡a¿«¿»»«»»

Á„:א  ÏÏÓÓe „Á ÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â«¬»»«¿»ƒ»»«¿«»

eÁkL‡Âב  ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ«»

ÔÈ·Ïג  ÈÓ¯ e·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
) ‡z„˜BÈ ‡¯ea ÔepÙ¯NÂ נ"י˙Â‰Â (‡¯ea ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿»«¬«

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡·‡Ï ‡z·Ï ÔB‰Ï¿¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿
:ÚÈLÏ¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Á˙א ‰ÙN האל''ף ּתחת קטן ּבפּתח . »»∆»ְֶַַַָָָָָ
ּבפּתח  יבֹוא נסמ הּוא ואם מּוכרת. ְְְְְִִֶַָָָָּכׁשהּוא
ּדל''ת  חסר לּמה ּבארּתי הּדקּדּוק ּובספר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגדֹול.
ּכי  הּדעת מּׁשּקּול נראת  היתה  והּפלּגה ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָאחת.
ונקרא  היתה. הּמּבּול אחר ׁשנה מאת ְְְְִַַַַַַַָָָָָאחר

ּכתר  הארץ, נפלגה הּולדֹו ּבעת ּכי ּגּום ּפלג  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
חלקי  הם מים ּפלגי וכמֹוהּו חצי. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָארמית
עּמנּואל  ּגם ּכבֹוד. אי וכן יחּלק. ׁשהּנהר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמים 
נכֹונים, עֹולם סדר ּדברי ּגם הּנביא. ּבן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
מּבֹוני  אברהם היה הּוא, ּכן ואם .נסמ ְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹועליו

ּכי  ׁשם, היּו וׁשם נח ּכי ּתתמּה ואל ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹהּמגּדל .
חמּׁשים  ּבן אבינּו יעקב ׁשהיה עד ׁשם מת ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
והּקרֹוב  אחת. לׁשֹון אחת ׂשפה  וטעם ְְְֵֶַַַַַָָָָָויֹותר.
וקין, וחּוה אדם וׂשם הּקדׁש, לׁשֹון ׁשהיה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי

וטעם לעדים: ּופלג ׁשם ‡ÌÈ„Áּגם ÌÈ¯·c. ְְִֵֵֶֶַַַ¿»ƒ¬»ƒ
ׁשּלא  ּדברים לׁשֹון ּבכל הּיֹום ׁשּיּמצא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּבעבּור
ּדברי  ההם  ּובּימים הּלׁשֹון , אנׁשי ּכל ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָיבינּום

מּגזרת רּבים והם אחדים, היּו ּוכסיל ְְְֲִִִִִֵַַָָָָחכם
ֶָאחד:

הּכתּוב ׁשאמר וזה Ì„wÓב ÌÚÒa לאֹות . ְֶֶַַָָ¿»¿»ƒ∆∆ְ

וטעם ּבּמזרח: אררט הרי Ú˜a‰ּכי e‡ˆÓiÂ. ְְֲִִֵַַַָָָָ«ƒ¿¿ƒ¿»
ׁשּמצאּו עד מדינה לבנ ֹות טֹוב מק ֹום ְְְְִִִֶֶַָָָׁשּבּקׁשּו
יׁשרה  ערבה ּבקעה, ּופירּוׁש הּבקעה. ְְְֲִִֵַָָָָָָֹזאת
ויּתכן  ּתרד. ּבּבקעה ּכּבהמה וכן הרכסים. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהפ

:ּבּתו נבקעּו ּוכאּלּו הרים ּבין ְְְִִִִֵֶֶַָָׁשהיא
ׁשהחּבּור aÏ‰ג ּפי על ואף לבנים. מּגזרת . ƒ¿¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַ

ּופלגׁשים. נׁשים ּכמֹו הן נקבֹות לׁשֹון מ''ם ְְְְִִִִֵֵַָעם 
הּבנין  וזהּו ׁשעמדּו. עד הּלבנים ׂשרפּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּנה

ּבאׁש: ולא ּבּמים יּמס ׁשּלא È‰zÂהּתּקיף ְִִִֵֶַַַַַָֹֹ«¿ƒ
Ô·‡Ï ‰·l‰ Ì‰Ï:אבן ּתחת .¯ÓÁ‰Â ּתחת . »∆«¿≈»¿»∆ֶֶַַ¿«≈»ַַ
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(æë):äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå§¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«

(çë):àáL-úàå ìûîéáà-úàå ìáBò-úàå§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

(èë):ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«

(ì):íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤

(àì)ìì íúçtLîì íL-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâì§«¥¤«

(áì)älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤
:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«

ß oeygxn 'c ycew zay ß

àé(à)ë éäéå:íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàä-ì ©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«
i"yx£˙Á‡ ‰ÙN∑הּקדׁשלׁשֹון.ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e∑.העליֹונים את לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ּבאּו »»∆»ְֶַֹ¿»ƒ¬»ƒְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אחדים", "ּודברים אחר: ּדבר עֹולם. ׁשל יחידֹו על אחר : ּדבר מלחמה. עּמֹו ונעׂשה לרקיע ּדברים (נעלה אחרים: ספרים ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

סמֹוכֹות)חּדים  לֹו ונעׂשה ּבאּו הּמּבּול. ּבימי ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ׁשנים ותרנ"ו לאלף אחת אמרּו: (בראשית . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .רבה) אבןאבןאבןאבן

(á)eáLiå øòðL õøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§−̈©¥¬§
:íL̈«

i"yx£Ì„wÓ ÌÚÒa∑:למעלה ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים י)ׁשהיּו לתּור (לעיל מּׁשם ונסעּו הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם "ויהי ¿»¿»ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשנער  אּלא מצאּו ולא ּכּלם, את להחזיק מקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .להם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(â)äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈
íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå äôøNì¦§¥¨®©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−

:øîçì©«Ÿ¤
i"yx£e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡∑:לאּמה לכנען אּמה ּופּוט לפּוט, וכּוׁש לכּוׁש, 'הבה',∑‰·‰.מצרים ּכל עצמכם. הזמינּו ƒ∆≈≈ְְְְְְִִִַַַָָֻֻ»»ְְְִֶַַָָָ

למּׂשא  אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ּומתחּברים עצמן ׁשּמכינים הּוא, הזמנה ּבלע"ז ∑‰·‰.לׁשֹון אפקרליי"ר .הזמינּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ»»ְְִַַַ
ÌÈ·Ï∑ ּבקעה ׁשהיא ּבבבל, אבנים Ù¯NÏ‰.ׁשאין ‰Ù¯NÂ∑בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים הּלבנים, עֹוׂשין ציגעל ּכ) ¿≈ƒְְֲִִִֵֶֶֶָָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ְִִִֵֶַָ

ּבכבׁשן דאכשטיינע) אֹותן ׂשֹורפים ,.¯ÓÁÏ∑ הּקיר עזרא עזרא עזרא עזרא .לטּוח אבןאבןאבןאבן ְְְִִָָ«…∆ִַַָ

Ï˜c‰:כז  ˙ÈÂ ÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ¿»¬»¿»»¿»ƒ¿»

L·‡:כח  ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡ ˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ¿»»¿»¬ƒ»≈¿»¿»

‡ÔÈlכט  Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ ¯ÙB‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈
:ÔË˜È Èa¿≈»¿»

eË¯ל  ¯ÙÒÏ ÈËÓ ‡LnÓ ÔB‰·˙BÓ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ≈»»≈ƒ¿«
:‡ÁÈ„Ó»ƒ¿»

ÔB‰LÈÏÏלא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌL Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡Ï¿«¿»¿¿«¿≈

ÔB‰˙„Ïe˙Ïלב  Á Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«¿¿»¿
‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa¿«¿≈≈ƒ≈ƒ«¿»«¿«»

:‡ÙBË ¯˙a ‡Ú¯‡a¿«¿»»«»»

Á„:א  ÏÏÓÓe „Á ÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â«¬»»«¿»ƒ»»«¿«»

eÁkL‡Âב  ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ«»

ÔÈ·Ïג  ÈÓ¯ e·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
) ‡z„˜BÈ ‡¯ea ÔepÙ¯NÂ נ"י˙Â‰Â (‡¯ea ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿»«¬«

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡·‡Ï ‡z·Ï ÔB‰Ï¿¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿
:ÚÈLÏ¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Á˙א ‰ÙN האל''ף ּתחת קטן ּבפּתח . »»∆»ְֶַַַָָָָָ
ּבפּתח  יבֹוא נסמ הּוא ואם מּוכרת. ְְְְְִִֶַָָָָּכׁשהּוא
ּדל''ת  חסר לּמה ּבארּתי הּדקּדּוק ּובספר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגדֹול.
ּכי  הּדעת מּׁשּקּול נראת  היתה  והּפלּגה ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָאחת.
ונקרא  היתה. הּמּבּול אחר ׁשנה מאת ְְְְִַַַַַַַָָָָָאחר

ּכתר  הארץ, נפלגה הּולדֹו ּבעת ּכי ּגּום ּפלג  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
חלקי  הם מים ּפלגי וכמֹוהּו חצי. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָארמית
עּמנּואל  ּגם ּכבֹוד. אי וכן יחּלק. ׁשהּנהר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמים 
נכֹונים, עֹולם סדר ּדברי ּגם הּנביא. ּבן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
מּבֹוני  אברהם היה הּוא, ּכן ואם .נסמ ְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹועליו

ּכי  ׁשם, היּו וׁשם נח ּכי ּתתמּה ואל ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹהּמגּדל .
חמּׁשים  ּבן אבינּו יעקב ׁשהיה עד ׁשם מת ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
והּקרֹוב  אחת. לׁשֹון אחת ׂשפה  וטעם ְְְֵֶַַַַַָָָָָויֹותר.
וקין, וחּוה אדם וׂשם הּקדׁש, לׁשֹון ׁשהיה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי

וטעם לעדים: ּופלג ׁשם ‡ÌÈ„Áּגם ÌÈ¯·c. ְְִֵֵֶֶַַַ¿»ƒ¬»ƒ
ׁשּלא  ּדברים לׁשֹון ּבכל הּיֹום ׁשּיּמצא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּבעבּור
ּדברי  ההם  ּובּימים הּלׁשֹון , אנׁשי ּכל ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָיבינּום

מּגזרת רּבים והם אחדים, היּו ּוכסיל ְְְֲִִִִִֵַַָָָָחכם
ֶָאחד:

הּכתּוב ׁשאמר וזה Ì„wÓב ÌÚÒa לאֹות . ְֶֶַַָָ¿»¿»ƒ∆∆ְ

וטעם ּבּמזרח: אררט הרי Ú˜a‰ּכי e‡ˆÓiÂ. ְְֲִִֵַַַָָָָ«ƒ¿¿ƒ¿»
ׁשּמצאּו עד מדינה לבנ ֹות טֹוב מק ֹום ְְְְִִִֶֶַָָָׁשּבּקׁשּו
יׁשרה  ערבה ּבקעה, ּופירּוׁש הּבקעה. ְְְֲִִֵַָָָָָָֹזאת
ויּתכן  ּתרד. ּבּבקעה ּכּבהמה וכן הרכסים. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהפ

:ּבּתו נבקעּו ּוכאּלּו הרים ּבין ְְְִִִִֵֶֶַָָׁשהיא
ׁשהחּבּור aÏ‰ג ּפי על ואף לבנים. מּגזרת . ƒ¿¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַ

ּופלגׁשים. נׁשים ּכמֹו הן נקבֹות לׁשֹון מ''ם ְְְְִִִִֵֵַָעם 
הּבנין  וזהּו ׁשעמדּו. עד הּלבנים ׂשרפּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּנה

ּבאׁש: ולא ּבּמים יּמס ׁשּלא È‰zÂהּתּקיף ְִִִֵֶַַַַַָֹֹ«¿ƒ
Ô·‡Ï ‰·l‰ Ì‰Ï:אבן ּתחת .¯ÓÁ‰Â ּתחת . »∆«¿≈»¿»∆ֶֶַַ¿«≈»ַַ
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(ã)äáä eøîàiå|íéîMá BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð ©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´©¨©½¦
:õøàä-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£ıeÙŒÔt∑ מּכאן להפיצנּו מּכה ׁשּום עלינּו יביא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ∆»ֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)eða øLà ìcânä-úàå øéòä-úà úàøì ýåýé ãøiå©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬¨−
:íãàä éða§¥¬¨«¨¨«

i"yx£˙B‡¯Ï '‰ „¯iÂ∑ רּבי ּבמדרׁש ויבינּו. ׁשּיראּו עד הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ללּמד ּבא אּלא ,לכ הצר לא «≈∆ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
‰‡„Ì.ּתנחּומא  Èa∑:ואמר הּטֹובה את ׁשּכפה הראׁשֹון אדם ּבני אּלא ּוגמּלים? חמֹורים ּבני ׁשּמא מי, ּבני אּלא ְַָ¿≈»»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ג) הּמּבּול (לעיל מן ּומּלטם טֹובה ׁשהׁשּפיעם ּבמי  למרד ּבּטֹובה ּכפּו אּלּו אף עּמדי". נתּתה אׁשר עזרא עזרא עזרא עזרא ."האּׁשה אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(å)äæå ílëì úçà äôNå ãçà íò ïä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−
eîæé øLà ìk íäî øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−

:úBNòì©«£«
i"yx£„Á‡ ÌÚ Ô‰∑ לעׂשֹות החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם אחד ׁשעם עּמהן, יׁש זֹו טֹובה ∑‰ÌlÁ.ּכל ≈«∆»ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ«ƒ»

עׂשֹותם, אמרם, לעׂשֹות ּכמֹו: הם BNÚÏ˙.להתחיל 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï∑.ּכתרּגּומֹו מניעה, לׁשֹון יּבצר ּבתמיהה, ְְְְֲֲִֵַַָָָ…ƒ»≈≈∆¿«¬ְְְְְִִִִֵַָָָ
נגידים" רּוח "יבצר לֹו: עו)ודֹומה עזרא עזרא עזרא עזרא .(תהלים אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֶַֹ

(æ)Léà eòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½¦−
:eäòø úôN§©¬¥¥«

i"yx£‰„¯ יתרה ∑‰·‰ מענותנּותֹו נמל ּדינֹו והּוא ∑‰·‰.ּבבית נבנה", "הבה אמרּו: הם מּדה, ּכנגד מּדה »»≈¿»ְְְְְִִֵֵֵַַָָ»»ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
נרדה" "הבה ואמר: מדד ׁשל ∑Ï·Â‰.ּכנגּדם ּכה"א יתרה אחרֹונה וה"א רּבים, ּבלׁשֹון מׁשּמׁש נּו"ן ּונבלּבל, ְְְְֵֶַַָָָָָָ¿»¿»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

eÚÓLÈ.נרדה  ‡Ï∑מחֹו את ּופֹוצע עליו עֹומד וזה טיט, מביא וזה לבנה ׁשֹואל עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ְֵָ…ƒ¿¿ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

Ïc‚Óe‡ד  ‡z¯˜ ‡Ï È· e·‰ e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿≈»»«¿»«¿¿»
‡Ï „ÈaÚÂ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ dLÈ¯Â¿≈≈»≈«≈¿«»¿«¿≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙ ‡ÓÏÈc ÌeLƒ¿»ƒ¿««««≈»«¿»

˜¯z‡ה  È„·BÚ ÏÚ ‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»«»≈«¿»
:‡L‡ Èa B· Èc ‡Ïc‚Óe«¿¿»ƒ¿¿≈¬»»

ÔB‰lÎÏו  „Á ÔLÈÏÂ „Á ‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«»«¿ƒ»«¿»¿
ÔB‰pÓ ÚÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc ÔÈ„Â¿≈¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ïc‡ז  ÔB‰LÈÏ Ônz ÏaÏ·e ÈÏb˙ e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»ƒ»¿ƒ»
:d¯·Á ÔLÈÏ L‡ (¯·b) ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿«¡«ƒ««¿≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואּלה  יׁשמעאל . ּבלׁשֹון  ּכמׁשמעֹו ּופרׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָטיט.
לעלֹות  ׁשּיחׁשבּו טּפׁשים היּו לא הּמגּדל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּבֹוני
נח  ּכי מהּמּבּול, ּפחדּו לא ּגם הּׁשמים. ֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹאל
היּו וכּלם היּו. ׁשם הּׁשם, להם ׁשּנׁשּבע ְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּובניו
והּנה  היּו. ּבניהם ּכי מׁשמעּתם, אל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָסרים
עיר  לבנֹות ּדעּתם וסֹוף חפצם ּגּלה ְְְְִִִֶַַָָָָהּכתּוב
להיֹות  ּגבֹוּה מגּדל ולבנֹות למֹוׁשבם, ְְְְְְִִִַָָָָָּגדֹולה 
העיר  מקֹום לדעת ולתהּלה, ּולׁשם לאֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָלהם 

יע  ּגם הּמקנה. ּכרֹועי חּוצה, ׁשמם להֹולכים מד ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹ
הּכתּוב  ׁשאמר וזהּו הּמגּדל. ימי ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחריהם

ׁשם: לנּו ְֲֵֶַָונעׂשה
ּומּלת והעד,‰·‰ד יהב. וׁשרׁשֹו ּתנה, ּכמֹו . ִַ»»ְְְְְֵֵָָָָ

ּבּה ׁשּידּברּו ּובעבּור .יהב ה' על ְְְְְֲֵֶַַַַָָהׁשל
ּנתחּכמה. הבה רּבים, לׁשֹון  ּכן ּתמצא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהרּבה,
ּתתמּה ואל  :אלי אבא נא  הבה לנקבה, ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּגם

מּלת ÌÈÓMaעל BL‡¯Â ּדּבר ּכן הּנה ּכי . ִַַ¿…«»«ƒִִִֵֵֵ
ואּלה  ּבּׁשמים. ּובצּורֹות ּגדֹולֹות ערים ְְְִִֵֶֶַַָָֹמׁשה,
לא  והּׁשם יּפרדּו. ׁשּלא ּבעצתם ראּו ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹהּבֹונים

ידעּו: לא והם ּכן, ְְֵֵַָָֹיעץ
ּומּלת ‰'ה „¯iÂ מעׂשה ׁשּכל ּבעבּור . ִַ«≈∆ֲֲֵֶַַָ

הּגבֹוהים, ּבכח הם ּתלּויים ְְְְִִִִֵַַַַֹהּתחּתּיים
נקרא  ּכן על העלילֹות, ּכל יּתכנּו ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּומהּׁשמים

ּוכדר ּבּׁשמים. הּיֹוׁשבי ׁשמים, רֹוכב ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשם
וּירד: הּכתּוב אמר אדם, ּבני ְְֵֵֶַַַָָָָלׁשֹון

‡Á„ו ÌÚ Ô‰ '‰ ¯Ó‡iÂ אמר הּדבר זה . «…∆≈«∆»ֶַַָָָ
ּבעבּור  ירד וטעמֹו וּירד. טרם וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלּמלאכים.

ּכן: ‡Á„ׁשאחד ÌÚ.אחת דת להם ׁשּיׁש . ֵֶֶָ«∆»ֵֶֶַַָָ
והּׂשנאה  הּקנאה ּתתחּדׁש הּדתֹות, ּבהׁשּתּנֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָּכי
מל צּוה ּכן על הּלׁשֹון. ּבהׁשּתּנֹות ּכן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָּגם
ה''א  ונפּתח עּמֹו: ּכלׁשֹון ּומדּבר ּופרס, ְְְְִִֵֵַַַַָָָמדי
ׁשהּוא  החי''ת ּבעבּור ּגדֹול, ּבפּתח ְֲִֵֶַַַַָָָהחּלם

ּומּלת החּלֹותי: וכן יּמנע,aÈˆ¯אחריו, ּכמֹו . ְֲִִִֵַַַָƒ»≈ְִַָ
אעזבם  אם הּטעם, וזה ּבצּורֹות. ערים ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָוכמֹוהּו

ּומּלת חפצם: ּכל לעׂשֹות ׁשּיּוכלּו .eÓÊÈיחׁשבּו ְְְְֲִֶֶַַַָָ»¿
ׁשרׁשים: ׁשני והם זממּו, ְְְְִֵֵָָָּכמֹו

¯„‰ז הּמלאכים:‰·‰ עם הּׁשם ּדּבּור . »»≈¿»ְִִִֵַַַָ
Ì˙ÙNּומּלת ÌL ‰Ï·Â הּמדקּדקים ּכל . ִַ¿»¿»»¿»»ְְְִַַָ

ונבקה  וכמֹוהּו נפעל. מּבנין ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַָָָָאֹומרים
ּכי  רחֹוק. וזה נבלה, אבלה וכן מצרים. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָרּוח
לא  ּולׁשֹונם לׁשֹונם, ותתּבלּבל נרד טעם ְְְְְִֵֵֵַַַַָָֹמה
ונעׂשה. ּכמֹו ונבלה רק הּירידה. ּבעבּור ְְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָנבלה
ה'.וזה  ּבלל ׁשם ּכי ּבּסֹוף ׁשאמר ְְְִֶֶַַַָָָָָָוהראיה
להיֹותֹו ראּוי והיה הפעיל. מּבנין הּוא ְְְְְִִִִִִַָָָּדק ּדּוקֹו
על  ונבלה, הּכפל ּובבּלּוע ונבלילה. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשלם

הּכפל  ה'.ּובחסרֹון ארֹון את ונסבה ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָמׁשקל
ּתחת  ואבלה הּזקנים ּתרּגמּו ויפה ׁשם. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָונבלה
לּמה  הּמדקּדקים, ּכדברי היה ואּלּו ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָונבלה .
לׂשנא  לּבם ׁשּנהפ אֹומרים  ויׁש הנּו''ן. ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹחסרּו
אֹומרים  ויׁש לׁשֹון. חּדׁש אחד וכל זה, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָזה
לׁשֹונם. ּדעת ׁשכחם ּדעת, לאדם הּמלּמד ְְְְִֵַַַַַַָָָָָּכי

ׁשּנקרא ויּתכן (טז) ׁשּנפֹוצּו ּבעיני Ït‚וה ּנכֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ∆∆
ׁשנה  ת''ק חי ׁשם ּכי ׁשּנאסף. ּבּיֹום הּזה ֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּׁשם
וׁשלח  ׁשנה, תל''ח וארּפכׁשד הּמּבּול, ְְְְֶַַַַַַַַָָאחר
ימי  ּכל והּנה תס''ד. ּבנֹו ועבר תל''ג, ְְְְְִֵֵֵֶָּבנֹו
אבֹותיו. ימי חצי הם והּנה ׁשנה, רל''ט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָּפלג
וגם  ּפלג. ׁשני ּכמסּפר אחריו חי ּבנֹו, רעּו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָּגם
ּפלג  אחר אין הּכלל, וזה מהם. קרֹוב ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָׂשרּוג
ּבנֹו אם ּכי ּפלג ּכמֹו ׁשנה רל''ט ׁשחיה ְְִִִֶֶֶָָָָמי
הּמגּדל, ּבֹוני היּו ׁשבעים ּכי אֹומרים ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַָָלבּדֹו.
ּוכׁשאּתה  לׁשֹונֹות. לׁשבעים נפֹוצּו ּכן ְְְְְִִֵֶַַָָועל
חם, ּבני ּגם יפת ּבני ּגם ׁשם, ּבני ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַָסֹופר
פירּוׁש ּכי נכֹון, אינּנּו וזה ׁשבעים. ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָּתמצאם
ועֹוד  אנׁשים. ׁשני אינּנּו ּופתרּוסים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָּכפּתֹורים
סדר  ּדעת ועל ּובניו . נח ּבמסּפר הביא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא

הּמגּדל: ּבֹוני ּורבבֹות לאלפים יהיּו ְְְֲִִִֵַַָָָָעֹולם

gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ
:øéòä̈¦«

i"yx£ÌMÓ Ì˙B‡ '‰ ıÙiÂ∑ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים נפּוץ" "ּפן ּׁשאמרּו: מה הּזה, י)ּבעֹולם :(משלי «»∆»ƒ»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
תבֹואּנּו היא רׁשע .""מגֹורת ְְִֶַָָ

(è)úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìò©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤

i"yx£ÌˆÈÙ‰ ÌMÓe∑,הּפּלגה ּדֹור ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ׁשל קׁשה: זֹו אי וכי הּבא. לעֹולם חלק להם ׁשאין לּמד ƒ»¡ƒ»ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּדֹור  אּלא העֹולם? מן נאבדּו לא ואּלּו נׁשטפּו ואּלּו ּבֹו, להּלחם ּבעּקר יד ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, יד ּפׁשטּו לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹאּלּו
"ׂשפה  ׁשּנאמר: ּביניהם, ורעּות אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו נאבדּו. לכ ּביניהם, מריבה והיתה ּגזלנים היּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמּבּול

הּׁשלֹום  וגדֹול הּמחלקת ׁשּׂשנאּוי למדּת אחדים", ּודברים .אחת ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr bk zegiy ihewl)

ההההּבּבּבּבאאאא לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם חלקחלקחלקחלק להםלהםלהםלהם ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין ט)למדלמדלמדלמד יא, (רׁש"י ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכפי הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם אּמֹות ׁשחסידי ספ"ח)מׁשמע, מלכים מהּמׁשנה (הלכות ּכן לדּיק יׁש ולכאֹורה . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשם) להרמּב"ם הּמׁשניֹות ּפרּוׁש ּוראה חלק. ר"פ וׁשם(סנהדרין כו'. ּבלעם הדיֹוטֹות, ארּבעה סע"ב): אנׁשי (קז, . . הּפּלגה ּדֹור . . הּמּבּול ּדֹור : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

כו'. ְסדֹום

(é)-úà ãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤¤
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«

i"yx£‰L ˙‡Ó Ôa ÌL∑ הּמּבּול אחר ׁשנתים ארּפכׁשד את .ּכׁשהֹוליד ≈∆¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָ

(àé)úBàî Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬¥−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(áé)ìLe Lîç éç ãLëtøàå:çìL-úà ãìBiå äðL íéL §©§©§©´©½¨¥¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(âé)ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøà éçéåíéðL L ©§¦´©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)ìL éç çìLå:øáò-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤

(åè)ìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåòaøàå íéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½§©§©¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æè)ìLe òaøà øáò-éçéå:âìt-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤

(æé)ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáò-éçéåòaøàå äðL íéL ©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§©§©¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(çé)ìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«

(èé)íéúàîe íéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−¨©´¦
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

‡¯Ú‡ח  ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È ÈÈ ¯c·e««¿»»¿ƒ«»««≈»«¿»
) È·ÓÏ eÚÓe נ"י(È·ÓlÓ eÚÓ˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈

:‡z¯«̃¿»

ÈÈט  ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»
Èt‡ ÏÚ ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»««≈

:‡Ú¯‡ Ïk»«¿»

ÔÈLי  ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«≈≈«¿»¿ƒ
¯˙a ÔÈL ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ»«

:‡ÙBË»»

LÓÁיא  „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»«¿«¿»¬≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיב  LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈¿ƒ
:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»«

ÁÏLיג  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡ ‡ÈÁÂ«¬»«¿«¿«»«¿ƒ»∆«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú·¯:יד  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ¿∆«¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆

‡¯Úaטו  ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL ‡ÈÁÂ«¬»∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙טז  „ÈÏB‡Â ÔÈL Úa¯‡Â ÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
:‚Ït»∆

‡¯Úaיז  ‚Ït ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»∆∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

¯eÚ:יח  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

Ô˙‡Óיט  eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»



ני gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ
:øéòä̈¦«

i"yx£ÌMÓ Ì˙B‡ '‰ ıÙiÂ∑ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים נפּוץ" "ּפן ּׁשאמרּו: מה הּזה, י)ּבעֹולם :(משלי «»∆»ƒ»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
תבֹואּנּו היא רׁשע .""מגֹורת ְְִֶַָָ

(è)úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìò©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤

i"yx£ÌˆÈÙ‰ ÌMÓe∑,הּפּלגה ּדֹור ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ׁשל קׁשה: זֹו אי וכי הּבא. לעֹולם חלק להם ׁשאין לּמד ƒ»¡ƒ»ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּדֹור  אּלא העֹולם? מן נאבדּו לא ואּלּו נׁשטפּו ואּלּו ּבֹו, להּלחם ּבעּקר יד ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, יד ּפׁשטּו לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹאּלּו
"ׂשפה  ׁשּנאמר: ּביניהם, ורעּות אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו נאבדּו. לכ ּביניהם, מריבה והיתה ּגזלנים היּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמּבּול

הּׁשלֹום  וגדֹול הּמחלקת ׁשּׂשנאּוי למדּת אחדים", ּודברים .אחת ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr bk zegiy ihewl)

ההההּבּבּבּבאאאא לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם חלקחלקחלקחלק להםלהםלהםלהם ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין ט)למדלמדלמדלמד יא, (רׁש"י ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכפי הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם אּמֹות ׁשחסידי ספ"ח)מׁשמע, מלכים מהּמׁשנה (הלכות ּכן לדּיק יׁש ולכאֹורה . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשם) להרמּב"ם הּמׁשניֹות ּפרּוׁש ּוראה חלק. ר"פ וׁשם(סנהדרין כו'. ּבלעם הדיֹוטֹות, ארּבעה סע"ב): אנׁשי (קז, . . הּפּלגה ּדֹור . . הּמּבּול ּדֹור : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

כו'. ְסדֹום

(é)-úà ãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤¤
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«

i"yx£‰L ˙‡Ó Ôa ÌL∑ הּמּבּול אחר ׁשנתים ארּפכׁשד את .ּכׁשהֹוליד ≈∆¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָ

(àé)úBàî Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬¥−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(áé)ìLe Lîç éç ãLëtøàå:çìL-úà ãìBiå äðL íéL §©§©§©´©½¨¥¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(âé)ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøà éçéåíéðL L ©§¦´©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)ìL éç çìLå:øáò-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤

(åè)ìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåòaøàå íéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½§©§©¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æè)ìLe òaøà øáò-éçéå:âìt-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤

(æé)ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáò-éçéåòaøàå äðL íéL ©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§©§©¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(çé)ìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«

(èé)íéúàîe íéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−¨©´¦
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

‡¯Ú‡ח  ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È ÈÈ ¯c·e««¿»»¿ƒ«»««≈»«¿»
) È·ÓÏ eÚÓe נ"י(È·ÓlÓ eÚÓ˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈

:‡z¯«̃¿»

ÈÈט  ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»
Èt‡ ÏÚ ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»««≈

:‡Ú¯‡ Ïk»«¿»

ÔÈLי  ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«≈≈«¿»¿ƒ
¯˙a ÔÈL ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ»«

:‡ÙBË»»

LÓÁיא  „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»«¿«¿»¬≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיב  LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈¿ƒ
:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»«

ÁÏLיג  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡ ‡ÈÁÂ«¬»«¿«¿«»«¿ƒ»∆«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú·¯:יד  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ¿∆«¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆

‡¯Úaטו  ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL ‡ÈÁÂ«¬»∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙טז  „ÈÏB‡Â ÔÈL Úa¯‡Â ÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
:‚Ït»∆

‡¯Úaיז  ‚Ït ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»∆∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

¯eÚ:יח  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

Ô˙‡Óיט  eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»



gpנב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(ë)ìLe íézL eòø éçéå:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦´§½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

(àë)íéúàîe íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−¨©´¦
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(áë)ìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«

(âë)ãìBiå äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®©¬¤
ñ :úBðáe íéðä¦−¨«

(ãë):çøz-úà ãìBiå äðL íéøNòå òLz øBçð éçéå©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(äë)äðL äøNò-òLz çøz-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîe§©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(åë)øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL çøú-éçéå©«§¦¤−©¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−
:ïøä-úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¨¨«

(æë)øBçð-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤¨−
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

(çë)ãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìò ïøä úîiåøeàa Bz ©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−§¬
:íécNk©§¦«

i"yx£ÂÈ·‡ Á¯z ÈtŒÏÚ∑אביו רבה)ּבחּיי על (בראשית ּתרח ׁשּקבל מת, אביו ידי ׁשעל אֹומרים יׁש אּגדה: ּומדרׁש . «¿≈∆«»ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
נֹוצח  אברם אם ּבלּבֹו: ואֹומר יֹוׁשב והרן האׁש, לכבׁשן והׁשליכֹו צלמיו, את ׁשּכּתת על נמרד לפני ּבנֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאברם
מּׁשל  הרן: להם אמר אּתה? מי מּׁשל להרן: לֹו אמרּו אברם, ּוכׁשּנּצל מּׁשּלֹו, אני נֹוצח נמרד ואם מּׁשּלֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאני

וכן ּבקעה, אּור, ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ּכׂשּדים. אּור וזהּו ונׂשרף, האׁש לכבׁשן הׁשליכּוה ּו אני. כד)אברם :(ישעיה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
וכן ה'", ּכּבדּו יא)"ּבארים אּור (שם קרּוי עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". "מאּורת עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

(èë)éøN íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈
:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«

i"yx£‰kÒÈ∑ ׂשרה ּביפיּה,זֹו סֹוכין וׁשהּכל הּקדׁש, ּברּוח ׁשסכתה ׁשם פרעה"(על ׂשרי אֹותּה "וּיראּו ׁשּנאמר ּכמֹו אחרים: .)ספרים ƒ¿»ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

נסיכּות לׁשֹון יסּכה, להדיא)ועֹוד: ל"ט בסנהדרין הוא ׂשר (וכן ּכמֹו ׂשררה . לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .ה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִָָָָָ

È˙כ  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÈ˙Ïz eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»
:‚e¯N¿

Ô˙‡Óכא  ‚e¯N ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

BÁ¯:כב  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

Ô˙‡Óכג  ¯BÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כד  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e ÔÈ¯NÚ ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
:Á¯z»«

Ó‡‰כה  Á¯z ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»»«¿ƒ»∆«¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ¯NÚ ÚL˙e¿«¬«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡·¯Ìכו  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L Á¯˙ ‡ÈÁÂ«¬»∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»
:Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»

‡·¯Ìכז  ˙È „ÈÏB‡ Á¯z Á¯z ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«∆«∆«ƒ»«¿»
:ËBÏ ˙È „ÈÏB‡ Ô¯‰Â Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»¿»»ƒ»

Ú¯‡a‡כח  È‰e·‡ Á¯z Èt‡ ÏÚ Ô¯‰ ˙ÈÓeƒ»»««≈∆«¬ƒ¿«¿»
:È‡cÒÎ„ ‡¯e‡a d˙e„lÈ„¿«»≈¿»¿«¿»≈

‡z˙כט  ÌeL ÔÈL ÔB‰Ï ¯BÁÂ Ì¯·‡ ·ÈÒe¿ƒ«¿»¿»¿¿ƒƒ«
Ô¯‰ ˙a ‰kÏÓ ¯BÁ ˙z‡ ÌeLÂ È¯N Ì¯·‡«¿»»»¿ƒ«»ƒ¿»«»»

:‰kÒÈ„ ‡‰e·‡Â ‰kÏÓ„ ‡‰e·‡¬»¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכׂשּדים.Ì¯·‡Âכו אּור נקרא ּבמקֹום נֹולד ¿«¿»ְְְִִַַָָ
ׁשהיה  ה'.והּקרֹוב ּכּבדּו ּבאּורים ּכן על  ְְְְִֵֶַַַָָָָוכמֹוהּו,
אברם. אחי נחֹור מּבני ּכׂשּדים ּכי אחר, ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָלֹו
ּכי  והעד ּבימיו. הּנֹודע הּׁשם ּכתב מׁשה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹרק
וכתּוב  אחיו, הרן מת ׁשּׁשם אברם, נֹולד ְְִֵֶַַָָָָָָָׁשם
הּכׂשּדים  עׂשּו ׁשאּור ויּתכן מֹולדּתֹו. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבארץ
לֹו אֹור א ׁשר ּכמֹו ּכן, ונקרא הּנזּכר. ְְְְֲִִֵֶַַָָָּבּמקֹום

ְִּבצּיֹון:
וטעם Ètכח ÏÚ ואביו ׁשּמת אביו, לפני  . ְַַ«¿≈ְְִִִֵֵֶָָ

אביהם: אהרן ּפני על וכמֹוהּו ְְֲֲִֵֶֶַַָֹרֹואה.

והזּכיר BÁ¯כט ˙L‡ ÌL יחּוס להֹודיע . ְְִִ≈≈∆»ְִִַ
אמרּו ז''ל וקדמֹונינּו ולאה. ורחל ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָרבקה
והאֹומרים  נקּבל. קּבלה ואם ׂשרה, היא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיסּכה 
הפ אמרּו ׂשרה, ולא עקר היה אברהם ְְְִֵֶַָָָָָָָָָֹּכי
קטּורה. ּובני ּבנֹו, יׁשמעאל  והעד, ְְְְְִֵֵֵַָָָָהּכתּוב.
אינּנּו אברהם אחֹות היתה ׂשרה ּכי ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָוהאֹומרים
היה  ּכן היה ואּלּו הּטעם. זה ּבעיני ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָיׁשר
וׂשרי  ּבנֹו אברם את ּתרח וּיּקח אֹומר ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָהּכתּוב
אחֹות  היתה אּלּו ּכן ּבנֹו.גם אברם אׁשת ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבּתֹו
ּבנֹו, ּבת ׂשרי ואת אֹומר הּכתּוב היה ְְֵֶַַַָָָָלֹוט,

הל ּבנֹו ׁשּנחֹור ויּתכן לֹוט. על ּכתב ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר
והּנכֹון  אביו. אחר ּבא אֹו חרן אל ְְִִִֶַַַָָָָָָּבתחּלה
לאברם, הּׁשם ׁשאמר ל ל ׁשּפרׁשת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבעיני
וכמֹוהּו ּתרח. וּיּקח ׁשהּוא הּפסּוק זה ְִֶֶֶֶַַַַָָֹקדם
הּׁשנית, ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש ּבאחד ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּתֹורה
והעד, הּׁשנית. ּבּׁשנה הראׁשֹון ּבחדׁש ּכן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואחר
ּבא  וכאׁשר ּכנען , ארצה ללכת  הּכתּוב  ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאמר
ׁשם  וּיׁשב ּבעיניו הּמקֹום יׁשר חרן אל ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתרח

ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם ואין ְְְֵַַָָָָֹֻֻוּימת.

gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(ì):ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«

(àì)Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ¤§½
øeàî ízà eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´
:íL eáLiå ïøç-ãò eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«

i"yx£Ìz‡ e‡ˆiÂ∑ וׂשרי לֹוט עם ואברם ּתרח .וּיצאּו «≈¿ƒ»ְְְְִֵֶַַַַָָ

(áì)çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©
øçaÑ:* §¨¨«

i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑:ּכתיב ׁשהרי ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ּובא מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
יב) קמ"ה (לקמן הרי אברם, ּכׁשּנֹולד היה ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ּבצאתֹו ׁשנה וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ"ואברם

ל  ּתרח ׁשל מיתתֹו הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו נׁשארּו עדין מחרן. אברם ּכׁשּיצא ׁשל לתרח יציאתֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ׁשהּניחֹו אביו, ּכּבּוד את אברם קּים לא ויאמרּו: לּכל מפרסם הּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻאברם?

מת. ועֹוד (הּכתּוב אחרים: ׁשּנאמר:)ספרים חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף והּצּדיקים מתים, קרּויים ּבחּייהם אף ׁשהרׁשעים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן הפּוכה ∑Ô¯Áa."ּובניהּו מקֹום הּנּו"ן ׁשל אף חרֹון אברם עד :ל לֹומר ,: ְְִֶֶַָָָָ¿»»ְְֲֲֶַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

ּבּבּבּבחרןחרןחרןחרן ּתּתּתּתרחרחרחרח לב)ווווּיּיּיּימתמתמתמת ללללֹוֹוֹוֹו(יא, והלוהלוהלוהל זקןזקןזקןזקן ּבּגמרא(רׁש"י)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּניחיחיחיחֹוֹוֹוֹו ב)איתא לג, וכתב (קידושין אביו. מּפני לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּפני  הקּביל לא לגדּלה ׁשעלה ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. מּפני זה ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהרא"ש:
ּוכפי  ּבה', להאמין אֹותֹו לּמד אברהם ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, עכ"ל. אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאביו

רׁש"י טו)ׁשּכתב טו, לך מּפניו.(לך לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי אביו, את אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה ׁשּתרח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

נח פרשת סימן.חסלת לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג

(*423 ועמ' ,63 עמ' חט"ו לקו"ש ע"פ

ÏÂ„:ל  dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N ˙Â‰Â«¬«»«¬»»≈»¿»

a¯לא  ËBÏ ˙ÈÂ d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»«
Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰»»«¿≈¿»»««»≈ƒ««¿»
ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚ e˜Ùe d¯a¿≈¿»ƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»ƒƒ«»

ÈÓe˙לב  ÔÈL LÓÁÂ Ô˙‡Ó Á¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈∆«»»«¬≈¿ƒƒ
Ù Ù Ù :Ô¯Áa Á¯z∆«¿»»

çð úùøô úøèôäìåð÷ 'îòá äñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷

h"nyz'd oeygxn 'c ,gp t"y zegiyn

"לך  מישראל כאו"א אצל ויהי' יתקיים ומיד ותיכף
– ממש כפשוטו אראך" אשר הארץ אל גו' לך
לירושלים  הקדושה, לארצנו ובאים מהגלות שיוצאים

הקדשים. לקדש ועד המקדש, לבית הקודש, עיר

היעוד  יקויים יהודה 66ואז מנחת לה' "וערבה

עולם  "כימי קדמוניות", וכשנים עולם כימי ירושלים
שנאמר  נח, לי"67כימי זאת נח מי שהעולם 68כי היינו, ,

הדעת" "מי – במים מכוסה יהי' כמ"ש 69כולו "כי 30,
מכסים". לים כמים הוי' את דעה הארץ מלאה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ד.66) ג, מלאכי

(67.36 הערה לעיל נסמן
ועוד.68) בסופו. איכ"ר ד. פ"ז, ויק"ר
בסופן.69) מקואות הל' רמב"ם ראה



נג gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(ì):ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«

(àì)Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ¤§½
øeàî ízà eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´
:íL eáLiå ïøç-ãò eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«

i"yx£Ìz‡ e‡ˆiÂ∑ וׂשרי לֹוט עם ואברם ּתרח .וּיצאּו «≈¿ƒ»ְְְְִֵֶַַַַָָ

(áì)çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©
øçaÑ:* §¨¨«

i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑:ּכתיב ׁשהרי ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ּובא מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
יב) קמ"ה (לקמן הרי אברם, ּכׁשּנֹולד היה ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ּבצאתֹו ׁשנה וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ"ואברם

ל  ּתרח ׁשל מיתתֹו הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו נׁשארּו עדין מחרן. אברם ּכׁשּיצא ׁשל לתרח יציאתֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ׁשהּניחֹו אביו, ּכּבּוד את אברם קּים לא ויאמרּו: לּכל מפרסם הּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻאברם?

מת. ועֹוד (הּכתּוב אחרים: ׁשּנאמר:)ספרים חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף והּצּדיקים מתים, קרּויים ּבחּייהם אף ׁשהרׁשעים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן הפּוכה ∑Ô¯Áa."ּובניהּו מקֹום הּנּו"ן ׁשל אף חרֹון אברם עד :ל לֹומר ,: ְְִֶֶַָָָָ¿»»ְְֲֲֶַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

ּבּבּבּבחרןחרןחרןחרן ּתּתּתּתרחרחרחרח לב)ווווּיּיּיּימתמתמתמת ללללֹוֹוֹוֹו(יא, והלוהלוהלוהל זקןזקןזקןזקן ּבּגמרא(רׁש"י)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּניחיחיחיחֹוֹוֹוֹו ב)איתא לג, וכתב (קידושין אביו. מּפני לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּפני  הקּביל לא לגדּלה ׁשעלה ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. מּפני זה ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהרא"ש:
ּוכפי  ּבה', להאמין אֹותֹו לּמד אברהם ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, עכ"ל. אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאביו

רׁש"י טו)ׁשּכתב טו, לך מּפניו.(לך לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי אביו, את אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה ׁשּתרח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

נח פרשת סימן.חסלת לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג

(*423 ועמ' ,63 עמ' חט"ו לקו"ש ע"פ

ÏÂ„:ל  dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N ˙Â‰Â«¬«»«¬»»≈»¿»

a¯לא  ËBÏ ˙ÈÂ d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»«
Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰»»«¿≈¿»»««»≈ƒ««¿»
ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚ e˜Ùe d¯a¿≈¿»ƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»ƒƒ«»

ÈÓe˙לב  ÔÈL LÓÁÂ Ô˙‡Ó Á¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈∆«»»«¬≈¿ƒƒ
Ù Ù Ù :Ô¯Áa Á¯z∆«¿»»

çð úùøô úøèôäìåð÷ 'îòá äñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷

h"nyz'd oeygxn 'c ,gp t"y zegiyn

"לך  מישראל כאו"א אצל ויהי' יתקיים ומיד ותיכף
– ממש כפשוטו אראך" אשר הארץ אל גו' לך
לירושלים  הקדושה, לארצנו ובאים מהגלות שיוצאים

הקדשים. לקדש ועד המקדש, לבית הקודש, עיר

היעוד  יקויים יהודה 66ואז מנחת לה' "וערבה

עולם  "כימי קדמוניות", וכשנים עולם כימי ירושלים
שנאמר  נח, לי"67כימי זאת נח מי שהעולם 68כי היינו, ,

הדעת" "מי – במים מכוסה יהי' כמ"ש 69כולו "כי 30,
מכסים". לים כמים הוי' את דעה הארץ מלאה
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ד.66) ג, מלאכי

(67.36 הערה לעיל נסמן
ועוד.68) בסופו. איכ"ר ד. פ"ז, ויק"ר
בסופן.69) מקואות הל' רמב"ם ראה

המשך מעמוד כנ



נד

לשבוע פרשת נח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ח תשרי
פרק כ, מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' מרחשון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ט תשרי
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' מרחשון
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שלישי - ל' תשרי
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' מרחשון
מפרק יח

עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' מרחשון
פרק כ 

מפרק כג עד סוף פרק כח

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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,mipeilrdäãBáò éãáBò íä¥§¥£¨
,õ÷ úò ãò ,Lnî äøæ- ¨¨©¨©¥¥

,dcizrd dle`bd ly
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,àøçà,zetilwd -æà"å ¨¢¨§¨
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,íëBúa "úeìb" úðéçáa- ¦§¦©¨§¨
,lirl xaqedy itkàeä
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,zewl`e dyecw ly ipevigde,úBnàä ïéáì ìàøNé eìbLk Cà©§¤¨¦§¨¥§¥¨ª
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ì"æø30:(("íänò äðéëL ¯ íBãàì eìb" : ©©¨¤¡§¦¨¦¨¤
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ùã÷ä úøâà
úåùáìúä éãé ìò àåä úåéçä â"åòä úåöøàáù àìà)
ãøåéù åðééäã úåîåà 'ò ìò 'éðåîîä 'éðåöéçä íéøù
øéàîå äéùòã úåëìî íùá àø÷ðä 'ä øáãî õåöéð

é÷î 'éçáá äìòî ìù íéøùä ìòåðéà êà äìòîìî ó
äøàäî úåéç íäì êùîð àìà ùîî íäá ùáìúî

é÷î 'éçáá äìòîìî íäéìò øéàîù åæíéøùäîå ó
íäéúåöøàáù úåôåòå úåéç úåîäáìå â"åòì úåéç òôùð
íéìâìâä íäù íééîùâä íéîùìå úéîùâä õøàìå
íéøåäè úåôåòå úåéçå úåîäáå õøàå íéîùù àìà)
â"åòä úåùôðå íéàîèäå äâåð úôéì÷î 'éòôùð
íäá øùà ìëå õøàå íéîù äðäå .(úåôéì÷ øàùî
íéøùä éáâì éáéùç ùîî àìë íìåë â"åò úåöøàá
éáâì éáéùç ùîî àìë íéøùäå .íîåé÷å íúåéç íäù
íäéìò øéàîä 'ä øáãî õåöéðäî íäì êùîðä úåéçä
åæ äøàäî íëåúì êùîðä úåéçä ë"ôòàå äìòîìî
'é÷ìà íùá 'éàø÷ð ïëìù íëåúá úåìâ 'éçáá àåä
'éçá ïä íä íâù àéäìàã àäìà äéì åø÷å íéøçà
ãò ùîî æ"òò íä íäî íéòôùðä â"åòä ïëìå úå÷ìà
íéîò ìà êåôäà æàå à"èñäå úåîä òìåáéù õ÷ úò
úåìâ íùá ïë íâ àø÷ðå 'ä íùá íìåë àåø÷ì 'åë
íëåúá úåìâ 'éçáá øùà äæ úåéçù øçàî äðéëùä
àø÷ðä 'ä øáãî õåöéðäî íäì úëùîðä äøàäî àåä

íùáàåäå êìéàå ã"äò àèçî êùîð äæ úåìâå) äðéëù
ïéáì ìàøùé åìâùë êà äùåã÷ã ãáì íééøåçà 'éçá
íéðô 'éçáá àåä íùøùå ìàøùé úæéçàå úåîåàä
åìâ ì"æøà æ"òå äîéìù úåìâ àéä åæ äðä íéðåéìòä

:((íäîò äðéëù íåãàì
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פ"ג.27. יסוה"ת הל' רמב"ם שם.28.ראה מהרש"א ובחדא"ג א. קי, ט.29.מנחות ג, ובכ"מ.30.צפני' מא. יב, בא מכילתא ב. כט, מגילה
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,mnvrl ,miaygp md mby xnelk) zeiewl`d ly dwel`d `ed jexa
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ïëìå`id (mzeyxa xy` lke) mlerd zene` ly zeigdy oeeik - §¨¥

ok` md `lina ,mipeilrd mixya dxi`nd ziwl`d dx`ddn
okle ,mdn mzeig milawníäî íéòtLpä íéBbämixydn - ©¦©¦§¨¦¥¤

,mipeilrdäãBáò éãáBò íä¥§¥£¨
,õ÷ úò ãò ,Lnî äøæ- ¨¨©¨©¥¥

,dcizrd dle`bd ly
àøèqäå úånä òláiL¤§ª©©¨¤§©¦§¨

,àøçà,zetilwd -æà"å ¨¢¨§¨
àø÷ì 'eë íénò ìà Ctäà¤§Ÿ¤©¦¦§Ÿ

"'ä íLa ílë29.epax - ª¨§¥
xiaqdy dnl o`k xfeg owfd
z` dignd iwl`d uevipdy
z` mkxce ,mipeilrd mixyd
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:xne`e ,zelbaåly mzeigdÎ §
ici lr dxf dcear icaer
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"'ä øác"î õBöépäî¥©¦¦§©

"äðéëL" íLa àø÷pä- ©¦§¨§¥§¦¨
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i`vga owfd epax xiaqn
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ùã÷ä úøâà
úåùáìúä éãé ìò àåä úåéçä â"åòä úåöøàáù àìà)
ãøåéù åðééäã úåîåà 'ò ìò 'éðåîîä 'éðåöéçä íéøù
øéàîå äéùòã úåëìî íùá àø÷ðä 'ä øáãî õåöéð

é÷î 'éçáá äìòî ìù íéøùä ìòåðéà êà äìòîìî ó
äøàäî úåéç íäì êùîð àìà ùîî íäá ùáìúî

é÷î 'éçáá äìòîìî íäéìò øéàîù åæíéøùäîå ó
íäéúåöøàáù úåôåòå úåéç úåîäáìå â"åòì úåéç òôùð
íéìâìâä íäù íééîùâä íéîùìå úéîùâä õøàìå
íéøåäè úåôåòå úåéçå úåîäáå õøàå íéîùù àìà)
â"åòä úåùôðå íéàîèäå äâåð úôéì÷î 'éòôùð
íäá øùà ìëå õøàå íéîù äðäå .(úåôéì÷ øàùî
íéøùä éáâì éáéùç ùîî àìë íìåë â"åò úåöøàá
éáâì éáéùç ùîî àìë íéøùäå .íîåé÷å íúåéç íäù
íäéìò øéàîä 'ä øáãî õåöéðäî íäì êùîðä úåéçä
åæ äøàäî íëåúì êùîðä úåéçä ë"ôòàå äìòîìî
'é÷ìà íùá 'éàø÷ð ïëìù íëåúá úåìâ 'éçáá àåä
'éçá ïä íä íâù àéäìàã àäìà äéì åø÷å íéøçà
ãò ùîî æ"òò íä íäî íéòôùðä â"åòä ïëìå úå÷ìà
íéîò ìà êåôäà æàå à"èñäå úåîä òìåáéù õ÷ úò
úåìâ íùá ïë íâ àø÷ðå 'ä íùá íìåë àåø÷ì 'åë
íëåúá úåìâ 'éçáá øùà äæ úåéçù øçàî äðéëùä
àø÷ðä 'ä øáãî õåöéðäî íäì úëùîðä äøàäî àåä

íùáàåäå êìéàå ã"äò àèçî êùîð äæ úåìâå) äðéëù
ïéáì ìàøùé åìâùë êà äùåã÷ã ãáì íééøåçà 'éçá
íéðô 'éçáá àåä íùøùå ìàøùé úæéçàå úåîåàä
åìâ ì"æøà æ"òå äîéìù úåìâ àéä åæ äðä íéðåéìòä

:((íäîò äðéëù íåãàì

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

פ"ג.27. יסוה"ת הל' רמב"ם שם.28.ראה מהרש"א ובחדא"ג א. קי, ט.29.מנחות ג, ובכ"מ.30.צפני' מא. יב, בא מכילתא ב. כט, מגילה



ixyzנו 'lÎh"k iyilyÎipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ט שני יום
,nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éë óà äðäå,nw 'nr cr:ì"æ é"øàä

יום שני ֿ שלישי כ "ט ֿ ל 'תשרי 

שלישי  תשרי יום ל'
,nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãàä ùôð äðäå,280 'nr cr:øåáã àìá
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,ïë-ét-ìò-óà ¯ ãçéîe§ª¨©©¦¥
úeiçä úëLîäå äøàää©¤¨¨§©§¨©©©
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'ãì ú÷lçúî Cøaúé¦§¨¥¦§©¤¤§
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àlL ,Bøézñäìe úeiçäå§©©§©§¦¤Ÿ
íìBòa Ck ìk øéàî àäé§¥¥¦¨¨§¨

Bîk äàéøaä`edy - ©§¦¨§
xi`n,úeìéöàä íìBòa§¨¨£¦

àeä äøéöéä íìBòáe- §¨©§¦¨
mixzqen zeigde `edìò©

íéëñîe íéîeöîö éãé§¥¦§¦§¨¦

.'eëå øúBé;"diiyr"d mlera jkn xzeie -ìáàlk zexnl - ¥§£¨
,xen`díBìLå ñç éepL íeL ïéà,mikqnde minevnvd ici lr - ¥¦©§¨

àéäL ,äðéëMä úeîöòa§©§©§¦¨¤¦
íâå ."åét çeø"å "'ä øác"§©§©¦§©
úëLîäå äøàää úðéçáa¦§¦©©¤¨¨§©§¨©

,úeiçäxac"n zkynpd - ©©
,"'däøàää äpä¦¥©¤¨¨

Cñnä úò÷Ba úeìéöàaL¤©£¦©©©¨¨
ïëå ,äàéøaa úLaìúîe¦§©¤¤¦§¦¨§¥
äøéöéîe äøéöéì äàéøaî¦§¦¨¦¦¨¦¦¨
-ïéà-øBà ïëìå ,äiNòì©£¦¨§¨¥¥
úeìéöàaL àeä-Ceøa óBñ¨¤©£¦

äiNòa ïk íb àeä- ©¥©£¦¨
efn dxizieäfä íìBòáe¨¨©¤

éãé ìò ,éøîçä©¨§¦©§¥
BúeLaìúäoi` xe`" ly - ¦§©§

,"seq-äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨
øàáîk ,äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨©§Ÿ¨

ì"æ é"øàä éáúëa ìkä33: ©Ÿ§¦§¥¨£¦©
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ïlkLmi`a ,zexitqd xyr cbpky zegekd xyr lk -"åét çeø"î ¤ª¨¥©¦
:áéúëãk ,Cøaúéenk - ¦§¨¥§¦§¦

:aezky,"'eë åétàa çtiå"©¦©§©¨
"gtie" oeyld ,"miig znyp -
gexdn d`a dnypdy dxen
migtepy miiniptd zeigde
hexhexta xaqenk ,miptan
wlge 'a wxt '` wlg "`ipz"a

,'d wxt 'bíB÷î ìkîyi - ¦¨¨
dxyrn cg` lk oia xyw
xyrn zg` lk oial zegekd

,dlrnly zexitqdCøc¤¤
úòc-äðéa-äîëç ¯ èøt§¨¨§¨¦¨©©

,úBøéôñ 'éaL úòc-äðéa-äîëçì àîâec ïä BLôðaL- ¤§©§¥§¨§¨§¨¦¨©©¤§§¦
,dlrnly;"ànà"å "àaà" íLa úBpëîäxdefa aezky enk - ©§ª§¥©¨§¦¨

zxitqe ,"`ni`" z`xwp "dpia"e ,"`a`" z`xwp zeliv`c dnkgy
,zeciqga xaqend itk ,odizya zllkp "zrc"däáäà úBcîe¦©£¨

BLôðaL 'eëå äàøéå- icedi ly -,úBøéôñ 'éaL úBcnì àîâec ïä §¦§¨§¤§©§¥§¨©¦¤§§¦
,zeliv`c -íLa úBàø÷pä©¦§¨§¥

øeacä çëå ;"ïétðà øéòæ"§¥©§¦§Ÿ©©¦
øeacì àîâec BLôðaL¤§©§§¨©¦
íLa àø÷pä ,ïBéìòä̈¤§©¦§¨§¥

,"äðéëL"e "úeëìî"itk - ©§§¦¨
.lirl xaqedyïëìåoeeik - §¨¥

`ed icedi ly exeaicy
,dlrnly xeaicl `nbec

,dpikyléøác øaãnLk§¤§©¥¦§¥
øeac øøBòî ¯ äøBz¨§¥¦
,äðéëMä ãçéì ïBéìòä̈¤§§©¥©§¦¨

ïì àîé÷ éëä íeMîe34- ¦¨¦©§¨¨
,miwqet ep` okleàì ¯ äøBz éøáãå ïBænä úkøáe òîL úàéø÷a¦§¦©§©¦§©©¨§¦§¥¨Ÿ

:øeac àìa øeäøäa àöé̈¨§¦§§Ÿ¦
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çåøî úëùîðä úåéçä úëùîäå äøàää ë"ôòà ãçåéîå
'ã ïäù úåðåù úåâøãî 'ãì ú÷ìçúî êøáúé åéô
íéëñîå íéîåöîö úîçî àåä éåðéùäå ò"éáà úåîìåò
àäé àìù åøéúñäìå úåéçäå øåàä íöîöì (íéáø)
úåìéöàä íìåòá åîë äàéøáä íìåòá ë"ë øéàî
'åëå øúåé íéëñîå íéîåöîö é"ò àåä 'éöéä íìåòáå
øáã àéäù äðéëùä úåîöòá å"ç éåðéù íåù ïéà ìáà
äðä úåéçä úëùîäå äøàää 'éçáá íâå åéô çåøå 'ä
äàéøáá úùáìúîå êñîä úò÷åá úåìéöàáù äøàää
ñ"à øåà ïëìå äéùòì äøéöéîå äøéöéì äàéøáî ïëå
é"ò éøîåçä æ"äåòáå äéùòá ë"â àåä úåìéöàáù ä"á
éáúëá ìëä øàåáîë ò"éáã úåëìîá åúåùáìúä

:ì"æ é"øàä

äðäåñ"éî äìåìë àéäù ìëì òåãé íãàä ùôð
áéúëãë 'úé åéô çåøî ïìåëù óàå 'åëå ã"áç
ïä åùôðáù ã"áç èøô êøã î"î 'åë åéôàá çôéå
úåãîå à"åà íùá úåðåëîä ñ"éáù ã"áçì àîâåã
ñ"éáù úåãîì àîâåã ïä åùôðáù 'åëå äàøéå äáäà
øåáãì àîâåã åùôðáù øåáãä çëå à"æ íùá úåàø÷ðä
øáãîùë ïëìå äðéëùå úåëìî íùá àø÷ðä ïåéìòä
éëä íåùîå äðéëùä ãçéì ïåéìòä øåáã øøåòî ú"ã
:øåáã àìá øåäøäá àöé àì ú"ãå æ"îäáå ù"÷á ì"éé÷
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oeygxn 'aÎ'` iyingÎiriax mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  א' רביעי יום
,280 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùé æ"åòìæ äðäå,280 'nr cr:úåìòîä

יום רביעי ֿ חמישי א 'ֿ ב 'מרחשון 

מרחשון  ב' חמישי יום
,280 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîàäå íéøáãä øçàå,`nw 'nr cr.àáåè â"äëå

,äpäåytpd zegek dxyre zexitqd xyr opyi dyecway myk - §¦¥
mb jk ,ziwl`d,äæ únòì äæ"oipr lk cbpky ,"miwl`d dyr - ¤§ª©¤

,"`xg` `xhq"a ,icbpd cva dnbec dpyi dyecwaéøúk äøNò Lé¥£¨¨¦§¥
áàñîcàúe35,dxyr - ¦§¨£¨

myk ,d`nehd on mixzk
zexitq xyr opyiy

,dyecwaúBëLîð ïäîe¥¤¦§¨
ïk íb ,úBnàä úBLôð©§¨ª©¥
úBðéça øNòî úBìeìk§¥¤¤§¦
úàæ úòãeîe .Lnî elà¥©¨©©Ÿ

,õøàaipt lr xacd recie - ¨¨¤
,lazøôña áeúkM äî©¤¨§¥¤

íéìebìbä36÷eñt ìò37: ©¦§¦©¨
íãàa íãàä èìL øLà"£¤¨©¨¨¨§¨¨
úeìb ãBñ àeäL ,"Bì òøì§©¤¨
,úBtìwä CBúa äðéëMä©§¦¨§©§¦
ïîæa íèéìLäìe íúBéçäì§©£¨§©§¦¨¦§©

,úeìbäzernyn df - ©¨
,"mc`a mc`d hly xy`"
dtilwdny lrila mc`y
,dyecwdny mc`a hley

.'eëå "Bì òøì" àeä ìáà- £¨§©§
xtq"a xaqend itk
ick dfy ,my "mileblbd

.dtilwdn dyecwd ivevip xxalìò ïéèìBL eéä úBnàä ïëìå§¨¥¨ª¨§¦©
úBnàä úBLôð úBéäì ,ìàøNéze`a -úBtìwäîäðéëMä øLà ¦§¨¥¦§©§¨ª¥©§¦£¤©§¦¨

.íëBúa úeìb úðéçáa úLaìúî.zehleyd dpiidz ody ick - ¦§©¤¤¦§¦©¨§¨
:mkqn owfd epaxeäfL óà ,äpäådpikyd zeyalzd ote` - §¦¥©¤¤

,zetilwd jeza zelbaéøöéà áçø øeàa CíB÷î ìkî ,äîe C ¨¦¥¨¨¥©¦¨¨
àlà .àeä ïk úîàä̈¡¤¥¤¨
ïéà ,ïë-ét-ìò-óàL¤©©¦¥¥
íé÷ðBé úBnàäå úBtìwä©§¦§¨ª§¦
àlà úeiç íéìa÷îe§©§¦©¤¨
íäì úëLîpä äøàäî¥¤¨¨©¦§¤¤¨¤
,äMã÷c íéøBçà úðéçaî¦§¦©£©¦¦§ª¨
,déôúk øúa éãLc ïàîk§©§¨¦¨©§¥¥
ixeg`n l` jilyny ink -
"`ipz"a xaqend itk) etzk

,(a"k wxt '` wlgíb óàå§©©
úàæ`a envr df xac -ìò Ÿ©

íéëñîe íéîeöîö éãé§¥¦§¦§¨¦
ãò ,íéîeöòå íéaø©¦©£¦©
Bæ äøàä äLaìúpL¤¦§©§¨¤¨¨
,äfä íìBò úeiøîça§¨§¦¨©¤
øLò úBnàì úòtLîe©§©©¨ªŸ¤

ìëå ãBáëåíéâeðòz §¨§¨©£¦
ïk ïéàM äî .íéiîLb©§¦¦©¤¥¥

íé÷ðBé ,ìàøNé,mzeig - ¦§¨¥§¦
,íéðBéìòä íéðt úðéçaî- ¦§¦©¨¦¨¤§¦

jexa yecwd ly zeiniptdn
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äàîåè øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã àðìéàå øëð
äñðøô àäã øéúé ìàøùé ìò åèìùé àì äøäèå
ïîú úéìã ééçã àðìéàã àøèñî àìà éåäì àì ïåäìã
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àèìù òøå áåèã àðìéàã àðîæáå 'åë øåñà ìåñô
àìà ïåäì úéì è"åéå úåúáùì ïééîãã íéîëç ïåðéà 'åë
úéìã úáùä íåéã àðååâë ïéìåç ïåðéà ïåäì ïéáäéã äî
àðîæáå ìåçã àîåéá äéì ïéð÷úîã äî àìà äéì
àìå òøå áåèã àðìéà àééôëúà ééçã àðìéà àèìùã
ïééôëúàå ç"ú ïåäì ïéáäéã äî àìà õøàä éîòì àäé
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,mlera miniiw eid `l eli`kéëäå,jke -äàîè øzä øeqà §¨¦¦¤¥ª§¨
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ùã÷ä úøâà
äàîåè øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã àðìéàå øëð
äñðøô àäã øéúé ìàøùé ìò åèìùé àì äøäèå
ïîú úéìã ééçã àðìéàã àøèñî àìà éåäì àì ïåäìã
äàîåèä çåøî ú÷åìçî àìå òøã àøèñî àéù÷ àì
àìã õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå áéúëã
ïéìëàã áåèã àøèñî àìà ä"òî ç"ú ïåñðøôúé
äàîåè ïéìëàã áø áøòî àìå øúéä øùë äøäè
àèìù òøå áåèã àðìéàã àðîæáå 'åë øåñà ìåñô
àìà ïåäì úéì è"åéå úåúáùì ïééîãã íéîëç ïåðéà 'åë
úéìã úáùä íåéã àðååâë ïéìåç ïåðéà ïåäì ïéáäéã äî
àðîæáå ìåçã àîåéá äéì ïéð÷úîã äî àìà äéì
àìå òøå áåèã àðìéà àééôëúà ééçã àðìéà àèìùã
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,íéðBLàøämiig iax zncwda oiirl i`ck ,lirl xen`d lka - ¨¦¦

('` dtqed) dtqed xeza mb dqtcpy ,''zencwdd xry''l l`hie
z`veda ,r''p a''yxedn x''enc` w''kl ''miigd ur'' qxhpewa

,(z''dw) ''miciqgd xve`''
x''enc` w''k zncwda - oke
ur'' qxhpewl r''p v''iixedn

.xen`d ''miigdéaø íâå§©©¦
øîà éàçBé ïa ïBòîL¦§¤¨¨©

LBãwä øäfa10ïzð àlL ©Ÿ©©¨¤Ÿ¦©
úBlâì úeLøznkg - §§©

,dlawdåéøáçìå Bì ÷ø©§©£¥¨
úàæ íb óàå ;ícáì§©¨§©©Ÿ

äæ éôìc ,äábNð äàéìt- §¦¨¦§¨¨¦§¦¤
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xtq wxy ,xen`d ''`pnidn
''miig ur'' `xwp xdefd
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,''rxe aeh zrcd ur'' `ed
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ét ìò äð÷úpL ,älôz§¦¨¤¦§§¨©¦
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íéðBéìòzenya micegid - ¤§¦
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,àãeîìz øcäî ãk ïéîBémei miylyl mei miylyn `l` -14- ¦©§©©©§¨
,ecenil lr xfeg didykàúéàãk`aenk -àøîba15éîìLeøéáe , ¦§¦¨©§¨¨¦©§¦
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,éàçBé ïaxaeq -i''ayx,ïé÷éñôî ïéà òîL úàéø÷ì elôàc ¤¨©£¦¦§¦©§©¥©§¦¦
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xbqena owfd epax xne`eðéäc)`id ''`kln'' zpiga -"àaà ãBñé" §©§§©¨
ì"æ é"øàä áúkL Bîk ,"ïétðà øéòæ"a Laìîä20ìetìt íâå .(( ©§ª¨¦§¥©§¦§¤¨©¨£¦©§©¦§
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zeiyewd ly miletlta mb m` ik - onvr zekldae zeipyna
,mipicay mivexizdedéa ÷ñòc éàçBé ïa ïBòîL éaøa ïçkLà©§§¨§©¦¦§¤¨§¨©¥
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ùã÷ä úøâà
ïúéð àìù ÷"äåæá øîà é"áùø íâå íéðåùàøä úåøåãá
úàæ íâ óàå íãáì åéøéáçìå åì ÷ø úåìâì úåùø
øúéäå øåñéà ãåîéì äéä àì äæ éôìã äáâùð äàéìô
ô"ò äð÷úðù äìôú úåöî ïéçåã úåðåîî éðéã ù"ëå
åéøéáçå é"áùøë íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå øäæä úåãåñ
ìëå åéøéáçå éàçåé ïá ù"øã 'îâá àúéàãë åðéà äæå
åìéôàå äìôúì ïé÷éñôî ïéà åúðîåà åúøåúù éî
ééåðú åäìåëã äãåäé áøë úåðåîî éðéãá ÷ñåòùë
ïéîåé ïéúìúî àìà éìöî éåä àì ä"ôàå éåä ïé÷éæðá
éîìùåøéáå 'îâá 'éàãë àãåîìú øãäî ãë ïéîåé ïéúìúì
ïé÷éñôî ïéà ù"÷ì 'éôàã é"áùøì ì"ñ úåëøáã ÷"ô
é"áùøì àø÷îî éôéãòã äðùîî àìå àø÷îî à"ë
úåøäè íéùã÷å ãòåîå íéòøæ øãñ ïéá ÷ìéç àìå
úåîå÷î äîëá î"øá åîöò úòã øúåñå) ïé÷éæðì
äùî úøåú àåäù àø÷îäå 'åë äçôù éäéà äðùîã
íù î"øá àúéðåøèî éäéàã äìá÷î àôéãò éàãå
ùáåìîä àáà ãåñé åðééäã) àëìî àåä áúëáù äøåúå
íéöåøéúå úåéùå÷ä ìåôìô íâå .((ì"æéøàä ù"îë à"æá
÷ñòã é"áùøá ïçëùà äàîåèä çåøå òøã àøèñîã
øòö úåëæá äáøãàå äøòîá åúåéäá íâ àáåè 'éá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רשב"י דברי עד"ז בזהר בכ"מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח"ג בתחלתה אד"ר ‡„ÂÓ"¯11."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל „ÂÎÏÓ˙‡"אולי ‡È„ ,ÔÈ¯‚˙‰.'"וכו מחילה ומהני א.12.וכו'. יא, ‰Ú¯˙שבת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ובכ"מ א. סט, ד. לח, תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה א.13."לשאלת כ, 14.ברכות

.12 הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה ˘ËÈÏ"‡:17.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'מהתמי חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף "י"ל
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת הל' ראה אבל תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה שייך ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר Î"˜18.כדלקמן. ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(לתניא לוי"צ לקוטי (ראה וכו' נשים סדר ˘ËÈÏ"‡:19."שבק ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וראה וחיפוש. (הקדמת "צ"ע ב כז, זח"א
ח"ב)". - דהצ"צ (גם שם ובביאוה"ז ואילך) סע"א יד, ובכ"מ.20.תקו"ז ואתחנן. פ' המצוות שער

oeygxn 'c ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

àúéàãk ,äæì äëæ`aenk -àøîba21ïa ñçðt éaøì øîàc ¨¨¨¤¦§¦¨©§¨¨§¨©§©¦¦§¨¤
ìkà øéàélk lr -,é÷eøt ã"ë àéLe÷,mivexiz -åiax - ¨¦©¨§¨¥¥§

i`gei oa oerny:Bì øîà̈©
"'eë Cëa éðúéàø àì elà"¦Ÿ§¦©¦§¨
avna ize` zi`x `l eli` -
`l dxrnd xrv ly df
zeprl zlekil dkef iziid
daxd jk lk `iyew lk lr
zekfa wx ,oky ;mivexiz
zepeilrl dkf dxrnd xrv
,dxezd cenila ef
zeiyewle miletltl

,mivexizle,úîàa íâå)§©¤¡¤
Eçøk ìòixd gxkdd on - ©¨§£
y ,xnelíäé÷ñò øwò¦©¦§¥¤

éøãñ ø"ú ,úBéðLnä úøBz äéä äøòna,zeipyn -äéäL ©§¨¨¨¨©©¦§¨¦§¥¤¨¨
íäéîéa22,LBãwä eðaø ãòj` mixcq dyya zeipynd xciqy - ¦¥¤©©¥©¨

,zeipyna mixcq ze`n yy mlv` did df iptløäfä øôñ elàc§¦¥¤©Ÿ©
øîà àì éàcåa ék ,íéLãç 'âå 'áa øîâì ìBëé äéä íéðewzäå§©¦¦¨¨¨¦§Ÿ§§¢¨¦¦§©©Ÿ¨©

.(íéîòt 'á ãçà øác- ¨¨¤¨§¨¦
lk miweqr eid i`ceay ixd
zeipynd ixcqa onfd

,mdiptl eidy miaxdíb©
ì"æ eðéúBaø eøîà23: ¨§©¥©

úéa áøçL íBiî"¦¤¨©¥
-LBãwäì Bì ïéà ,Lã÷nä©¦§¨¥§©¨
úBnà 'ã àlà àeä-Ceøä¤¨©
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ב.21. לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, א.23.חגיגה ח, ה 24.ברכות כאן אומר הזקן שרבנו מה במערה ‰Á¯Îעל עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
"דברי  בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם, שהיו סדרים בת"ר המשניות, בתורת היה
שאומר  כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא אלעזר" "מנחת לבעל תורה"
בגלל  אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא בנגלה האם שם:

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם ÂÈ˙¯פלפולם „ÂÚÂ שעל בנגלה, מאשר
ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור י"ל ‰¯·È:ידי הנ"ל "להשאלה

זו באגה"ק באווראנט האט -ÓˆÚ‰דאדה"ז ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע "י הש"ס דלימוד ובהקדם .˜¯Â
'·- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - ·Í¯Ú"מהדורות" ‡Ï˘ ראשונים - דרשב"י לדורו

ב" כשעסקו עאכו"כ א). נג, Â‡Ó˙(עירובין ˘˘- ותירוצים" הקושיות ב"פלפול בימיהם", שהי' מקו"א Î"„סדרי להנ"ל [להעיר וכו' פירוקי
[1684 ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת (כדלעיל).בהל' והתיקונים" הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" דמסטרא פלפול... כי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח ÎÊ‰אבל Ê"ÈÚ˘."'כו לזה
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זו באגה"ק באווראנט האט -ÓˆÚ‰דאדה"ז ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע "י הש"ס דלימוד ובהקדם .˜¯Â
'·- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - ·Í¯Ú"מהדורות" ‡Ï˘ ראשונים - דרשב"י לדורו

ב" כשעסקו עאכו"כ א). נג, Â‡Ó˙(עירובין ˘˘- ותירוצים" הקושיות ב"פלפול בימיהם", שהי' מקו"א Î"„סדרי להנ"ל [להעיר וכו' פירוקי
[1684 ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת (כדלעיל).בהל' והתיקונים" הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" דמסטרא פלפול... כי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח ÎÊ‰אבל Ê"ÈÚ˘."'כו לזה
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ב.21. לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, א.23.חגיגה ח, ה 24.ברכות כאן אומר הזקן שרבנו מה במערה ‰Á¯Îעל עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
"דברי  בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם, שהיו סדרים בת"ר המשניות, בתורת היה
שאומר  כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא אלעזר" "מנחת לבעל תורה"
בגלל  אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא בנגלה האם שם:

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם ÂÈ˙¯פלפולם „ÂÚÂ שעל בנגלה, מאשר
ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור י"ל ‰¯·È:ידי הנ"ל "להשאלה

זו באגה"ק באווראנט האט -ÓˆÚ‰דאדה"ז ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע "י הש"ס דלימוד ובהקדם .˜¯Â
'·- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - ·Í¯Ú"מהדורות" ‡Ï˘ ראשונים - דרשב"י לדורו

ב" כשעסקו עאכו"כ א). נג, Â‡Ó˙(עירובין ˘˘- ותירוצים" הקושיות ב"פלפול בימיהם", שהי' מקו"א Î"„סדרי להנ"ל [להעיר וכו' פירוקי
[1684 ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת (כדלעיל).בהל' והתיקונים" הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" דמסטרא פלפול... כי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח ÎÊ‰אבל Ê"ÈÚ˘."'כו לזה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות

מו"ה חיים שאול שי'

שלום וברכה!

זה כ"פ, אם  - כבר מלתי אמורה  ... במ"ש אודות העזר הדרוש בהנהלת הישיבה אחי תמימים 

בפירוש או ברמז שקוף, אשר אין עליו להניח אפילו חלק מזכותו בהנהלת הישיבה הק' כמובן וגם פשוט, 

אלא שעליו להשתדל שהענינים הטכנים יתנהלו ע"י אחרים דוקא וק"ל - ע"י השגחתו באופן דמרחף ולכל 

היותר דנכנס ויוצא. ועד"ז הוא גם בהנוגע להשגיח על הכתות, וכשיסדר שכל פרטי הענינים, בהנוגע לפועל, 

יעשו ע"י אחרים רק שיקבל הוא דו"ח וכו' - בודאי שיתוסף בחשק ורצון שלו ובבריאות גם כפשוטה, ויוכל 

להקדיש כל מרצו להתפתחות הישיבה. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.



היום יום . . . סד

ה'תש"דכח תשרייום רביעי

חומש: נח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: )אלא שבארצות . . . עמהם(.

ין  דּוׁשִ ַהּקִ ַעת  ַטּבַ ְצֹות ֵהם  ַהּמִ ְוִקּיּום  ם".. ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ׁשְ ּגִ י  ְוָנַתּתִ ּגֹו'  ֵלכּו  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם 
ב ָלזּון אֹוָתם ּוְלַפְרְנָסם. ָרֵאל ְלִהְתַחּיֵ רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ ֶהם ִקּדֵ ּבָ ׁשֶ

ה'תש"דכט תשרייום חמישי

חומש: נח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והנה . . . האר"י ז"ל.

ֶזה. ִקים ּבָ ֵיׁש ְמַפְקּפְ ת, ְוֹלא ּכְ ׁשֶ ת ַהּקֶ ְרּכַ ְמָבְרִכים ּבִ

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים הָאט געהַאט א מחלוקת מיט נָאך א בעל הבית, 
און זייענדיג ַאמָאל בא דעם בעש"ט אין שוהל הָאט ער געשריען, ַאז ער ווָאלט זיין בר 

פלוגתא קורע כדג זיין.
דער בעש"ט הָאט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און 
זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמַאכטע אויגען. דער בעש"ט הָאט ארויפגעלייגט זיין 
הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטַאנען לעבען 
זיי הָאבען  ָאנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק:  ּפלוצלונג הָאבען די תלמידים  אים, 

געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.
דָאס בַאווייזט קלָאהר, אז פון יעדער כח איז פאראן א פועל דבר: ָאדער אין א לבוש 
חומרי, ָאדער א רוחני ווָאס מי קָאן אים ָאנעמען נָאר מיט העכערע און איידעלערע 

געפילען.

ֵאֶצל  ַעם  ּפַ ּוִבְהיֹותֹו  ִית,  ּבַ ַעל  ּבַ עֹוד  ִעם  ְמִריָבה  לֹו  ָהְיָתה  ָהִעיר מֶעִזיּבּוז'  ל  ׁשֶ ים  ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ֵמַהּבַ ֶאָחד 
ָדג". ָהָיה "קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ֶנֶסת הּוא ָצַעק, ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ם טֹוב ּבְ ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ֵעיַנִים ֲעצּומֹות.  ב ְלָידֹו ּבְ ל ֶאָחד ִעם ֲחֵבירֹו, ּוְלִהְתַיּצֵ ֵלב ָיַדִים ּכָ ְלִמיָדיו ְלׁשַ ה ֶאת ּתַ ם טֹוב ִצּוָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ֵהֵחלּו  ְלֶפַתע  ֵאָליו.  ָסמּוְך  ּבְ ָעְמדּו  ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ֵני  ׁשְ ְתֵפי  ּכִ ַעל  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָיָדיו  יַח  ִהּנִ טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ

ָדג! ִית קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ַעל ַהּבַ יַצד ּבַ דֹוָלה: ֵהם ָראּו ּכֵ ְלִמיִדים ִלְצעֹוק ִמּתֹוְך ֵאיָמה ּגְ ַהּתַ

ַרק  ְלָתְפסֹו  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ רּוָחִני  אֹו  ָחְמִרי,  ְלבּוׁש  ּבִ ִאם  ָבר:  ּדָ ּפַֹעל  נֹו  ֶיׁשְ ּכַֹח  ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ ֵברּור,  ּבְ מֹוִכיַח  ֶזה 
ים ַנֲעִלים ַוֲעִדיִנים יֹוֵתר. חּוׁשִ ּבְ

ה'תש"דל תשרי, א דר"חיום ששי

חומש: נח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: והנה נפש . . . 280 בלא דבור.

 – ָיִחיד.  ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ְוַגם  ָנא",  "יֹאַמר  סּוִקים  ּפְ ֵמַהג'  ֶאָחד  ל  ּכָ ַאַחר  ַלה'"  ּכֹוְפִלין "הֹודּו  ל:  ַהּלֵ
ָעִמים. ְמֵרִני כּו'" – ג' ּפְ "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּגֹו' ְזַבְדָיה ִיׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



סה היום יום . . . 

ה'תש"דא חשון, שר"חשבת

חומש: נח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה זלעו"ז . . . המעלות.

ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם גו'. סּוק ַוּיֵ ָרֵאל ִמּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה - קֹוִרין ְלִיׂשְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ י ּדְ ִני ַוֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִמְנָחה - ְוֵכן ּבְ ּבְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ "ּב[ ָאַמר ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות: ֵמָאז ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ
ה", ֻהְתַחל  ְגּבָ ַהּנֶ ְוָנסֹוַע  ע ַאְבָרם ָהלֹוְך  ּסַ ּוְכִתיב "ַוּיִ ּגֹו'"  ְלָך ֵמַאְרְצָך  לֹום "ֶלְך  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ִריִכים  יצֹוצֹות ַהּצְ ר ַהּנִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָעיו ּבַ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ָהָאָדם הֹוֵלְך ְלַמּסָ ּגָ ֵזַרת ַהַהׁשְ י ּגְ רּוִרים. ְוַעל ּפִ סֹוד ַהּבֵ

ָתם. ים ִלְגֻאּלָ ֵרר ַעל ָידֹו ְמַחּכִ ְלִהְתּבָ

ה  ּמָ ים ָלֶהם ְוהֹוְלִכים ׁשָ ֶהם ְמַחּכִ ּלָ רּוִרים ׁשֶ ֵאיֶזה ָמקֹום ַהּבֵ ה, רֹוִאים ֵהם ּבְ ֲעֵלי ְרִאּיָ ֵהם ּבַ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ה ִעּלֹות  ּמָ ב ּכַ ּבֹות ְמַסּבֵ ל ַהּסִ ת ּכָ ל ָהִעּלֹות ְוִסּבַ ה ִעיַלת ּכָ ים חּוץ ֵמֶהם[, ִהּנֵ ר ]=ְוַהֲאָנׁשִ ּבַ א ּדֶ ַעְצָמם. ְוַעּמָ ּבְ

רּוִרים. ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ָלה ֲעֵליֶהם ָהֲעבֹוָדה ּבַ ם ֻהּטְ ר ׁשָ קֹום ַההּוא, ֲאׁשֶ בֹואּו ַלּמָ ּיָ ְוִסּבֹות ׁשֶ

ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות הָאט 
דער אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין ברודער 
מהרי"ל הָאבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף לעבען מיט 
דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט נָאר לערנען די 

פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט איר.

יאּותֹו ָהִראׁשֹונֹות  נֹות ְנׂשִ ׁשְ ת ֹקֶדׁש ֶלְך ְלָך תרנ"א: ּבִ ּבַ "ּב[ מֹוָצֵאי ׁשַ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ְררּו  ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ ַמן". ּבְ ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ֵקן ּבָ נּו ַהּזָ ָאַמר ַרּבֵ
בּוַע. לֹא  ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ת ַהּיֹום ִמּפָ בּוַע ּוָפָרׁשַ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ַרק ִלְלֹמד ֶאת ּפָ

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר 
אזוי געשמַאק. נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען 
אברהם אבינו. די אמת פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך לעבט 
מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף מפרסם 
זיין גטליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו איבערגעגעבען 

בירושה צו אלע אידען.

ֹנַח הּוא  ָנִעים;  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵאינֹו  ַהּסֹוף  ׁשֶ ַלְמרֹות  ֵמָחה,  ׂשְ ה  ָרׁשָ ּפָ ִהיא  ית  ֵראׁשִ ּבְ  : "ל(  ַהּנַ יָחה  ׂשִ ְך  )ֶהְמׁשֵ
ל  ת "ֶלְך ְלָך". ּכָ ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ָ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשׁ בּוַע ׂשָ ּבּול, ַאְך סֹוף ׁשָ ַהּמַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . סו

עֹוָלם. ְוֶאת ְמִסירּות  ְרסּום ֱאלֹקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ בּוַע 'ַחּיִ ָ ְימֹות ַהּשׁ
הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ּלֹו הֹוִריׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶפׁש ׁשֶ ַהּנֶ

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

ֵני  ּבְ ַנְפׁשֹות  ּבְ ם  ּגַ י ִאם  ּכִ ַהּלֹוֵמד,  ֶנֶפׁש  ּבְ ְלַבד  ׁש. לֹא  ַמּמָ ְנָפׁשֹות  ּבִ נֹוֵגַע  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד 
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ יתֹו, ׁשֶ ּבֵ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  תשרי כ"ח ראשון יום האדים  דין

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéìëàä ìk ,Cëéôì§¦¨¨¨¢¨¦
ïk íà àlà ,øeaç ïälL ÷Bvpä ïéà Z ïé÷Lnä ìk øàL ïëå Z§¥§¨¨©©§¦¥©¦¤¨¤¦¤¨¦¥

.íçì ïðBvî äøò¥¨¦¥§©
ב)לעיל משקה (הלכה לתוך צונן משקה שהמערה מבואר

הקילוח  בעמוד מתערבים מהרותח העולים האדים רותח,
כדין  האדים דין כי הכלי, את ומטמאים ועולים (ה'ניצוק')

עצמו. המשקה
והתערבו  עלו שאדיו חם חלב אסורות: מאכלות לגבי וכן

המשקה כדין האדים דין כי הבשר, נאסר – צב,בבשר יו"ד (שו"ע

.ח)
מגדים' ה'פרי מוכיח כאן הרמב"ם לאו"ח,ומדברי כוללת (פתיחה

לז) ב, חלק או"ה כמשקים,הנהגת דינם ממשקים העולים אדים שרק
ש"כל  כתב שהרי כמאכלים, אינם ממאכלים העולים אדים אך
בין  המחבר שהקילוח היינו חיבור", שלהם הניצוק אין האוכלים
את  ואילו חיבור. נחשב אינו שתחתיו לזה העליון בכלי המאכל

עולים  האדים כי חיבור נחשב לחם מצונן שהמערה ההוספה
שעלו  אסור מאכל אדי כן ואם במשקין. רק נקט ומתערבים,

המותר. את אסרו לא מותר, במאכל ונגעו
שנגע  מה את אוסרים האדים במאכלים שגם סוברים יש אך
להלן  מבואר שכן לדחות יש הרמב"ם מדברי הראיה ואת בהם,

ה"ב) כשהיה (פ"ט טומאה קיבל ואם כמשקה, דינו שנימוח שאוכל
למשקה, מאוכל השתנה כי ממנו, פוקעת היא הרי ונימוח קרוש
לומר  אין כאוכל דינו מוצק ורק הקובעת היא שהצורה ומאחר
ולכן  כמשקה, היותר לכל אלא כמאכל נידונים שהאדים
למשקה. שנהפך מאוכל שפוקעת כשם מהם פוקעת הטומאה
עולים  שהאדים אף חם, למאכל צונן מאכל המערה כן ועל
הטומאה  פקעה כבר כי אותו מטמאים אינם בקילוח, ונוגעים
ונידון  אוכל שם ממנו פקע אם אף איסור, לעניין אך מהם.
כמו  אוסרים המאכלים אדי ולכן אסור הוא עדיין כמשקה,

עצמו לד)המאכל ח"א, נתן .(להורות

ה'תשע"ג  תשרי כ"ט שני יום שנמחת  המלח דין

:· ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Z úçîpL çìnä©¤©¤¦§©
.ïéøéLëî àìå ïéànèúî àì ,úBøt éîk ïä éøä£¥¥§¥¥Ÿ¦§©§¦§Ÿ©§¦¦

ביהודה': ה'נודע של בנו הגר"ש הקשה
ולכן  כמים ולא פירות כמי נחשב שמלח הרמב"ם כותב כאן

מקוואות בהלכות ואילו מכשירים" ולא מתטמאין ה"ג)"לא (פ"ז

המשנה כדברי מ"א)פסק פ"ז ומשלים (מקוואות כמים דינו שמלח
סאה! לארבעים המקוה שיעור את

משה' ה'דרכי כתב חמץ לענין תס"ב)והנה, סי שני (או"ח  שיש
אינו  כי פירות, כמי ודינו מהקרקע שחופרים מלח א. מלח: סוגי
אבל  כמים. ודינו ממים שבא שלנו המלח ב. המים. מתולדות
שלענין  ולומר הרמב"ם בדברי הסתירה את ליישב כדי בכך אין
בקרקע  מחפירות שבא במלח מדובר טומאה והכשר טומאה
שהרי  מהמים, במלח מדובר במקוואות ואילו כמים, דינו ואין
מלח  בין הבדל יש ואם פירש ולא סתם הרמב"ם המקומות בשני
מדובר. מלח באיזה מההלכות אחת בכל לפרט לו היה למלח

פישר: הגר"מ של תירוצו את והביא
הטור תנ"ה)כתב ס' בפת (או"ח מלח ליתן שלא נוהגין "הרבה :

בחדושי  המהרל"ח עליו ותמה לאוסרו". ברור טעם ואין בפסח..
ב)הגהות להלן(ס"ק הטור שכתב מה לפי תס"ב)שהרי שמי (בסי'

נתינ  לאסור שיש ברור פירות, מי בכלל הם בלישת מלח מלח ת
להחמיץ? ממהרים מים עם פירות מי כי המצות

הוא  כאשר אבל פירות, מי נחשב עצמו בפני המלח ומיישב:
מתולדת  המלח כי מים ונעשה לקדמותו חוזר במים, מתערבב
והרי  בעיסה מלח לתת נמנעים מדוע הטור תמה ולכן המים.
זו  והרי כמים להיות הוא חוזר במים מתערבב המלח כאשר

בלבד. במים לישה
טומאה  והכשר לטומאה הרמב"ם: בדברי סתירה אין זה ולפי
להשלמת  ואילו עצמו, בפני הוא המלח כי פירות, כמי המלח דין
המקוה. במי מתערב הוא שהרי כמים המלח דין מקוה שיעור

(`Îfp 'iq z"ecdn dcedia rcep)

ה'תשע"ג  תשרי ל' שלישי יום קטן  של ומחשבה מעשה

:· ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íà ,Cëéôì§¦¨¦
Z ïäéìò ìhä ãøiL eáMçL ét ìò óà ,ïè÷å äèBL Løç íeìòä¤¡¥¥¤§¨¨©©¦¤¦§¤¥¥©©£¥¤

...äáLçî ïäì ïéàå ,äøBz ïéc ïäì äOòî LiL ;eøLëä àìŸª§§¤¥©£¤¨¤¦¨§¥¨¤©£¨¨
א)בגמרא כח, לא (ר"ה שוטה כשהיה מצוה שהמקיים מבואר,

שוב. לקיימה חייב פיקח יהיה מכן לאחר ואם חובתו, ידי יצא
אבן' ה'טורי מפרש הדבר עיי"ש)ובטעם השני, בביאורו לפי (שם ,

ומאחר  מחשבה, אין וקטן שוטה שלחרש זו בהלכה המבואר
שקיימו. במצוה חובה ידי יוצאים אינם כוונה צריכות שמצוות
כאשר  הרי כוונה, צריכות אין שמצוות האומרים לדעת ואף
(ולא  הפעולה לעצם כוונה ללא מקרי באופן המצוה את עשה

יצא. לא חובה) ידי לצאת כוונה בהעדר רק

נזר' תקלט)וב'אבני סי' בתוך (או"ח שהגדיל בקטן זה לפי דן
מאחר  שלכאורה וכתב בברכה, לספור ימשיך האם הספירה, ימי
הרי  בה, יוצאים אין וקטן שוטה חרש ידי על הנעשית שמצוה
אינו  ושוב עתה עד המצוה את קיים שלא כמי נחשב זה קטן
יש  מאידך אבל יום. ספירת שדילג מי כדין בברכה, לספור יכול
מחשבה  להם שאין שאף כאן מבואר שהרי הדברים, בין לחלק
המעשה  כי כלי, נעשה כלי לשם אגוז חקק (ואם מעשה להם יש
לא  במחשבה התלוי שבדבר אלא מחשבתו), על מוכיח עצמו
מהמעשה  כי עשה, מטרה לאיזו יאמר אם אף המעשה יועיל
רק  שזהו לומר יש זה ולפי מחשבתו. על הוכחה אין עצמו
הדיבור  ואזי נפרדים, דברים שני הם והדיבור המעשה כאשר

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

 כבוד המשתתפים בהתועדות מלוה מלכה, סעודתא דדוד מלכא משיחא, 

במוצש"ק פרשת בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם בהתועדות האמורה בצירוף החלטתם הטובה בת"ת דרבים.

ובפרט על פי פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהנוגע לשבת בראשית ועניניו - 

"ווי מ'שטעלט זיך אוועק - אזוי גייט דאס", שזה נותן התקוה והבטחון שינהגו במדה טובה זו במשך כל 

השנה הבע"ל, מתוך שמחה וטוב לבב מתאימים.

ויהי רצון, ע"פ המובא בא"ר או"ח סי' ש' יתרון סעודה זו בהנאת עצם לוז, אשר ממנו יחי' האדם 

וכו' - אשר תתחדש החיות וההתלהבות בכל עניני תורה ומצות, וגם בחיי היום יומים.

וביחוד שנמצאים אנו בשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעל שם טוב, אשר מיסודי תורתו 

הוא - עבודת השי"ת בשמחה חיות והתלהבות, וסיפרו רבותינו נשיאינו אשר הבעש"ט "האט ליב געהאט 

ליכטיקייט", ועד כפשוטו, וכידוע הסיפור איך שהבעש"ט ותלמידיו הרבו בנרות במוצש"ק.

בברכה לבשו"ט בהאמור, וכמובן וגם פשוט - לבשו"ט מביסוס והתפתחות המוסד הק' ת"ת בית 

יוסף ישיבת ליובאוויטש אשר במחנם הט'.



סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  תשרי כ"ח ראשון יום האדים  דין

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéìëàä ìk ,Cëéôì§¦¨¨¨¢¨¦
ïk íà àlà ,øeaç ïälL ÷Bvpä ïéà Z ïé÷Lnä ìk øàL ïëå Z§¥§¨¨©©§¦¥©¦¤¨¤¦¤¨¦¥

.íçì ïðBvî äøò¥¨¦¥§©
ב)לעיל משקה (הלכה לתוך צונן משקה שהמערה מבואר

הקילוח  בעמוד מתערבים מהרותח העולים האדים רותח,
כדין  האדים דין כי הכלי, את ומטמאים ועולים (ה'ניצוק')

עצמו. המשקה
והתערבו  עלו שאדיו חם חלב אסורות: מאכלות לגבי וכן

המשקה כדין האדים דין כי הבשר, נאסר – צב,בבשר יו"ד (שו"ע

.ח)
מגדים' ה'פרי מוכיח כאן הרמב"ם לאו"ח,ומדברי כוללת (פתיחה

לז) ב, חלק או"ה כמשקים,הנהגת דינם ממשקים העולים אדים שרק
ש"כל  כתב שהרי כמאכלים, אינם ממאכלים העולים אדים אך
בין  המחבר שהקילוח היינו חיבור", שלהם הניצוק אין האוכלים
את  ואילו חיבור. נחשב אינו שתחתיו לזה העליון בכלי המאכל

עולים  האדים כי חיבור נחשב לחם מצונן שהמערה ההוספה
שעלו  אסור מאכל אדי כן ואם במשקין. רק נקט ומתערבים,

המותר. את אסרו לא מותר, במאכל ונגעו
שנגע  מה את אוסרים האדים במאכלים שגם סוברים יש אך
להלן  מבואר שכן לדחות יש הרמב"ם מדברי הראיה ואת בהם,

ה"ב) כשהיה (פ"ט טומאה קיבל ואם כמשקה, דינו שנימוח שאוכל
למשקה, מאוכל השתנה כי ממנו, פוקעת היא הרי ונימוח קרוש
לומר  אין כאוכל דינו מוצק ורק הקובעת היא שהצורה ומאחר
ולכן  כמשקה, היותר לכל אלא כמאכל נידונים שהאדים
למשקה. שנהפך מאוכל שפוקעת כשם מהם פוקעת הטומאה
עולים  שהאדים אף חם, למאכל צונן מאכל המערה כן ועל
הטומאה  פקעה כבר כי אותו מטמאים אינם בקילוח, ונוגעים
ונידון  אוכל שם ממנו פקע אם אף איסור, לעניין אך מהם.
כמו  אוסרים המאכלים אדי ולכן אסור הוא עדיין כמשקה,

עצמו לד)המאכל ח"א, נתן .(להורות

ה'תשע"ג  תשרי כ"ט שני יום שנמחת  המלח דין

:· ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Z úçîpL çìnä©¤©¤¦§©
.ïéøéLëî àìå ïéànèúî àì ,úBøt éîk ïä éøä£¥¥§¥¥Ÿ¦§©§¦§Ÿ©§¦¦

ביהודה': ה'נודע של בנו הגר"ש הקשה
ולכן  כמים ולא פירות כמי נחשב שמלח הרמב"ם כותב כאן

מקוואות בהלכות ואילו מכשירים" ולא מתטמאין ה"ג)"לא (פ"ז

המשנה כדברי מ"א)פסק פ"ז ומשלים (מקוואות כמים דינו שמלח
סאה! לארבעים המקוה שיעור את

משה' ה'דרכי כתב חמץ לענין תס"ב)והנה, סי שני (או"ח  שיש
אינו  כי פירות, כמי ודינו מהקרקע שחופרים מלח א. מלח: סוגי
אבל  כמים. ודינו ממים שבא שלנו המלח ב. המים. מתולדות
שלענין  ולומר הרמב"ם בדברי הסתירה את ליישב כדי בכך אין
בקרקע  מחפירות שבא במלח מדובר טומאה והכשר טומאה
שהרי  מהמים, במלח מדובר במקוואות ואילו כמים, דינו ואין
מלח  בין הבדל יש ואם פירש ולא סתם הרמב"ם המקומות בשני
מדובר. מלח באיזה מההלכות אחת בכל לפרט לו היה למלח

פישר: הגר"מ של תירוצו את והביא
הטור תנ"ה)כתב ס' בפת (או"ח מלח ליתן שלא נוהגין "הרבה :

בחדושי  המהרל"ח עליו ותמה לאוסרו". ברור טעם ואין בפסח..
ב)הגהות להלן(ס"ק הטור שכתב מה לפי תס"ב)שהרי שמי (בסי'

נתינ  לאסור שיש ברור פירות, מי בכלל הם בלישת מלח מלח ת
להחמיץ? ממהרים מים עם פירות מי כי המצות

הוא  כאשר אבל פירות, מי נחשב עצמו בפני המלח ומיישב:
מתולדת  המלח כי מים ונעשה לקדמותו חוזר במים, מתערבב
והרי  בעיסה מלח לתת נמנעים מדוע הטור תמה ולכן המים.
זו  והרי כמים להיות הוא חוזר במים מתערבב המלח כאשר

בלבד. במים לישה
טומאה  והכשר לטומאה הרמב"ם: בדברי סתירה אין זה ולפי
להשלמת  ואילו עצמו, בפני הוא המלח כי פירות, כמי המלח דין
המקוה. במי מתערב הוא שהרי כמים המלח דין מקוה שיעור

(`Îfp 'iq z"ecdn dcedia rcep)

ה'תשע"ג  תשרי ל' שלישי יום קטן  של ומחשבה מעשה

:· ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íà ,Cëéôì§¦¨¦
Z ïäéìò ìhä ãøiL eáMçL ét ìò óà ,ïè÷å äèBL Løç íeìòä¤¡¥¥¤§¨¨©©¦¤¦§¤¥¥©©£¥¤

...äáLçî ïäì ïéàå ,äøBz ïéc ïäì äOòî LiL ;eøLëä àìŸª§§¤¥©£¤¨¤¦¨§¥¨¤©£¨¨
א)בגמרא כח, לא (ר"ה שוטה כשהיה מצוה שהמקיים מבואר,

שוב. לקיימה חייב פיקח יהיה מכן לאחר ואם חובתו, ידי יצא
אבן' ה'טורי מפרש הדבר עיי"ש)ובטעם השני, בביאורו לפי (שם ,

ומאחר  מחשבה, אין וקטן שוטה שלחרש זו בהלכה המבואר
שקיימו. במצוה חובה ידי יוצאים אינם כוונה צריכות שמצוות
כאשר  הרי כוונה, צריכות אין שמצוות האומרים לדעת ואף
(ולא  הפעולה לעצם כוונה ללא מקרי באופן המצוה את עשה

יצא. לא חובה) ידי לצאת כוונה בהעדר רק

נזר' תקלט)וב'אבני סי' בתוך (או"ח שהגדיל בקטן זה לפי דן
מאחר  שלכאורה וכתב בברכה, לספור ימשיך האם הספירה, ימי
הרי  בה, יוצאים אין וקטן שוטה חרש ידי על הנעשית שמצוה
אינו  ושוב עתה עד המצוה את קיים שלא כמי נחשב זה קטן
יש  מאידך אבל יום. ספירת שדילג מי כדין בברכה, לספור יכול
מחשבה  להם שאין שאף כאן מבואר שהרי הדברים, בין לחלק
המעשה  כי כלי, נעשה כלי לשם אגוז חקק (ואם מעשה להם יש
לא  במחשבה התלוי שבדבר אלא מחשבתו), על מוכיח עצמו
מהמעשה  כי עשה, מטרה לאיזו יאמר אם אף המעשה יועיל
רק  שזהו לומר יש זה ולפי מחשבתו. על הוכחה אין עצמו
הדיבור  ואזי נפרדים, דברים שני הם והדיבור המעשה כאשר
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שהדיבור  העומר בספירת אך המעשה, על לגלות מועיל אינו
שיודע  עצמה על מוכיחה וספירתו המצוה, מעשה הוא עצמו
להמשיך  ויכול בקטן המועיל כמעשה זה הרי סופר, הוא מה

בברכה. לספור

חובה, ידי לצאת כוונה צריכות מצוות שלהלכה כיון אמנם,
שעשה  במצוה חובתו ידי יצא לא המעשה, לעצם בכוונה די ולא

בקטנותו.

ה'תשע"ג  מרחשון א' רביעי יום קדושה  לידי מביאה טהרה

:È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìàøOé ìk̈¦§¨¥
Lc÷na ñðkì íéðBëð íäL éðtî ,ìâø ìëa íéøBäè úBéäì ïéøäæîª§¨¦¦§§¦§¨¤¤¦§¥¤¥§¦¦¨¥©¦§¨

.íéLã÷ ìëàìå§¤¡Ÿ¨¨¦
מהרש"ל י"ט)כתב ס' ב, פרק ביצה שלמה של לטבול (ים שצריך

הרגל". כניסת קודם עצמו לטהר "כדי טוב יום בערב
שיהיו  כדי היא ברגל הטהרה שחובת הרמב"ם, ומדברי

ה'צל"ח' רצה קדשים" ולאכול למקדש להיכנס יז,"נכונים (ביצה

הלל) ובית ד"ה רש"י המקדש ב, שבית בזמן רק נוהג שהחיוב לדייק
גם  מזו: ויתירה מקדש. ואין קודש שאין הזה בזמן לא אך קיים
בירושלים  הנמצאים אלו על רק חל היה החיוב המקדש, בזמן
אינם  לרגל עולים ואינם מירושלים הרחוקים אבל לה סמוך או

להיטהר. חייבים
דבריו בהמשך דלא)ואולם ד"ה רש"י ב יח, והוכיח (שם בו, חזר

ב)מהגמרא טו, לה (ר"ה חובה הזה בזמן שהרי שאף ברגל יטהר
ואמירתו  החורבן, לאחר שהיה יצחק, רבי הוא זו הלכה בעל

תגעו" לא ובנבלתם שנאמר ברגל עצמו לטהר אדם "חייב
הרמב"ם  דברי גם זה ולפי מקום. או זמן הגבלת ללא נאמרה
אין  למקדש, להיכנס נכונים שיהיו כדי הוא החיוב שטעם
שהרגלים  לבאר אלא הבית, בזמן רק הוא שהחיוב כוונתם
משום  יותר) חמורה שבת שקדושת (אף טהרה כזמני נקבעו
וודאי  אך קדשים", ולאכול למקדש להיכנס "נכונים שברגלים
בזמן  גם חל החיוב, מקור שהוא תגעו", לא "ובנבלתם שהציווי

הזה.
ואינה  הרגל קדושת מצד היא ברגל הטהרה רש"י לדעת גם
בפירושו  נקט ולכן קדשים, ואכילת למקדש לכניסה קשורה

ב)לש"ס כט, שאינן (יבמות אף ברגל, הטהרה על מוזהרות שנשים
התורה  על בפירושו דבריו משמעות וכן לרגל. בעליה מחויבות

יח) יא, לרגל (ויקרא בעליה תלוי אינו ברגל עצמו לטהר שהחיוב
מקום ובכל זמן בכל חל 61)אלא עמ' לב, שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ג  מרחשון ב' חמישי יום לקבלה  עשוין שאינן עץ כלי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìLïðéàL õò éìëa úBcî L ¨¦¦§¥¥¤¥¨
ílqä ïBâk ,ãáìa íãà LéîLúì éeOòä õò éìk ìk :äìa÷ì ïééeOò£¦§©¨¨¨§¦¥¤¨§©§¦¨¨¦§©§©ª¨
LéîLúì éeOòä õò éìk ìëå ...äàîè ìa÷î Bðéàå ,øBäè Z¨§¥§©¥ª§¨§¨§¦¥¤¨§©§¦
Z ïäa àöBiëå ähnäå àìáhäå ïçìMä ïBâk ,íãàäå íéìkä©¥¦§¨¨¨§©ª§¨§©©§¨§©¦¨§©¥¨¤
éøäL ,ãáìa íéìkä LéîLúì éeOòä õò éìk ìëå ...äàîè ïéìa÷î§©§¦ª§¨§¨§¦¥¤¨§©§¦©¥¦¦§©¤£¥

.íeìkî øBäè äæ éøä ...íãà éLnLî LnLî àeä§©¥§©§¥¨¨£¥¤¨¦§
בטהרה, להיות צריכה המקוה ש'הויית' במקוואות הוא דין
פסול. המקוה – טומאה המקבל מכלי למקוה באו המים ואם

ה 'טור' כתב סי'ולכן המקוה...רא)(יו"ד אצל טבלא "המניח :
שמקבלת  כיון פוסלת, כלל (דפנות) שפה לה אין אפילו
מקבלים  שאינם עץ כלי כפשוטי הטבלא שדין ולמרות טומאה".
אע"פ  עץ, כלי "דפשוטי (שם) ה'ביתֿיוסף' מבאר – טומאה
מדרבנן". טומאה מקבלין – התורה מן טומאה מקבלים שאינן

סקמ"ג)ובט"ז מההלכה(שם יוסף' ה'בית דברי על (שו"ע הקשה

לו) סעי' וראוי שם כלי חשוב אינו שפות ארבע לו שאין ש"צינור
מפשוטי  עדיף לא "צינור והרי – למקוה" מים ידו על להביא

מדרבנן"! טומאה דמקבל עץ כלי
האחרונים השלחן)ותירצו ערוך ישראל, הרמב"ם (מקוה דברי פי על

שגם  ונמצא לקבלה" עשוין שאינן עץ בכלי מדות ש"שלש כאן
הבדלים: יש מדרבנן, טומאה המקבלים עץ כלי בפשוטי

המקבל  מהסוג שהיא ברמב"ם מפורש לטבלא, בנוגע
השלחן  כגון והאדם כלים לתשמיש העשוי עץ "כלי טומאה:

dlahde מקבלת שהיא הב"י כתב ולכן טומאה" מקבלין וכו'
נחשב  אינו מים להעביר המיועד הצינור אבל מדרבנן, טומאה

אדם קצח)למשמשי סי' יו"ד שו"ת – החת"ס שכתב בכלל (כפי הוא אלא
טומאה  מקבלים שאינן בלבד" כלים לתשמיש העשוי "כלי

מדרבנן. אפילו

ה'תשע"ג  מרחשון ג' שישי יום חיצוני  ומעשה הכלי בגוף מעשה

:È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äàîèì íéãøBé íéìkä ìk̈©¥¦§¦§ª§¨
ïéàL ...äOòî éepLa àlà äàîè éãéî ïéìBò ïéàå ,äáLçîa§©£¨¨§¥¦¦¥ª§¨¤¨§¦©£¤¤¥

.äOòî äOòiL ãò äáLçnä ãiî úìháî äáLçnä©©£¨¨§©¤¤¦©©©£¨¨©¤©£¤©£¤
אחרת  גירסה לפי אך שלפנינו, בנוסחאות הגירסה היא כך

ברמב"ם  מובא פרנקל)(מכת"י, היינו מהד' 'בגוף', תיבת גורסים אין
הדבר. בגוף להיות חייב אינו המעשה ששינוי

להלן (המקבל (הי"ב)מאידך, בהמה של שפעמון מבואר
מקבל  אינו דלת (ופעמון לדלת ייעודו את שהיסב טומאה)

קבעו  או בקרקע חיברו אם אפילו מהבית), כחלק הוא כי טומאה
מעשה שיעשה עד טומאה, מקבל !etebaבמסמר

רש"י  דברי את להקדים יש ההלכות בין החילוק ולביאור
א) נט, אלא (קידושין מטומאתן עולין "ואין זו: הלכה בביאור

לקלקלם, מעשה בהם שיעשה – מעשה `eבשינוי mxayiy
mawpiy קבלת מתורת עולים אין טומאה יקבלו שלא עד וכן ,

שיתחיל  עד מעשה, בשינוי אלא זו במחשבה שירדו טומאה
xxble uayl seyl."
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כל  חלקים: לשני מעשה' 'שינוי דין את מחלק רש"י כלומר,
לקבל  מוכשר נעשה רק אלא בפועל, נטמא לא שהכלי זמן
ככלי), בו להשתמש עליו שחשב האדם מחשבת (מכוח טומאה
ממחשבה  חזרה המבטא מעשה נדרש המחשבה את לבטל כדי
אצלו  נחשב הכלי שאין ויוכיח וכיו"ב, לשייף שיתחיל כגון זו,
כדי  אלא בכך די לא נטמא כבר הכלי כאשר אך עדיין, כגמור

של מעשה נדרש הטומאה, מציאות dxiayשתפקע את המבטל
הכלי.

חיצוני: למעשה הדבר בגוף מעשה בין להבדל הטעם גם וזה
שמעתה  מחשבתו את בבירור לגלות רק היא המעשה מטרת אם

יהיה  שהמעשה צורך אין אחרת, למטרה הכלי את מייעד הוא
מציאות  עצם את לשנות היא מטרתו אם אך דווקא, הדבר בגוף

הכלי. בגוף להיות צריך המעשה הכלי,
הכלי  ייעוד את לשנות היא המעשה שמטרת זו בהלכה ולכן,
בייעוד  שינוי אין בדלת שנקבע בפעמון אך חיצוני, במעשה די
עשוי  ועכשיו קול להשמיע עשוי היה שמלכתחילה הכלי
מבטלו  לקרקע) (המחוברת לדלת שהחיבור אלא קול, להשמיע
צריך  כך ולשם כלי, מתורת אותו המבטלת כשבירה כלי, מתורת

דווקא. בגופו מעשה לעשות
(h"n d"kt milk q"nr dxdhd zxnyn)

ה'תשע"ג  מרחשון ד' קודש שבת טומאה? מקבלים האם - פלסטיק כלי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïäì LiL úBëzî éìk ìk̈§¥©¨¤¥¨¤
ìeòðnäå øâpäå úìcä ïî õeç ,äàîè ïéìa÷î Z ïîöò éðôa íL¥¦§¥©§¨§©§¦ª§¨¦©¤¤§©¤¤§©©§
ïééeOò elàL éðtî ;øBpväå äøBwäå øéväå øévä úçzL äúBtäå§©¨¤©©©¦§©¦§©¨§©¦¦§¥¤¥£¦

ì Bà ò÷øwìíã÷ elôàå ,äàîè ïéìa÷î ïðéà õòä úà LnL ©©§©§©¥¤¨¥¥¨§©§¦ª§¨©£¦Ÿ¤
.eòáwiL¤¦¨§

מחומרים  העשויים לכלים שונים דינים ישנם כלים בטומאת
וכלי  כלל, טומאה מקבלים אינם למשל, אבנים, כלי שונים.

טומאה. מקבלים לעומתם, מתכות,
אם  גם המתכת, כלי שכל חכמים גזרו מתכות לכלי ובנוגע
שנינו  וכך הישנה. לטומאתם יחזרו כלי, מהם ועשו וחזרו ניתכו

ב) טז, לבנה (שבת משתה שעשתה המלכה בשלומציון מעשה :
כלים  מהן ועשה וריתכן לצורף ונתתן ושברתן כליה כל ונטמאו

ישנה. לטומאתן יחזרו – חכמים ואמרו חדשים,
דן פיינשטיין קצ"ד)והגר"מ עמ' שבת, משה, כאשר (דברות האם

שכאשר  אלא טהורין, ונעשו הטומאה מהם פקעה נשברו הכלים
הטומאה חדשים כלים מהם התקנה zxfegנעשו שמא או ;

שכעת  למרות נשברו הכלים כאשר גם תישאר שהטומאה הייתה
נוגעת  אינה כי חלה אינה הטומאה שבפועל רק כלים, אינם
ותחול, תחזור שהטומאה היא שהתקנה לומר ומצדד דבר, לשום

שנשברה. בשעה שנפקעה למרות
לדמותם  יש האם – פלסטיק לכלי בנוגע גם דנו והפוסקים
ומקבלים  מתכת לכלי או טומאה מקבלים ואינם אבן לכלי

טמאים. כלים להיות חזרו ניתכו אם ואף טומאה
מקבל  אינם פלסטיק שכלי שקבעו כותב יש וכך טומאה. ים

אליעזר' ל"ז)ה'ציץ סי' של (ח"ז מוצרים הם הפלסטיים "הכלים :
כלי  מנפט... יסוד חמרי על ומבוססים כבדה, כימית תעשיה

במהותם מהוים אינם והניילון l`הפלסטיק mbe qxg ilk `l
mdl oa` ilk oic `l` ,zikekf ilk."
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שהדיבור  העומר בספירת אך המעשה, על לגלות מועיל אינו
שיודע  עצמה על מוכיחה וספירתו המצוה, מעשה הוא עצמו
להמשיך  ויכול בקטן המועיל כמעשה זה הרי סופר, הוא מה

בברכה. לספור

חובה, ידי לצאת כוונה צריכות מצוות שלהלכה כיון אמנם,
שעשה  במצוה חובתו ידי יצא לא המעשה, לעצם בכוונה די ולא

בקטנותו.

ה'תשע"ג  מרחשון א' רביעי יום קדושה  לידי מביאה טהרה

:È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìàøOé ìk̈¦§¨¥
Lc÷na ñðkì íéðBëð íäL éðtî ,ìâø ìëa íéøBäè úBéäì ïéøäæîª§¨¦¦§§¦§¨¤¤¦§¥¤¥§¦¦¨¥©¦§¨

.íéLã÷ ìëàìå§¤¡Ÿ¨¨¦
מהרש"ל י"ט)כתב ס' ב, פרק ביצה שלמה של לטבול (ים שצריך

הרגל". כניסת קודם עצמו לטהר "כדי טוב יום בערב
שיהיו  כדי היא ברגל הטהרה שחובת הרמב"ם, ומדברי

ה'צל"ח' רצה קדשים" ולאכול למקדש להיכנס יז,"נכונים (ביצה

הלל) ובית ד"ה רש"י המקדש ב, שבית בזמן רק נוהג שהחיוב לדייק
גם  מזו: ויתירה מקדש. ואין קודש שאין הזה בזמן לא אך קיים
בירושלים  הנמצאים אלו על רק חל היה החיוב המקדש, בזמן
אינם  לרגל עולים ואינם מירושלים הרחוקים אבל לה סמוך או

להיטהר. חייבים
דבריו בהמשך דלא)ואולם ד"ה רש"י ב יח, והוכיח (שם בו, חזר

ב)מהגמרא טו, לה (ר"ה חובה הזה בזמן שהרי שאף ברגל יטהר
ואמירתו  החורבן, לאחר שהיה יצחק, רבי הוא זו הלכה בעל

תגעו" לא ובנבלתם שנאמר ברגל עצמו לטהר אדם "חייב
הרמב"ם  דברי גם זה ולפי מקום. או זמן הגבלת ללא נאמרה
אין  למקדש, להיכנס נכונים שיהיו כדי הוא החיוב שטעם
שהרגלים  לבאר אלא הבית, בזמן רק הוא שהחיוב כוונתם
משום  יותר) חמורה שבת שקדושת (אף טהרה כזמני נקבעו
וודאי  אך קדשים", ולאכול למקדש להיכנס "נכונים שברגלים
בזמן  גם חל החיוב, מקור שהוא תגעו", לא "ובנבלתם שהציווי

הזה.
ואינה  הרגל קדושת מצד היא ברגל הטהרה רש"י לדעת גם
בפירושו  נקט ולכן קדשים, ואכילת למקדש לכניסה קשורה

ב)לש"ס כט, שאינן (יבמות אף ברגל, הטהרה על מוזהרות שנשים
התורה  על בפירושו דבריו משמעות וכן לרגל. בעליה מחויבות

יח) יא, לרגל (ויקרא בעליה תלוי אינו ברגל עצמו לטהר שהחיוב
מקום ובכל זמן בכל חל 61)אלא עמ' לב, שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ג  מרחשון ב' חמישי יום לקבלה  עשוין שאינן עץ כלי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìLïðéàL õò éìëa úBcî L ¨¦¦§¥¥¤¥¨
ílqä ïBâk ,ãáìa íãà LéîLúì éeOòä õò éìk ìk :äìa÷ì ïééeOò£¦§©¨¨¨§¦¥¤¨§©§¦¨¨¦§©§©ª¨
LéîLúì éeOòä õò éìk ìëå ...äàîè ìa÷î Bðéàå ,øBäè Z¨§¥§©¥ª§¨§¨§¦¥¤¨§©§¦
Z ïäa àöBiëå ähnäå àìáhäå ïçìMä ïBâk ,íãàäå íéìkä©¥¦§¨¨¨§©ª§¨§©©§¨§©¦¨§©¥¨¤
éøäL ,ãáìa íéìkä LéîLúì éeOòä õò éìk ìëå ...äàîè ïéìa÷î§©§¦ª§¨§¨§¦¥¤¨§©§¦©¥¦¦§©¤£¥

.íeìkî øBäè äæ éøä ...íãà éLnLî LnLî àeä§©¥§©§¥¨¨£¥¤¨¦§
בטהרה, להיות צריכה המקוה ש'הויית' במקוואות הוא דין
פסול. המקוה – טומאה המקבל מכלי למקוה באו המים ואם

ה 'טור' כתב סי'ולכן המקוה...רא)(יו"ד אצל טבלא "המניח :
שמקבלת  כיון פוסלת, כלל (דפנות) שפה לה אין אפילו
מקבלים  שאינם עץ כלי כפשוטי הטבלא שדין ולמרות טומאה".
אע"פ  עץ, כלי "דפשוטי (שם) ה'ביתֿיוסף' מבאר – טומאה
מדרבנן". טומאה מקבלין – התורה מן טומאה מקבלים שאינן

סקמ"ג)ובט"ז מההלכה(שם יוסף' ה'בית דברי על (שו"ע הקשה

לו) סעי' וראוי שם כלי חשוב אינו שפות ארבע לו שאין ש"צינור
מפשוטי  עדיף לא "צינור והרי – למקוה" מים ידו על להביא

מדרבנן"! טומאה דמקבל עץ כלי
האחרונים השלחן)ותירצו ערוך ישראל, הרמב"ם (מקוה דברי פי על

שגם  ונמצא לקבלה" עשוין שאינן עץ בכלי מדות ש"שלש כאן
הבדלים: יש מדרבנן, טומאה המקבלים עץ כלי בפשוטי

המקבל  מהסוג שהיא ברמב"ם מפורש לטבלא, בנוגע
השלחן  כגון והאדם כלים לתשמיש העשוי עץ "כלי טומאה:

dlahde מקבלת שהיא הב"י כתב ולכן טומאה" מקבלין וכו'
נחשב  אינו מים להעביר המיועד הצינור אבל מדרבנן, טומאה

אדם קצח)למשמשי סי' יו"ד שו"ת – החת"ס שכתב בכלל (כפי הוא אלא
טומאה  מקבלים שאינן בלבד" כלים לתשמיש העשוי "כלי

מדרבנן. אפילו

ה'תשע"ג  מרחשון ג' שישי יום חיצוני  ומעשה הכלי בגוף מעשה

:È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äàîèì íéãøBé íéìkä ìk̈©¥¦§¦§ª§¨
ïéàL ...äOòî éepLa àlà äàîè éãéî ïéìBò ïéàå ,äáLçîa§©£¨¨§¥¦¦¥ª§¨¤¨§¦©£¤¤¥

.äOòî äOòiL ãò äáLçnä ãiî úìháî äáLçnä©©£¨¨§©¤¤¦©©©£¨¨©¤©£¤©£¤
אחרת  גירסה לפי אך שלפנינו, בנוסחאות הגירסה היא כך

ברמב"ם  מובא פרנקל)(מכת"י, היינו מהד' 'בגוף', תיבת גורסים אין
הדבר. בגוף להיות חייב אינו המעשה ששינוי

להלן (המקבל (הי"ב)מאידך, בהמה של שפעמון מבואר
מקבל  אינו דלת (ופעמון לדלת ייעודו את שהיסב טומאה)

קבעו  או בקרקע חיברו אם אפילו מהבית), כחלק הוא כי טומאה
מעשה שיעשה עד טומאה, מקבל !etebaבמסמר

רש"י  דברי את להקדים יש ההלכות בין החילוק ולביאור
א) נט, אלא (קידושין מטומאתן עולין "ואין זו: הלכה בביאור

לקלקלם, מעשה בהם שיעשה – מעשה `eבשינוי mxayiy
mawpiy קבלת מתורת עולים אין טומאה יקבלו שלא עד וכן ,

שיתחיל  עד מעשה, בשינוי אלא זו במחשבה שירדו טומאה
xxble uayl seyl."
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כל  חלקים: לשני מעשה' 'שינוי דין את מחלק רש"י כלומר,
לקבל  מוכשר נעשה רק אלא בפועל, נטמא לא שהכלי זמן
ככלי), בו להשתמש עליו שחשב האדם מחשבת (מכוח טומאה
ממחשבה  חזרה המבטא מעשה נדרש המחשבה את לבטל כדי
אצלו  נחשב הכלי שאין ויוכיח וכיו"ב, לשייף שיתחיל כגון זו,
כדי  אלא בכך די לא נטמא כבר הכלי כאשר אך עדיין, כגמור

של מעשה נדרש הטומאה, מציאות dxiayשתפקע את המבטל
הכלי.

חיצוני: למעשה הדבר בגוף מעשה בין להבדל הטעם גם וזה
שמעתה  מחשבתו את בבירור לגלות רק היא המעשה מטרת אם

יהיה  שהמעשה צורך אין אחרת, למטרה הכלי את מייעד הוא
מציאות  עצם את לשנות היא מטרתו אם אך דווקא, הדבר בגוף

הכלי. בגוף להיות צריך המעשה הכלי,
הכלי  ייעוד את לשנות היא המעשה שמטרת זו בהלכה ולכן,
בייעוד  שינוי אין בדלת שנקבע בפעמון אך חיצוני, במעשה די
עשוי  ועכשיו קול להשמיע עשוי היה שמלכתחילה הכלי
מבטלו  לקרקע) (המחוברת לדלת שהחיבור אלא קול, להשמיע
צריך  כך ולשם כלי, מתורת אותו המבטלת כשבירה כלי, מתורת

דווקא. בגופו מעשה לעשות
(h"n d"kt milk q"nr dxdhd zxnyn)

ה'תשע"ג  מרחשון ד' קודש שבת טומאה? מקבלים האם - פלסטיק כלי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïäì LiL úBëzî éìk ìk̈§¥©¨¤¥¨¤
ìeòðnäå øâpäå úìcä ïî õeç ,äàîè ïéìa÷î Z ïîöò éðôa íL¥¦§¥©§¨§©§¦ª§¨¦©¤¤§©¤¤§©©§
ïééeOò elàL éðtî ;øBpväå äøBwäå øéväå øévä úçzL äúBtäå§©¨¤©©©¦§©¦§©¨§©¦¦§¥¤¥£¦

ì Bà ò÷øwìíã÷ elôàå ,äàîè ïéìa÷î ïðéà õòä úà LnL ©©§©§©¥¤¨¥¥¨§©§¦ª§¨©£¦Ÿ¤
.eòáwiL¤¦¨§

מחומרים  העשויים לכלים שונים דינים ישנם כלים בטומאת
וכלי  כלל, טומאה מקבלים אינם למשל, אבנים, כלי שונים.

טומאה. מקבלים לעומתם, מתכות,
אם  גם המתכת, כלי שכל חכמים גזרו מתכות לכלי ובנוגע
שנינו  וכך הישנה. לטומאתם יחזרו כלי, מהם ועשו וחזרו ניתכו

ב) טז, לבנה (שבת משתה שעשתה המלכה בשלומציון מעשה :
כלים  מהן ועשה וריתכן לצורף ונתתן ושברתן כליה כל ונטמאו

ישנה. לטומאתן יחזרו – חכמים ואמרו חדשים,
דן פיינשטיין קצ"ד)והגר"מ עמ' שבת, משה, כאשר (דברות האם

שכאשר  אלא טהורין, ונעשו הטומאה מהם פקעה נשברו הכלים
הטומאה חדשים כלים מהם התקנה zxfegנעשו שמא או ;

שכעת  למרות נשברו הכלים כאשר גם תישאר שהטומאה הייתה
נוגעת  אינה כי חלה אינה הטומאה שבפועל רק כלים, אינם
ותחול, תחזור שהטומאה היא שהתקנה לומר ומצדד דבר, לשום

שנשברה. בשעה שנפקעה למרות
לדמותם  יש האם – פלסטיק לכלי בנוגע גם דנו והפוסקים
ומקבלים  מתכת לכלי או טומאה מקבלים ואינם אבן לכלי

טמאים. כלים להיות חזרו ניתכו אם ואף טומאה
מקבל  אינם פלסטיק שכלי שקבעו כותב יש וכך טומאה. ים

אליעזר' ל"ז)ה'ציץ סי' של (ח"ז מוצרים הם הפלסטיים "הכלים :
כלי  מנפט... יסוד חמרי על ומבוססים כבדה, כימית תעשיה

במהותם מהוים אינם והניילון l`הפלסטיק mbe qxg ilk `l
mdl oa` ilk oic `l` ,zikekf ilk."

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ בעל מרץ וכו' מו"ה נחמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א מ"ח עם המצורף אליו, ובטוחני חזק אשר כאו"א מאנ"ש הקטנים 

להמצב  בהנוגע  ובפרט  בכלל  במחנם  אשר  ליובאוויטש  מוסדות  עניני  לכל  ועוז  כח  יוסיפו  הגדולים  עם 

הנוכחי בעניני כספים ובאופן דעד כדי השתדלות הנקראת בשם יגיעה ותקוים ההבטחה דיגעת ומצאת, 

והרי הכרח הוא שיעשו הנ"ל בהנ"ל ככל הדרוש ובסגנון חז"ל כמאן דבעי למהוי, ואין לך דבר העומד בפני 

ולראש  בכ"מ  מהמבואר  וכמובן  הפרטים  בעניניהם  גם  האמיתי  טובתם  שזהו  כשיתבוננו  ובפרט  הרצון 

ולראשונה בשיחות רבותינו נשיאנו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובפרט שנמצאים אנו השנה בשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט, אשר תחלת פעולתו 

בקדש בגלוי הי' בחינוך על טהרת הקדש של ילדים וקטני בני ישראל, והרי הימים האלה )כשהם( נזכרים 

)ה"ה גם( ונעשים, להצליח בזה.

ומובן שברשותו למסור תוכן האמור או להראות גם המכתב עצמו לכל אנ"ש שי'.

בברכת הצלחה מרובה בעבודה האמורה ולבשו"ט בקרוב ממש.
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לכלי]הּנּצֹוק ‡. מכלי הקילוח זרם לא [- חּבּור, אינֹו ִִֵַֹ

טהֹורין  מׁשקין מערה היה ּכיצד? לטהרה. ולא ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָֹֻלטמאה
הּנּצֹוק  העּמּוד הרי - הּׁשרץ ּגּבי על אפּלּו טמא, ּכלי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלתֹו
זה  הרי האויר, מן הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָטהֹור;
מהן  ׁשּמערה ׁשהּמׁשקין לֹומר צרי ואין טהֹור. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּקלט

ְִטהֹורין.
לחם,ּבּמה ·. ּומחם לצֹונן, מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לתֹו צֹונן טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן. מחם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
הּמׁשקין  ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַמׁשקין
מּמּנּו ׁשערה הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּצֹונן

נטמאּו ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין אמרּו,מחמת מה ּומּפני . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשענן לפי חּבּור'? לחּמין מּצֹונן עֹולה [אד]'המערה החּמין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

העליֹון, ׁשּבּכלי ּובּמים ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכתימרֹות
הּוא  מׁשקין החּמין, מן העֹולה ׁשהענן - הּכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּומטּמא

ָחׁשּוב.
והגיסה‚. טהֹורֹות, ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,בכף]לפיכ [בחשה ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ

ידיה, נטמאּו - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבקדרה
היּו אם וכן ׁשּבּקדרה; ּבּמׁשקין נגעה טמאֹות,ּכאּלּו ידיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מה  ּכל נטמא - ידיה והּזיעּו טהֹורה, ּבקדרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָוהגיסה
ׁשּבּקדרה. ּבּמׁשקה נגעה ּכאּלּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּׁשּבּקדרה,

הּצּפחתּדבׁש„. ּודבׁש מקומות]הּזיפים הּנּצֹוק [שמות - ְְִִִַַַַַַַַ
להן  ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו חּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּלהן
אין  - האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין זה והרי ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָריר,
הּגריסין  ּכגֹון הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור, ׁשּלהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנּצֹוק

הּמּת וכן [סמיך]והחלב ריר; להן ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּכן  אם אּלא חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - הּמׁשקין ּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחם, מּצֹונן ְְְִֵֵֵֶַַָערה
מים הּנּצֹוק ‰. ערה ׁשאם ּכיצד? לטהרה. חּבּור אינֹו ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אֹומרים, אין - הּמקוה לתֹו ּבהן וכּיֹוצא אבן מּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאים
הן  הרי אּלא הּמים'; טהרּו לּמקוה, הּנּצֹוק קצת ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'מּׁשהּגיע

אחד  מּצד לכּלן הּמקוה ׁשּיּׁשיק עד ׁשּבארנּו.ּבטמאתן ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ
הּקטפרס שיפוע]וכן טֹופח[מקום מׁשקה עליו [-ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הנוגעת] האצבע את הּמׁשקין מרטיב לׁשאר מחּברין אינן -ְְְְִִִֵַַַָָ
הּמׁשקין  אבל לטהרה; ולא לטמאה לא ְְְְְְֲֳִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּבּמדרֹון,

באדמה]ׁשּבאׁשּברן ּולטהרה.[משקע לטמאה חּבּור ּכּלן , ְְְְֳִֶֶַָָָָָֹֻֻ
.Â קטפרסערבה משופעת]ׁשהיא תחתיתה מׁשקה [- ועליה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

זֹו עליה מּנחין ּכביצה טמאין אכלין חתיכֹות וׁשלׁש ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻטֹופח,
אּלּול  הרי ׁשּתים, היּו מצטרפֹות; אינן - מּזֹו מּטה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

עֹומד מׁשקה ּתחּתיהן היה ואם כל מצטרפֹות. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכּלן.החתיכות] את מצרף זה הרי - החרּדל ּכעין אפּלּו ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

.Ê יֹוםּבארנּוּכבר ׁשּטבּול שמשו], העריב ולא שטבל טמא -] ְְְֵֶַָ
ּומׁשקה  תרּומה אכלי ּפֹוסל אבל ּכלל, חּלין מטּמא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֻאינֹו
אֹו קדׁש ּבאכלי נגע אם וכן ׁשליׁשי; הּכל ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹתרּומה,

רביעי. אֹותן ועׂשה ּפסלן קדׁש, ְְְְִִֵֶַָָָָָֹמׁשקה
.Áׁשהן יׁש ּפי על אף יֹום, ּבטבּול חּבּור ׁשאינן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּפסל  לא יֹום, טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור
אדם  יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו; ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאכל [טמא]אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
קּלה  טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאכלין
לֹומר, צרי ואין יֹום; טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
הּכל. מטּמא ׁשהּוא ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאם
מחּסר  ואינֹו טהר ׁשּכבר מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻּומּפני
ׁשהם  אכלין ׁשּיׁש יֹום, ּבטבּול הקּלּו ועֹוד ׁשמׁש. הערב ְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאּלא
ּבטבּול  טהֹורין והן הּטמאֹות, ּבכל ּומּטּמאין לאדם ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻֻמיחדין
אבל  קלּופין. ׁשאינן ּבזמן והּכּסמין, הּׂשעֹורין הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻיֹום;
קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף והחּטה קלּופין, ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבזמן

כמון]והּקצח ואין [מין יֹום, ּבטבּול נפסלין - והּׁשמׁשמין , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָֻ
הּטמאֹות. ּבכל מּטּמאין ׁשהן לֹומר ְְְִִִֵֶַַַָָֻצרי

.Ë האכליןּכל אליהם]ידֹות המחוברים חּבּור [דברים ׁשהן ְֳִִֵֶָָָ
אכל  ּכל וכן יֹום; ּבטבּול חּבּור הן הרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻּבאב

ּבאב [מחובר]ּומערה[נחתך]ׁשּנפרס חּבּור ׁשהּוא ּבמקצת ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
חּבּור  ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ ְְְִִִֵֶַָָָֻהּטמאה,

ּבּידים חּבּור הּוא הרי יֹום, ידים]ּבטבּול זה [טומאת וגם ; ְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹום. מּטבּול ידים ּבטמאת ְְְִִֶַַָֹֻחמר

ח  ¤¤ּפרק
נֹוׁשכֹותחּלֹות ‡. והן ׁשּכנסן ּכּכרים ּבזֹו[מחוברות]אֹו זֹו ְְְִִֵֶַָָָָ

ועדין  ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁשן, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודעּתֹו
פניה קרמּו קשתה]לא -[לא מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ונעׂשה  ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה; ׁשּנגע החּלה אּלא ּפסל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלא
והּגריסין[בועה]ּכקּבה ראׁשֹונה,[פולים], רתיחה ׁשהרּתיחּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָֻ

יֹום טבּול ונגע ׁשהרּתיחּו, וארז חדׁש ולא ויין שטבל [טמא ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
שמשו] ּפסל [בבועות]ּברתיחההעריב ולא חּבּור, אינֹו - ְְִִֵַָָָֹ

ּבין  קּלֹות ּבין הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאּלא
חּבּור  הּכל - ואין חמּורֹות ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל . ְְֲֲִֵֶַַָָָֹ

ונׁשכּו חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, [התחבר ּדעּתֹו ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבּתּנּוראליו] מחוברים]וקרמּו ׁשאינּה[כשהם הּמים ּורתיחת , ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּכקּבה קטנות]מחלחלת ׁשנּיה,[הבועות ּגריסין ּורתיחת , ְְְְְְִִִִֶֶַָָֻֻ
ּורתיחת  יׁשן, ּבין חדׁש ּבין הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּורתיחת
ּבכל  לֹומר צרי ואין יֹום, ּבטבּול חּבּור אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָעדׁשים

ְַֻהּטמאֹות.
אפּיהּבצק ·. ּבעת הכיכר]ׁשּיצא גבי ּבאמצע [על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
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ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר
ּפחּותין [נשרף] היּו אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּבעת

נגע  אם וכן הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכאצּבע,
צרי ואין הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח לֹומר ּבגרּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

צרֹור אבל הּטמאֹות. ּתּורמּוס[אבן]ּבכל אֹו [מין ׁשּבּכּכר ְְְְֲִֶַַָָָֻ
ּבהן קטנית] ׁשּנגע מּכאצּבע, יתר וחרחּור ּגדֹול, מלח ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוגרּגר

ּבטבּול  לֹומר צרי ואין טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֻאפּלּו
יֹום.

דק]רקיק‚. הרי חציּה[נשרף]ׁשּנחר[מאפה קּים, וחציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חּבּור  אינם - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻזה

ׁשּקרם קדׁש יֹום [נקרש]ּבׂשר טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבחתיכה,[בקרישה]ּבּקֹופה נגע מּתרֹות; החתיכֹות - ֲֲִִַַַַָָָָֻ

עּמּה העֹולין וכל כשיגביהה]החתיכה ּבתבׁשיל [- וכן חּבּור. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על ׁשּקרם לחם]קטנּיֹות צף [של ׁשהּוא ׁשמן . ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּׁשמן. אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע יין, ּגּבי ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על [מערובבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ

הירק]ּגּביו על אּלא [- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול ּכמין [- היתה ואם ; ְְְְְִִֶֶֶַָָ

חּבּור.[מנופחת]ּכֹובע אינּה , ִֵַָ
לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל גדולה]חּוט ,[מחבת ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

חּבּור ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו [לתבשיל ונגע ְְְְִִִִַַָָָ
ּבקטנּיֹות שבמחבת] וכן חּבּור. אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

קטניות] הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ְְְֵֶַַַָָׁשּקרמּו
.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה וסתם ּבין[תחתיתה]חבית מּצּדיה, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום ְְְְִֶֶַָָָֻטבּול
.Ê מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה

ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה טמאה [מדת ׁשּתרּומה ּומאה; ּבאחד ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנתערבה

ּתרּומֹות. ְְְִּבהלכֹות
.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [של את ְֵֶֶַָָ
יין יין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת חּבּור.[נכנס , ְְִִִִִַָָ

ּפיטס הּבֹור היה כבור]ואם גדול ּגדֹול [כלי ּכלי היה אפּלּו - ְְֲִִִִַָָָָָָ
ּפסל  הּיין, ּבמקצת נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻׁשּמחזיק

הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית ְְְְִִֶֶֶַַַַָָהּתרּומה
.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ

והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב ּכּלן. את ׁשחֹותה ּפסל ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּמה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

נכנס  ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
מערה  ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
אין  - הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ְְְֶֶַַָָָָָָֻּבהן
.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל ׁשל [מאפה ְִִִֶֶָָֻ

ּבּׁשמן  יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻחּלין,

חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא בהם]- השמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּפסל. הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ

.‡È טבּול ּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק
מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - .יֹום ְֶַַָָָֹ

.·È ׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
ּכּלן  את ּפסל - ּבמקצתן יֹום .טבּול ְְְִֶַָָָָֻ

.‚È ׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
היה  אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ונגע [מקום , ְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻ
רֹוצה  ׁשהּוא מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמקצתֹו
ׁשּום  ּכגֹון ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפּזּורֹו.
ׁשהן  ּפי על אף - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשמן

מ  אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ׁשהרי ּגּוׁש מּגעֹו; קֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדבלה ׁשל ּכעּגּול יבישות]הן תאנים נטמא [גוש ׁשאם - ְְְִִִֵֵֶֶָָ

ּכּלֹו. נטמא לא ְְִִָָֹֻמקצתֹו,
.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [ציין עּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ

מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום קּׁשּות בדיבור וכן ,ְִֵ
הרי [קישואין] - ּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָׁשּקרא

נּטלה  נפסלה. העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָזה
חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, ְְְִִֵַָָָָָָָחּלתּה

.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה [נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּפרֹות,[לטומאה]עּסה ּבמי ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ְְְֶַַַָָָָָֹונגע

.ÊÈ ידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות מעׂשר [- ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין - ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

וידים  יֹום ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָֻּבטהרה;
טהֹור  ּבחּלין ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן ,מסאבֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻֻ

את  לׁשה יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
לּה וקֹוצה חותכת]העּסה ּומּניחּתה [- ּומפריׁשּתה חּלה, ְְִִִַַַַַָָָָָָָ

עם הּכלי ונֹותנת ליד]ּבכלי, ּומּקפת [- ּכאחת, העּסה ׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
מקרבת] הּמּקף [- מן לתרם ּכדי הּכל הסמוך]על ואחר [- , ְְְִִֵַַַַַָֹֹֻ

לּה ּומּׁשּתקרא חּלה'; זֹו 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכ
אם  עֹוׂשה, היא וכ אֹותּה. ּתפסל ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹׁשם

ׁשהיא ּבערבה יֹום.[העריבה]לׁשה טבּולת ְֲִֵֶַָָָָ
.ÁÈמעׂשר [כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

מה  על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי  טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ואחר  ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאינּה
החבית  נׁשּברה ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ,ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּתחׁש

ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש הפרשה]קדם מחוייב נׁשּבר [- ; ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹ
ּבטבלּה. החבית ְְִִִֶַָָָהּלגין,

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין [- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּפי  על ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
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ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר
ּפחּותין [נשרף] היּו אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּבעת

נגע  אם וכן הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכאצּבע,
צרי ואין הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח לֹומר ּבגרּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

צרֹור אבל הּטמאֹות. ּתּורמּוס[אבן]ּבכל אֹו [מין ׁשּבּכּכר ְְְְֲִֶַַָָָֻ
ּבהן קטנית] ׁשּנגע מּכאצּבע, יתר וחרחּור ּגדֹול, מלח ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוגרּגר

ּבטבּול  לֹומר צרי ואין טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֻאפּלּו
יֹום.

דק]רקיק‚. הרי חציּה[נשרף]ׁשּנחר[מאפה קּים, וחציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חּבּור  אינם - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻזה

ׁשּקרם קדׁש יֹום [נקרש]ּבׂשר טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבחתיכה,[בקרישה]ּבּקֹופה נגע מּתרֹות; החתיכֹות - ֲֲִִַַַַָָָָֻ

עּמּה העֹולין וכל כשיגביהה]החתיכה ּבתבׁשיל [- וכן חּבּור. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על ׁשּקרם לחם]קטנּיֹות צף [של ׁשהּוא ׁשמן . ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּׁשמן. אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע יין, ּגּבי ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על [מערובבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ

הירק]ּגּביו על אּלא [- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול ּכמין [- היתה ואם ; ְְְְְִִֶֶֶַָָ

חּבּור.[מנופחת]ּכֹובע אינּה , ִֵַָ
לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל גדולה]חּוט ,[מחבת ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

חּבּור ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו [לתבשיל ונגע ְְְְִִִִַַָָָ
ּבקטנּיֹות שבמחבת] וכן חּבּור. אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

קטניות] הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ְְְֵֶַַַָָׁשּקרמּו
.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה וסתם ּבין[תחתיתה]חבית מּצּדיה, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום ְְְְִֶֶַָָָֻטבּול
.Ê מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה

ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה טמאה [מדת ׁשּתרּומה ּומאה; ּבאחד ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנתערבה

ּתרּומֹות. ְְְִּבהלכֹות
.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [של את ְֵֶֶַָָ
יין יין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת חּבּור.[נכנס , ְְִִִִִַָָ

ּפיטס הּבֹור היה כבור]ואם גדול ּגדֹול [כלי ּכלי היה אפּלּו - ְְֲִִִִַָָָָָָ
ּפסל  הּיין, ּבמקצת נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻׁשּמחזיק

הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית ְְְְִִֶֶֶַַַַָָהּתרּומה
.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ

והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב ּכּלן. את ׁשחֹותה ּפסל ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּמה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

נכנס  ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
מערה  ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
אין  - הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ְְְֶֶַַָָָָָָֻּבהן
.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל ׁשל [מאפה ְִִִֶֶָָֻ

ּבּׁשמן  יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻחּלין,

חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא בהם]- השמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּפסל. הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ

.‡È טבּול ּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק
מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - .יֹום ְֶַַָָָֹ

.·È ׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
ּכּלן  את ּפסל - ּבמקצתן יֹום .טבּול ְְְִֶַָָָָֻ

.‚È ׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
היה  אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ונגע [מקום , ְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻ
רֹוצה  ׁשהּוא מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמקצתֹו
ׁשּום  ּכגֹון ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפּזּורֹו.
ׁשהן  ּפי על אף - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשמן

מ  אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ׁשהרי ּגּוׁש מּגעֹו; קֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדבלה ׁשל ּכעּגּול יבישות]הן תאנים נטמא [גוש ׁשאם - ְְְִִִֵֵֶֶָָ

ּכּלֹו. נטמא לא ְְִִָָֹֻמקצתֹו,
.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [ציין עּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ

מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום קּׁשּות בדיבור וכן ,ְִֵ
הרי [קישואין] - ּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָׁשּקרא

נּטלה  נפסלה. העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָזה
חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, ְְְִִֵַָָָָָָָחּלתּה

.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה [נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּפרֹות,[לטומאה]עּסה ּבמי ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ְְְֶַַַָָָָָֹונגע

.ÊÈ ידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות מעׂשר [- ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין - ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

וידים  יֹום ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָֻּבטהרה;
טהֹור  ּבחּלין ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן ,מסאבֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻֻ

את  לׁשה יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
לּה וקֹוצה חותכת]העּסה ּומּניחּתה [- ּומפריׁשּתה חּלה, ְְִִִַַַַַָָָָָָָ

עם הּכלי ונֹותנת ליד]ּבכלי, ּומּקפת [- ּכאחת, העּסה ׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
מקרבת] הּמּקף [- מן לתרם ּכדי הּכל הסמוך]על ואחר [- , ְְְִִֵַַַַַָֹֹֻ

לּה ּומּׁשּתקרא חּלה'; זֹו 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכ
אם  עֹוׂשה, היא וכ אֹותּה. ּתפסל ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹׁשם

ׁשהיא ּבערבה יֹום.[העריבה]לׁשה טבּולת ְֲִֵֶַָָָָ
.ÁÈמעׂשר [כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

מה  על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי  טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ואחר  ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאינּה
החבית  נׁשּברה ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ,ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּתחׁש

ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש הפרשה]קדם מחוייב נׁשּבר [- ; ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹ
ּבטבלּה. החבית ְְִִִֶַָָָהּלגין,

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין [- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּפי  על ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
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ׁשּמא  ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא הּבד ּבבית יעׂשּו לא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּטבלּו,
למ [זוב]יראּו טמאים הּכלונמצאּו סֹותרין ׁשהרי כל פרע, -] ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹ

ספירתם] ׁשּנתּבאר.ימי ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ט  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר קרׁשּו, ּכ ואחר ׁשּנטמאּו, הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן

ּכמׁשקין, ׁשהן מּפני לעֹולם; לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻנּמֹוחּו
ׁשּנטמאּו אחר ׁשּקפאּו ּפי על .ואף ְְְְִִֶֶַַַַָ

ּכאכלין,·. הם הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מחׁשבה אֹו[לאכילה]ּוצריכין ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. נעׂשּו את מׁשקין, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת לטמאה.האצבע ּתחּלה והן ּכמׁשקין, הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

אּלּו הרי - וקרׁשּו כן אחרי וקפאּו מׁשקין, ּכׁשהן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאּו
ּכׁשהן  נטמאּו טמאין. ּבמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשנּיים,

מכּון ּכביצה היּו אם - מׁשקה ונעׂשּו ונּמֹוחּו [בדיוק,קפּויין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻ
פחות] הּמׁשקה או - מּכביצה יֹותר היה טהֹור. הּמׁשקה הרי ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אכל  ּבכביצה נטמאת ראׁשֹונה, טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹטמא;
הּמׁשקין  ּכל ּתטּמא הּטּפה ואֹותּה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטמא
וענבים  זיתים ׁשּסחט  מת טמא וכן אחריה. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנּמֹוחּו

הר  מכּון, ּכביצה היּו אם - מהם ׁשהכׁשרּו הּיֹוצאין הּמׁשקין י ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשהּמׁשקה  הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹטהֹורין,

ּבאכל בכלי]ּכמפקד אֹותן [כנמצא היּו אחר. ּגּוף הּוא ּוכאּלּו , ְְְִֵֶַָָָָֹֻ
מהן  הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי מּכביצה, יתר וענבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּזיתים
ּבכביצה, נטמאת ראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמאין;
ּבהן  וכּיֹוצא וזבה זב הּסֹוחט היה ואם הּמׁשקין. ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוטּמאה
ּבּמׁשקה, נגע ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ּגרּגר סחט אפּלּו -ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֻ
נטמאת  הראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּמׁשקה
ּכמֹו טּמאן מׁשקין, אֹו אכלין ׁשּנׂשא ׁשהּזב - הּזב ְְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבמּׂשא
ׁשּכיון  - טמא החלב העז, את ׁשחלב זב וכן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

הּזב. ּבמּׂשא נטמאת הראׁשֹונה, הּטּפה ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיצאת
ּכבׁשין‚. מלאה ׁשהיתה כבושים]קדרה ירקות חּלין,[- ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֻ

עלה ירק]ויצא ראׁשֹון [של אֹו הּטמאה אב ונגע הּקדרה, מן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - הּנגּוב ּבּמקֹום לּקדרה ׁשחּוץ ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבעלה
טּמא  - לּקדרה חזר טהֹור. והּכל טמא הּוא ּכביצה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבעלה
ּבעלה  נגע הּכבׁשין. וכל הּקדרה ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
הּכל  ּכביצה, ּבעלה יׁש אם - מׁשקה ּבֹו והיה לּקדרה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשחּוץ
ּכל  מטּמא והּמׁשקה ׁשעליו, מׁשקה מטּמא ׁשהעלה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָטמא;
מלאה  הּקדרה היתה הּקדרה. ּומטּמא ׁשּבּקדרה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמׁשקין

ונער ּתרּומה, ׁשל וראה [עירב]ּכבׁשים יֹום, טבּול אֹותּה ְְְְְִִֵֶָָָָָ
ׁשהּקלח  ספק נּתזּו, הּקדרה מן ספק - ידֹו על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמׁשקין

טהֹורה.[חתיכה] והּקדרה ּפסּול, הּירק - ּבידֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָנגע
מכׁשרין„. ענבים אֹוכל ׁשהיה טומאה]טמא ונפל [לקבלת , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ

לּגת יחידי ּגרּגר לדריכה]מּמּנּו המוכנים הענבים אם [על - ְְִִִִֵֶַַַ
עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם ואם [ראשו]היה טהֹורה; הּגת , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

ּבעביט מּוכנים הענבים והיּו עקצֹו לענבים]נּטל [כלי ְְְֲִִִִַָָָָָֻ
- מהן הּיֹוצאין ּבּמׁשקין רֹוצה ׁשהרי לדרכן, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
העקץ. ּבמקֹום הּגרּגר ׁשּבראׁש מׁשקה ּבטּפת הּגת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹנטמאת

מפנה ּבמקֹום ּודרכן ענבים, מּמּנּו ענבים]נפלּו אם [ללא - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֻ
מכּון ּכביצה פחות]היּו או הּיֹוצאין [בדיוק הּמׁשקין הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻ

מהן  הּיֹוצא מּכביצה, יתר היּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹורין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן
ּבכביצה, נטמאת הראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָטמא,

אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָּומטּמאה
והׁשליכֹו‰. ּומחּבר, מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש

והּסק ּתּנּור שמן]לתֹו מכּון,[והוציא ּכביצה היה אם - ְְְְִֵַַָָָָֻֻ
הּיֹוצא  והּמׁשקה ּכלים, מטּמאין האכלין ׁשאין טהֹור; ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתּנּור
נטמא  - מּכביצה יתר ּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמהן
את  וטּמאה ּבכביצה נטמאת אחת, טּפה ׁשּכׁשּיצאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתּנּור;
ּגּוׁש, ואינן ּפרּודין הּטמאין זיתים היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָהּתּנּור.

טהֹור. הּתּנּור - סאה הם ְֲִֵַַַָָואפּלּו
.Â הּתּנּור - והּסיקן טמאין, מׁשקין ּבהן ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים

ׁשּיּפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטהֹור,
ואין  טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהם
ולא  ּבהן. הּבלּועין הּמׁשקין מן מּטּמאין ׁשעליהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקן ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות; ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקן

הּתּנּור  את מטּמאין ׁשעליהן הּמׁשקין .ונמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ
.Ê מקֹום אּלא טמא אין זיתים, ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ

מהּל מׁשקה היה אם הזיתים]מּגעֹו. בכל הּכל [ונוגע - ְְִֵֶַַַַָָָֹ
והּׁשמן  ּכּלֹו, נטמא - הּמׁשקה מקצת ׁשּנטמא ׁשּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמא;
מן  למעלה העלין ּגּבי על נמצא הּזיתים. ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמטּמא

הּבּדדין יּׁשאלּו הבד]הּזיתים, בית 'לא [עובדי אמרּו אם : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
אם[בשרץ]נגענּו' על נמצא נאמנין. -[גוש], זיתים ׁשל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפרּודין, זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
ּכביצה  ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
הּזיתים. ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבֹו, המערב הּמׁשקה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמטּמא
ּפי  על אף - מּלמּטה והּמׁשקה ּפרּודין, ּגּבי על ּפרּודין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהיּו

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין ּבכביצה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנגע
.Á אׁשּכֹול - ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לּגת, ידֹו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָעם

מּפני  טהֹורה, ּכּלּה הּגת וכל טמאין, סביבֹותיו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻוכל
ּובין  ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות האׁשּכֹולֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמפסיקין

הּגת  .ׁשאר ְַַָ
.Ëזיתים]הּגפת ענבים]והּזּוגין[פסולת ׁשּנעׂשּו[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ

מׁשקין  מהן יצאּו ּכ ואחר טמאין, עליהם והלכּו ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה,
נעׂשּו ואם ּבטהרה. נעׂשּו ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי -ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ

טמאין. אּלּו הרי - מׁשקין מהן ונמצּו ּבטמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻמּתחּלה
.È ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין, נכנסין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבּדדין

לּזיתים מׁשקין ּבין יׁש אם - די]הּבד ׁשּינּגבּו[מקום ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
ּבמׁשקין  ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים הרי ּבארץ, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרגליהם
קדׁש ׁשל ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור, - ּבידיו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹטמאים
ונגע  קדׁש, ׁשל מׁשקין הּגּמֹות ּבתֹו והיּו ּגּמֹות, ּבהן ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיּו
ּוׁשנּיה  ּבׁשנּיה, ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשרץ
הּמׁשקה  מּפני לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֻֻּבׁשליׁשית,
ּבהם  מֹונין ׁשאין ּכמׁשקין ּכּלן הרי הּקדׁש; וחּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻׁשּבּגּמֹות

וכו'] שני הרי [ראשון - ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות היּו אם אבל .ְֲֲִִֵֶָָָָ
טהֹור. והלאה ּומּׁשליׁשית ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָהּכּכר
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הּכל  ּבתרּומה אף הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹואם
הּׁשרץ, ּבּה ׁשּנגע הראׁשֹונה מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאֹות;

ראׁשֹון. ִִֶׁשהיא
.‡Èּכלי [חלל]ּבעּבּוע ּכמֹו הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָ

נקב  ונּקב החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר
מּל הּפנימי הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ מּטן אחר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

מׁשקין  מלאים והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהחיצֹון
נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע אם ּכל - ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ּפתיל צמיד מּקפת החבית היתה ׁשּבחבית. [כיסוי הּמׁשקין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּנקב מהודק] מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ּונתּונה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

מפּלׁש הּוא ׁשהרי זה, אם [פתוח]ׁשּבאבעּבּוע וכן לאוירּה. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּטמאה  אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
ּכמבּדלין  הם והרי ׁשּבחבית, מׁשקין נטמאּו לא - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבאבעּבּוע

ִֶָמּמּנה.

ה'תשע"ג  תשרי כ"ט שני יום

י  ¤¤ּפרק
אֹוּכבר ‡. המטּמאין הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

ולא  מּטּמאין ואינן ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין;
ּבהן  ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה .מכׁשירין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּומן ·. האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
קטּנים  ּבין ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהחטם,
לדעּתֹו ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

לדעּתֹו ׁשּלא ּבין אדם, והּמלח ׁשל בהמה, רגלי מי אבל . ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נוזל]ׁשּנמחת מּט[נעשה לא ּפרֹות, ּכמי הן הרי ולא - ּמאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַֹֹ

ְִִַמכׁשירין.
ּבׁשעת הּדם ‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָ

הּטהֹורין  והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ּדם ׁשחיטה, אבל ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
הּוא [ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

האכלין, על ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדֹומה
לסימן סימן ּבין הּדם ושט]ונתקּנח לשחיטת קנה שחיטת [בין ְְְִִִֵַַַָָָ

ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹֹ
לׁשתּיה ׁשהֹוציאֹו אדם ׁשל הּקז ּדם הּדם, ;[לבהמה]ּתֹולדֹות ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּדם  וכן מכׁשיר. ואינֹו טהֹור לרפּואה, הֹוציאֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָאבל
עם  הּיֹוצא והּדם הּטמאין, ּובעֹופֹות ּובחּיה ּבּבהמה ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָׁשחיטה

ותמצית ואבעּבּועֹות, הּׁשחין ודם רעי, ועם [דם הּלחה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָ
[- אּלא שבתוך מכׁשירין, ולא מּטּמאין אינן אּלּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבׂשר

ואינֹו מטּמא - ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ּפרֹות. מי ּכׁשאר הן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהרי
ּבֹו. ּכּיֹוצא לנּו ואין ְְִֵֵַַָמכׁשיר,

ּכחלב מי „. הן הרי לֹוהחלב, צרי ׁשאינֹו האדם וחלב . ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
הּזכר  חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

מׁשקה  ּכגֹון אינֹו לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכמתע ּסק ׁשחלב ֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא חלב [- אבל . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

סתמֹו - לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹהאּׁשה,
לתינֹוק. ראּוי ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָמׁשקה,

הּטמאיןהּמׁשקין ‰. מן הּמׁשקין [דלהלן]הּיֹוצאין ׁשאֹותן , ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ׁשהּטמאה  הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻֻאבֹות
זרעֹו, וׁשכבת זב, ׁשל זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוההכׁשר
ּדם  וכן הּנּדה. ודם הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּומימי

עינם [מכתו]מּגפתֹו ודמעת אּׁשה, ׁשל וחלב וחבריו, זב ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּכמׁשקין  מטּמאין - מהן הּיֹוצאין הּמים ּתֹולדֹות ׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָעם

מטּמאין ׁשהן -]טמאין, טמאין [אפילו ׁשּמׁשקין כּונה; ּבלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּנטף  זבה אֹו נּדה ,לפיכ לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹמטּמאין

הּתּנּור לאויר מּדּדיה מה [מחרס]חלב וכל הּתּנּור נטמא - ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָ
ְֶּׁשּבתֹוכֹו.

.Â אינן ּבארנּוּכבר יֹום מּטבּול  הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.
ׁשאין  הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר

לרצֹון  אּלא .מכׁשירין ְְִִֶַָָ
.Ê,מּבן הּזעה הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

[- של מהריון טבריה [הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה
ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן
.Á ּכׁשהיּו,הּׁשֹותה מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

טמאין  מים ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
ׁשתה  ּביציאתן. טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹוהקיאן
ּכ ואחר ׁשּנסרחּו, אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָמים

מּלמּטה  ׁשּיצאּו אֹו הן הקיאן, הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף , ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טמאין  אכלין ׁשאכל אֹו טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָטהֹורין.
ׁשאינן  לפי טמאין, - הקיאן ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלא  ּפי על אף מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹטהֹורין

טהֹורין. הן הרי - ְֲִֵֵַָטבל
.Ë מׁשקין ּבארנּוּכבר ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

והּזיע  ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָטמאין
טמאה זעתֹו שאובין]- מים נסּתּפג[בטומאת ואם [התנגב]; ְְְִִֵֵֵַָָ

טהֹורה. זעתֹו - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמן
.È מׁשקה;זעת אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין, ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָ

טהֹורה  זעתן טמאין, היּו ּכמים,ואפּלּו - הּמרחץ זעת אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
היתה  ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָואם
הרי  - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּומכׁשירין.[ממקום ּברצֹון, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ
.‡È היתה ּברכה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

טמאה  ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, .הּברכה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
.·È ׁשּתי- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, [אדם ּברכֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ

מחצה -] טהֹור; לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּמּזיע
טמא. ְֱֵֶָָלמחצה,

.‚È הזיתים]הּמחל זיעת מן [- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
ולא  מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי

ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין
.„È,מׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל

זיתים  לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד
ׁשּמנּטפין  .וענבים ְְֲִִֶַַָ
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הּכל  ּבתרּומה אף הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹואם
הּׁשרץ, ּבּה ׁשּנגע הראׁשֹונה מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאֹות;

ראׁשֹון. ִִֶׁשהיא
.‡Èּכלי [חלל]ּבעּבּוע ּכמֹו הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָ

נקב  ונּקב החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר
מּל הּפנימי הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ מּטן אחר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

מׁשקין  מלאים והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהחיצֹון
נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע אם ּכל - ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ּפתיל צמיד מּקפת החבית היתה ׁשּבחבית. [כיסוי הּמׁשקין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּנקב מהודק] מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ּונתּונה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

מפּלׁש הּוא ׁשהרי זה, אם [פתוח]ׁשּבאבעּבּוע וכן לאוירּה. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּטמאה  אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
ּכמבּדלין  הם והרי ׁשּבחבית, מׁשקין נטמאּו לא - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבאבעּבּוע

ִֶָמּמּנה.

ה'תשע"ג  תשרי כ"ט שני יום

י  ¤¤ּפרק
אֹוּכבר ‡. המטּמאין הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

ולא  מּטּמאין ואינן ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין;
ּבהן  ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה .מכׁשירין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּומן ·. האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
קטּנים  ּבין ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהחטם,
לדעּתֹו ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

לדעּתֹו ׁשּלא ּבין אדם, והּמלח ׁשל בהמה, רגלי מי אבל . ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נוזל]ׁשּנמחת מּט[נעשה לא ּפרֹות, ּכמי הן הרי ולא - ּמאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַֹֹ

ְִִַמכׁשירין.
ּבׁשעת הּדם ‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָ

הּטהֹורין  והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ּדם ׁשחיטה, אבל ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
הּוא [ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

האכלין, על ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדֹומה
לסימן סימן ּבין הּדם ושט]ונתקּנח לשחיטת קנה שחיטת [בין ְְְִִִֵַַַָָָ

ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹֹ
לׁשתּיה ׁשהֹוציאֹו אדם ׁשל הּקז ּדם הּדם, ;[לבהמה]ּתֹולדֹות ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּדם  וכן מכׁשיר. ואינֹו טהֹור לרפּואה, הֹוציאֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָאבל
עם  הּיֹוצא והּדם הּטמאין, ּובעֹופֹות ּובחּיה ּבּבהמה ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָׁשחיטה

ותמצית ואבעּבּועֹות, הּׁשחין ודם רעי, ועם [דם הּלחה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָ
[- אּלא שבתוך מכׁשירין, ולא מּטּמאין אינן אּלּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבׂשר

ואינֹו מטּמא - ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ּפרֹות. מי ּכׁשאר הן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהרי
ּבֹו. ּכּיֹוצא לנּו ואין ְְִֵֵַַָמכׁשיר,

ּכחלב מי „. הן הרי לֹוהחלב, צרי ׁשאינֹו האדם וחלב . ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
הּזכר  חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

מׁשקה  ּכגֹון אינֹו לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכמתע ּסק ׁשחלב ֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא חלב [- אבל . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

סתמֹו - לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹהאּׁשה,
לתינֹוק. ראּוי ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָמׁשקה,

הּטמאיןהּמׁשקין ‰. מן הּמׁשקין [דלהלן]הּיֹוצאין ׁשאֹותן , ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ׁשהּטמאה  הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻֻאבֹות
זרעֹו, וׁשכבת זב, ׁשל זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוההכׁשר
ּדם  וכן הּנּדה. ודם הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּומימי

עינם [מכתו]מּגפתֹו ודמעת אּׁשה, ׁשל וחלב וחבריו, זב ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּכמׁשקין  מטּמאין - מהן הּיֹוצאין הּמים ּתֹולדֹות ׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָעם

מטּמאין ׁשהן -]טמאין, טמאין [אפילו ׁשּמׁשקין כּונה; ּבלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּנטף  זבה אֹו נּדה ,לפיכ לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹמטּמאין

הּתּנּור לאויר מּדּדיה מה [מחרס]חלב וכל הּתּנּור נטמא - ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָ
ְֶּׁשּבתֹוכֹו.

.Â אינן ּבארנּוּכבר יֹום מּטבּול  הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.
ׁשאין  הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר

לרצֹון  אּלא .מכׁשירין ְְִִֶַָָ
.Ê,מּבן הּזעה הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

[- של מהריון טבריה [הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה
ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן
.Á ּכׁשהיּו,הּׁשֹותה מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

טמאין  מים ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
ׁשתה  ּביציאתן. טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹוהקיאן
ּכ ואחר ׁשּנסרחּו, אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָמים

מּלמּטה  ׁשּיצאּו אֹו הן הקיאן, הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף , ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טמאין  אכלין ׁשאכל אֹו טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָטהֹורין.
ׁשאינן  לפי טמאין, - הקיאן ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלא  ּפי על אף מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹטהֹורין

טהֹורין. הן הרי - ְֲִֵֵַָטבל
.Ë מׁשקין ּבארנּוּכבר ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

והּזיע  ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָטמאין
טמאה זעתֹו שאובין]- מים נסּתּפג[בטומאת ואם [התנגב]; ְְְִִֵֵֵַָָ

טהֹורה. זעתֹו - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמן
.È מׁשקה;זעת אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין, ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָ

טהֹורה  זעתן טמאין, היּו ּכמים,ואפּלּו - הּמרחץ זעת אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
היתה  ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָואם
הרי  - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּומכׁשירין.[ממקום ּברצֹון, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ
.‡È היתה ּברכה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

טמאה  ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, .הּברכה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
.·È ׁשּתי- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, [אדם ּברכֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ

מחצה -] טהֹור; לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּמּזיע
טמא. ְֱֵֶָָלמחצה,

.‚È הזיתים]הּמחל זיעת מן [- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
ולא  מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי

ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין
.„È,מׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל

זיתים  לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד
ׁשּמנּטפין  .וענבים ְְֲִִֶַַָ
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.ÂË לוחץ]הּדֹורס ּפי [- על אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהּיין

.ÊË הּקדׁשים מׁשקה ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשם  ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינם והּמים לעֹולם, טהֹורין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא [ממשה מּטּמאין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ
ואינֹורבינו] טמאה, מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻ

קדׁשים  - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל ְְְְֳִִִִִֵַַַַָָָמכׁשיר.
לבׂשר  ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו
חּוץ  הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים

הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה
.ÊÈ מׁשקה ּפרת ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

רטוב]טֹופח נמצאת [- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
הּפרה  היתה אם וכן טמא. הּבׂשר הרי ּבבׂשרּה, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָמחט

הּמחט [בפיה]חסּומה ׁשאין ּפי על אף - לירּוׁשלים מחּוץ ֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
היא]ידּועה טמאה ׁשּנגע [אם מּפני טמא, הּבׂשר הרי - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּבּפרׁש הּמחט נמצאת לירּוׁשלים. חּוץ הּנמצאין ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּבּכלים
במעיים] האוכל הּידים [מקום ּכ ּובין ּכ ּובין טהֹור. הּבׂשר ,ִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּמה  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻטהֹורֹות,
אבל  ּתֹורה. ּבדין טמא הּבׂשר להיֹות אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָּדברים

מּדבריהם אּלא [מדרבנן]להּטמא הכׁשר, צרי הּקדׁש אין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
קּלה  ּבין טמאה, בֹו נגעה ואם הּבׂשר; מכׁשרת הּקדׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻחּבת
ּכמֹו ּבמׁשקה, הכׁשר ׁשּלא ּפי על אף נפסל, - חמּורה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֻּבין

ְֵֶַׁשּבארנּו.

יא  ¤¤ּפרק
הכׁשרּוהּבֹוצר ‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻ

האכלין. ּכׁשאר לרצֹונֹו מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה,
לדר הּבֹוצר ׁשּלא [ליין]אבל ּפי על ואף לטמאה, הכׁשר - ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻ

נטמא; טמאה, ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על מׁשקין ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֻנפלּו
הּבֹוצר  על ּגזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָודבר
אם  לידע לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּגת
ּומזּלפֹו ּבֹו, לבּדק ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט להּבצר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּגיע

לדריכה [מטפטפו] הּכל ׁשהרי הּבצּורֹות, הענבים ּגּבי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹעל
עליו מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ועֹוד, יתמעך]עֹומד. הרי [שלא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּלא  עליהן מקּפיד הּוא והרי מימיו, ויצאּו ,מתמע ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּוא
לּגת  ׁשהּבֹוצר ּגזרּו לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻיזּובּו

ְְֻהכׁשרּו.
ׁשּוקהּבֹוצר ·. להם מצא לא ׁשאם קונים]ענבים, יחזירן [- ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּזיתים  וכן הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכׁשרּו, לא - ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֻלּגת
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד לרׁשּות ְְְְְִִֵֶֶַַָָֻׁשּבאּו

ּבעביטהּבֹוצר ‚. ּונתנן בקרקע]ענבים, ׁשּׁשטחן [חפירה אֹו , ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ
ּדעּתֹו ׁשהרי מהן; הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו - העלין ּגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל
העביט  לתֹו נתן אֹו העלין על ׁשטח ּולפיכ הּמׁשקין, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשּידיו  מי אֹו טמא, מהן נטל אם ,לפיכ ּבֹור. ּכמֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
אדמה  ׁשל ּבמׁשטח אֹו לסּלים, ונתן ּבצר טּמאן. - ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָטמאֹות
מהן. הּיֹוצא הּמׁשקה על מקּפיד אינֹו ׁשהרי הכׁשרּו; לא -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֻ
מבּקעֹות  ׁשהן ּפי על ואף ואֹוכל, מהן הּטמא נֹוטל ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ

והרי  הכׁשרּו, לא ׁשהרי טהֹורה; הּגת הרי - לּגת ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָֹֻּומנּטפֹות
ׁשל  הּמׁשטח ּומן הּסּלים מן הּנֹוטל וכן לאכילה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָנבצרּו
על  ואף לּגת, ּוזרקן ּוכסאתים, ּכסאה והֹותיר ואכל, ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָאדמה,

ׁשהּיין מהם]ּפי הכׁשרּו.[שיצא לא - הענבים על מנּתז ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻ
מהן ענבים „. ולקח אדמה, ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכדי  טהֹורֹות, ּבידים לּקח צרי ,לפיכ הכׁשרּו; - ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלדרכן
ויטּמאן  הּטמא מהן יּטל .ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

הּפרס‰. ּבבית עֹומד ׁשהיה קבר]ּכרם בה שנחרש -[שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ
הּפרס; ּבבית ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר, אינֹו לּגת אֹותֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּבֹוצר

מּדבריהם הּפרס ּבית וטמאת לּגת [מדבנן]הֹואיל והּבֹוצר , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֻ
ׁשּיהיה  עליו ּגזרּו ולא זֹו, ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהכׁשר
ּבבית  לבצר הרֹוצה ,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמכׁשר
ּומּזה  והּכלים, הּבֹוצרין את מטהר - ּבטהרה לּגת ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּפרס

להּכיר ּכדי ׁשמׁשן, ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי לעשות עליהן -] ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָ
ׁשהּוא היכר] מּפני אּלא הּפרס, ּבית ּבטמאת מקּלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשאין

הּפרס, לבית חּוץ ּומֹוציאין ּובֹוצרין, נכנסין ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָספק.
אּלּו נגעּו ואם לּגת; ּומֹוליכין מהן, מקּבלין טהֹורין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָואחרים

לו]ּבאּלּו מחוצה באלו הפרס שבבית טמאין [האנשים , ְְִֵֵ
טמאין, הּפרס ׁשּבבית ׁשהאנׁשים - הענבים את ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומטּמאין
והן  לטמאה, ראׁשֹון אֹותן ועֹוׂשין ׁשּבחּוץ, לאֹותן ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻּומטּמאין
הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו הכׁשרּו ׁשהרי - הענבים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמטּמאין

.Â לא [קוטף]הּמֹוסק - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ
וכן  האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהכׁשרּו,
ׁשּתּגמר  עד הכׁשרּו, לא - הּבד ּבבית לדר זיתיו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻהּמֹוסק

לסחיטה]מלאכּתן יעמדו הּזיתים [- יכׁשרּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵַַָָֻ
ּבּמחל ׁשהכׁשרּו ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּלהן,[זיעה]ׁשּנגמרה ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

קדם  אבל ;לדר נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשהרי
מכ  מהן הּיֹוצא הּמחל אין מלאכּתן, מּפני ׁשּתּגמר ׁשיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאינֹו
מּגען, מקֹום אּלא טמא אין - טמאין מׁשקין עליהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנפלּו
אחר  טמאין מׁשקין עליהם נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּככל
הּטמאין  ׁשהּמׁשקין ּכּלן, נטמאּו - מלאכּתן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּנגמרה
ׁשהּמחל  ּכּלן, את מטּמא והּמחל ׁשּבהן, הּמחל את ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֻמטּמאים
ּומטּמא  מׁשקה, חׁשּוב מלאכּתן ּגמר אחר מהן ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּיצא

ְִַּומכׁשיר.
.Ê מגלּגליןחבית זיתים לאכילה]ׁשל לנקב [מלוחים צרי - ְְְִִִִִֵֶָָָֹֻ

הּמחל ׁשּיצא ּכדי יוכשרו]החבית, הרי [ולא נּקב, לא ואם ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבלּולים  הן והרי ׁשמרים, ּוסתמּוה נּקבּה, מכׁשרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֻאּלּו
נּקב  ׁשהרי ּברצֹונֹו, ׁשאינן מּפני מכׁשרין, אינן - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבּמחל

ָאֹותּה.
.Á מלאכּתן?זיתים ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּפי  על ואף לדריכה; ּומּוכנין מּנחין ויהּו מסיקתן, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
הֹואיל  - מׁשקין מהן יצאּו ולא מׁשקין, עליהן נפלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
אף  - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם אבל הכׁשרּו. מלאכּתן, ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻונגמרה
אינן  - ּבמׁשקיהן ונתחּברּו והּזיעּו, ׁשּנתמעכּו, ּפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָעל

אחרים מכׁשרין  זיתים לּקח עתיד אבל זיתיו, מּלמסק ּגמר . ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻ
אֹו קב אֹו אּלא להֹוסיף עתיד אינֹו אפּלּו - עליהן ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָּולהֹוסיף
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העריםקּבים  ואם הכׁשרּו; לא כדי , הוסיף [התחכם, ְְְֱִִִֶַַֹֻ
יוכשרו] לא אבל שהראשונים מּלּקח, ּגמר מכׁשרין. אּלּו הרי ,ְֲֲִִִֵֵַַָָָֻ

ללוֹות עסקיו]ּולהֹוסיף[זתים]עתיד את להגדיל וארעֹו[כדי , ְְְְִִִֵָ
לא  עדין - הֹוסיף ולא ּבמׁשּתה, נתעּסק אֹו אנס אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹאבל
זבֹות  אֹו זבים ואפּלּו טמאה; מקּבלין ואינן מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻנגמרה

טהֹורין. עליהן, ְְְֲִִֵֶַמהּלכין
.Ë לזיתים]העֹוטן מיוחד מקום במעטן, ּבׁשני [מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ

קבוצות]בּתים בשתי לסוחטן מתכוון ׁשּגמר[- ּכיון [מלאכת]- ִֵֶַָָָ
טמאה. לקּבל הכׁשרּו מהן, ְְְְֵֵֶֶַָָֻֻאחד

.È לּגליל הּמֹוסק להֹורידם ועתיד העליֹון, ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לּגליל  ׁשּיֹורידם עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
אחר  אבל ׁשּימסק; קדם עליהם ׁשחּׁשב והּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּתחּתֹון;
זיתיו, את ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּימסק,

ּבעלין לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ,[לשמירה]ועתיד ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֻ
טמאה. ּומקּבלין ְְְְְִַָֻֻהכׁשרּו

.‡È ּפני הּלֹוקח על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַ
ׁשּגמר  ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו מהגוי]האדמה, .[ונטמאו ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

גמרּתיו'. לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹונאמן
.·È הרֹוצה- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
ּכדי  הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה  .ׁשּיקּבלּו ְְְֶַָֻ
.‚È ּבכֹותׁשהּמּניח זיתיו זיתים]את ׁשּימּתינּו[מכתשת ּכדי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ויתלחלחו] מכׁשרין.[- אּלּו הרי - להּכתׁש נֹוחים ְְְְֲִִִִֵֵֵָָֻויהיּו
ּדעּתֹו ׁשהרי מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּניחן

לכבׁשן. ְְֲֵֶָָעליהם
.„È [מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ

הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן
.ÂË לגרּגרםהּמּניח ּבּגג -]זיתים אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּבּגג  ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף

ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
מכׁשרים. אּלּו הרי - ּגּגֹו,אֹותם את ׁשּיׁשּמר עד ּבּבית נתנם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

לא  ׁשעדין מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאֹו
מלאכּתם. ְְְְִַָָנגמרה

.ÊË וחתםהעֹוטן ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו [הניח את ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם [חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

ּומסיטן.[בבית] קנה מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחרין
ּכפתחין. נּדֹונֹות טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם ְְְִִִִֶַַָָָָָָהיּו

.ÊÈוהעקלהּדֹור הּבד ּכלי לטהר ורצה [שבו ּבטמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן

נצרים  וׁשל מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד

חדׁש, עׂשר ׁשנים ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן זיתים]אֹו בהם שנתבשלו ,[מים ְְְִִֵֵַָ

מעין  לתֹו אֹו מקּלחין, ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָאֹו
רֹודפין ּכ[זורמים]ׁשּמימיו ואחר ׁשעֹות. עׂשרה ׁשּתים , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבטהרה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש טבילה, ׁשּצריכין הּכלים ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמטּביל

יב  ¤¤ּפרק
הּׁשמּועה ‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל

רבי  על נו][ממשה מים יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֻלמדּו,
ׁשּיּנתן  והּוא מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזרע",
ידּוע  ׁשּדבר הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעליהן
ולא  מחּבר, ּכׁשהּוא מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּוא,
ונתלׁשּו האכלין ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי ְְְְְְֱֳִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻנאמר

ְִַַהּמׁשקין.
הּבעלים,·. ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל

על  אף ּברצ ֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַַָָָָאף
הכׁשרּו - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ׁשּלא ּפי ׁשנפל ּומׁשקה ; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו מּפני [הרטיב]ּברצֹונֹו, ּפרֹותיו הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
הרי  - ּבלּולין ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּסּכנה
הּגּנבים, מּפני ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֻאּלּו

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אינן [זרימת]אֹו - עּמֹו להביאן הּנהר ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ְִָֻמכׁשרין.

מכׁשירין.‚. אינן ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ּבמׁשקין [נרטבו]לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּב ׁשּלא ּבאֹותן ׁשּנתלׁשּו אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - רצֹון ְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לרצֹון  ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשקין
הּמים  היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנתלׁשּו,
ונגעּו ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעל
הּכתל  על קערה הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ְְְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבהן

ׁשּתּודח הגשם]ּבׁשביל ואם [ע"י מכׁשירין; ׁשּבּה הּמים , ְְְִִִִִִֶֶַַַַָ
לדעת. ּבּכלי ּתלּוׁשין ׁשהן מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻהּניח

ילקה ׁשּלא ּבׁשביל אינן [יתקלקל]ּכפיּה ׁשּבּה הּמים הּכתל, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
נתּכּון  הכׁשרּו. לא האכלין, ּבּה נתן אם ּולפיכ ְְְְְֳִִִִִִֵַַָָָָָֹֻּכתלּוׁשין,
מכׁשירין; אּלּו הרי ּבית, ּכתל היה אם - הּכתל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּודח
ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא הרי הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּתלּוׁש
מערה  ּכתל היה ואם ׁשּבּכלים. ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמים

אּלא ּבנין מ-]ׁשאינֹו ׁשעליה [עשוי הּמים קרקע, ׁשל עצמּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין ְְִִִֵַַַָאינן

ּבפיו [מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה  ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן
אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחורי הממּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל [קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לצרּכּה מילויה ׁשהּוא ּברצֹון;][לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ
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העריםקּבים  ואם הכׁשרּו; לא כדי , הוסיף [התחכם, ְְְֱִִִֶַַֹֻ
יוכשרו] לא אבל שהראשונים מּלּקח, ּגמר מכׁשרין. אּלּו הרי ,ְֲֲִִִֵֵַַָָָֻ

ללוֹות עסקיו]ּולהֹוסיף[זתים]עתיד את להגדיל וארעֹו[כדי , ְְְְִִִֵָ
לא  עדין - הֹוסיף ולא ּבמׁשּתה, נתעּסק אֹו אנס אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹאבל
זבֹות  אֹו זבים ואפּלּו טמאה; מקּבלין ואינן מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻנגמרה

טהֹורין. עליהן, ְְְֲִִֵֶַמהּלכין
.Ë לזיתים]העֹוטן מיוחד מקום במעטן, ּבׁשני [מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ

קבוצות]בּתים בשתי לסוחטן מתכוון ׁשּגמר[- ּכיון [מלאכת]- ִֵֶַָָָ
טמאה. לקּבל הכׁשרּו מהן, ְְְְֵֵֶֶַָָֻֻאחד

.È לּגליל הּמֹוסק להֹורידם ועתיד העליֹון, ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לּגליל  ׁשּיֹורידם עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
אחר  אבל ׁשּימסק; קדם עליהם ׁשחּׁשב והּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּתחּתֹון;
זיתיו, את ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּימסק,

ּבעלין לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ,[לשמירה]ועתיד ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֻ
טמאה. ּומקּבלין ְְְְְִַָֻֻהכׁשרּו

.‡È ּפני הּלֹוקח על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַ
ׁשּגמר  ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו מהגוי]האדמה, .[ונטמאו ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

גמרּתיו'. לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹונאמן
.·È הרֹוצה- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
ּכדי  הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה  .ׁשּיקּבלּו ְְְֶַָֻ
.‚È ּבכֹותׁשהּמּניח זיתיו זיתים]את ׁשּימּתינּו[מכתשת ּכדי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ויתלחלחו] מכׁשרין.[- אּלּו הרי - להּכתׁש נֹוחים ְְְְֲִִִִֵֵֵָָֻויהיּו
ּדעּתֹו ׁשהרי מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּניחן

לכבׁשן. ְְֲֵֶָָעליהם
.„È [מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ

הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן
.ÂË לגרּגרםהּמּניח ּבּגג -]זיתים אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּבּגג  ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף

ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
מכׁשרים. אּלּו הרי - ּגּגֹו,אֹותם את ׁשּיׁשּמר עד ּבּבית נתנם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

לא  ׁשעדין מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאֹו
מלאכּתם. ְְְְִַָָנגמרה

.ÊË וחתםהעֹוטן ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו [הניח את ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם [חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

ּומסיטן.[בבית] קנה מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחרין
ּכפתחין. נּדֹונֹות טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם ְְְִִִִֶַַָָָָָָהיּו

.ÊÈוהעקלהּדֹור הּבד ּכלי לטהר ורצה [שבו ּבטמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן

נצרים  וׁשל מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד

חדׁש, עׂשר ׁשנים ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן זיתים]אֹו בהם שנתבשלו ,[מים ְְְִִֵֵַָ

מעין  לתֹו אֹו מקּלחין, ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָאֹו
רֹודפין ּכ[זורמים]ׁשּמימיו ואחר ׁשעֹות. עׂשרה ׁשּתים , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבטהרה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש טבילה, ׁשּצריכין הּכלים ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמטּביל

יב  ¤¤ּפרק
הּׁשמּועה ‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל

רבי  על נו][ממשה מים יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֻלמדּו,
ׁשּיּנתן  והּוא מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזרע",
ידּוע  ׁשּדבר הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעליהן
ולא  מחּבר, ּכׁשהּוא מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּוא,
ונתלׁשּו האכלין ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי ְְְְְְֱֳִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻנאמר

ְִַַהּמׁשקין.
הּבעלים,·. ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל

על  אף ּברצ ֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַַָָָָאף
הכׁשרּו - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ׁשּלא ּפי ׁשנפל ּומׁשקה ; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו מּפני [הרטיב]ּברצֹונֹו, ּפרֹותיו הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
הרי  - ּבלּולין ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּסּכנה
הּגּנבים, מּפני ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֻאּלּו

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אינן [זרימת]אֹו - עּמֹו להביאן הּנהר ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ְִָֻמכׁשרין.

מכׁשירין.‚. אינן ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ּבמׁשקין [נרטבו]לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּב ׁשּלא ּבאֹותן ׁשּנתלׁשּו אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - רצֹון ְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לרצֹון  ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשקין
הּמים  היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנתלׁשּו,
ונגעּו ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעל
הּכתל  על קערה הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ְְְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבהן

ׁשּתּודח הגשם]ּבׁשביל ואם [ע"י מכׁשירין; ׁשּבּה הּמים , ְְְִִִִִִֶֶַַַַָ
לדעת. ּבּכלי ּתלּוׁשין ׁשהן מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻהּניח

ילקה ׁשּלא ּבׁשביל אינן [יתקלקל]ּכפיּה ׁשּבּה הּמים הּכתל, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
נתּכּון  הכׁשרּו. לא האכלין, ּבּה נתן אם ּולפיכ ְְְְְֳִִִִִִֵַַָָָָָֹֻּכתלּוׁשין,
מכׁשירין; אּלּו הרי ּבית, ּכתל היה אם - הּכתל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּודח
ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא הרי הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּתלּוׁש
מערה  ּכתל היה ואם ׁשּבּכלים. ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמים

אּלא ּבנין מ-]ׁשאינֹו ׁשעליה [עשוי הּמים קרקע, ׁשל עצמּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין ְְִִִֵַַַָאינן

ּבפיו [מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה  ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן
אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחורי הממּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל [קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לצרּכּה מילויה ׁשהּוא ּברצֹון;][לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ
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נתנּה ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּמים
ּתלּוׁשין  אינן ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּתחת

מכׁשירין. אין לפיכ ְְְִִִֵַָָּברצֹון;
.Â הּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי

לּתחּתֹון  העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף טהֹורין;ׁשעליו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
אֹותן ׁשּינּתק ׁשֹותתין והּוא, היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

לאט]ויֹורדין ׁשהן [לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,

נער להקר [המים]ואם הּצּנֹור ּתחת  עמד לרצ ֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לּדֹוח[להתקרר] היה [להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,
.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

יערה זה הרי - ואינן [ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּיערה  עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,

מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים
.Á הּנּתזיןערבה הּמים לתֹוכּה, הּדלף והּצפין [החוצה]ׁשּירד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

גדותיה]מעליה על נטלּה[עולים ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ְְְִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּירד  הּניחּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה הּמים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלׁשפכּה,
ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה והּצפין הּנּתזין לתֹוכּה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדלף
ׁשפכּה ׁשּלא ׁשּכיון מכׁשירין, אּלּו הרי לׁשפכּה, נטלּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹואם

ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ְְְֲִִֵָָָּבמקֹומּה,
.Ëּבמערה ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו, את מים]הּמטּביל [של ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּוברגליו ּברצֹון, ּבידיו העֹולין הּמים -ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
.È;הכׁשרּו לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻּפרֹות

ׁשהּמים  ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו ידיו, ׁשּיּדֹוחּו חּׁשב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻואם
ּברצֹון  ּתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות, וׁשעל .ׁשּבידיו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

.‡È מים היּו אם - ּברצֹונֹו הּמים לתֹו ּפרֹות ְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹותן
הֹוציאן, ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות,
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
ׁשם, מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?

ּבמּגעּה נטמא הּמים, מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; .והּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
.·Èּתּורמּוסין[שק]קּפה מלאה קטניות]ׁשהיא ּונתּונה [מין , ְְְִִֵֶָָָֻ

מּתֹוכּה ּתּורמּוסין ונֹוטל הּטמא, ידֹו מֹוׁשיט - הּמים ְְְִִִִֵֵַַַָָָלתֹו
ׁשּל מּפני טהֹורין, ואין והן נטל, מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, א ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻ

- הּמים מן העלּה ׁשעליהן. ּבּמים -]רצֹונֹו [התורמוסין ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּנתלׁשּו ׁשּבּקּפה ּבּמים הכׁשרּו ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻהּנֹוגעין

טהֹורין. הּקּפה, ׁשּבתֹו הּתּורמּוסין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִֶַַָָָֻּברצֹונֹו;

ה'תשע"ג  תשרי ל' שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּבקילֹון‡. מים]הממּלא ּבּקילֹון,[תעלת הּנׁשארין מים - ְְְִִִִִֵַַַַַָ

ׁשלׁשה  אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ּתלּוׁשין הן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי
אינֹו מׁשקה, ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָימים,

ְִַמכׁשיר.
ּגׁשמים ·. עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים

רּבּו אם - לרצֹון המשקין]ׁשּלא על הגשם ׁשּלא [מי ּכּלן הרי , ְֲִֵֶֶַָָֹֹֻ

ׁשרּבּו, ּפי על אף - ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו הֹוציאן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלרצֹון;
טיט, מלאֹות בהמּתֹו רגלי אֹו רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻהרי
עליהן  העֹולין הּמים הרי ׂשמח, אם - ונרחצּו ּבנהר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבר

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׂשמח, לא ואם ּברצֹון; ְְְְְִִִֵַָָָָֹּתלּוׁשין
הּגלּגּלים‚. את עגלה]הּמֹוריד הּבקר [של ּכלי ּבׁשעת ואת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

הקיץ]הּקדים רוחות ׁשּבעץ [- הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי לּמים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין הּמים הרי -ְְֲִִִֵֶַַָָָ

ּבפיה „. העֹולין הּמים לׁשּתֹות, הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד
חּׁשב  אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ּתלּוׁשין  ׁשּברגליה אף והּדיׁש, הּיחף ּובׁשעת רגליה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּדֹוחּו
ׁשחּׁשב  ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּברצֹון.
ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינם ּברגליה העֹולין הּמים רגליה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּדֹוחּו

מחׁשבה  להם ואין מעׂשה, להם .ׁשּיׁש ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּברצֹון;‰. ּתלּוׁשין ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי ּבּמים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּטֹובל

העֹובר אינן [בדרכו]אבל ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל ּבּמים, ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין

.Âּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר, ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין  אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים

ּדחיֹו אם וכן ּבהמּתֹו,[דחפו]ּברצֹון. לׁשבר אֹו לׁשברֹו חברֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָ
ׂשחֹוק ּדר ּדחיֹו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים [שיחקו ּבטלּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

למים] ונפל ׁשעליו ביניהם הּמים הרי אּלא ּבטלּו, לא -ְֲִֵֶֶַַָָָָֹ
אם  - ּגׁשמים עליו וירדּו ועלה, ּבנהר טבל לרצֹון. ְְְְְְְִִִַָָָָָָָָָָּתלּוׁשין
הּמים  ּכל והרי הראׁשֹונים, הּמים ּבטלּו הרי - הּגׁשמים ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָרּבּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְִֵֶָָָָׁשעליו
.Êּתלּוׁשין [שוחה]הּׁשט אינן הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

נתּכּון  ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּברצֹון,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף חברֹו, על ְְְֲִִִִֵַַַַָָלהּתיז

.Áצּפֹור קנים]העֹוׂשה עשוי הּמים [משחק-מים - ּבּמים ִִִֶַַַַָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבּה, ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּנּתזין

.Ë ּובּדבר ּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמֹודד
העֹולין  מים - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ּבֹו, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּמדד

ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן ּבֹו, ׁשּמדד ּבּדבר אֹו אֹוּבידֹו ידֹו ּפׁשט . ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבידֹו העֹולין הּמים הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָרגלֹו
יׁש מים ּכּמה לידע ּפׁשטן ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָאֹו
לידע  לּבֹור האבן את זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו,
האבן  ׁשעל והּמים ּברצֹון, אינן הּנּתזין - מים ּבֹו יׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאם

ּכתלּוׁשין. ְִִֵָאינן
.Èהּׁשלח על צמרו]החֹובט ניטל שלא לּמים[עור [אחר חּוץ ִֵֶַַַַַַ

מהמים] ׁשהרי שהוציאוהו ּברצֹון, ּתלּוׁשין מּמּנּו הּנּתזין -ְְֲִִִִֵֶֶַָָ
ּתלּוׁשין  אינן הּמים, ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָרצֹונֹו

ְָּברצֹון.
.‡Èּובעקל ּבּספינה העֹולין שבספינה]הּמים מים [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ

העֹולי  הּמים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבּמצּודֹות ּובּמׁשֹוטֹות, ן ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּובּמכמרֹות מלכודות]ּוברׁשתֹות ואם [- ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן , ְְְְְִִִֵַָָָָָ

מעליהם]נער הּמים [המים וכן ּברצֹון. ּתלּוׁשין אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָ
הּקסיה ציפוי]ׁשעל הּׁשיפה[- ועל ׁשלחנֹות, כיסוי]ׁשל -] ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ

ּברצֹון. אּלּו הרי נער, ואם ּברצֹון; אינן - לבנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל
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.·Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את הֹוציא [לחזקה]הּמֹולי , ְְְִִִֶַַַַָָָָָ
לעׂשֹותֹו ּבּגׁשמים האּוד את הּמּניח לצרפֹו, לּגׁשמים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָמסמר

גחלתו]ּפחם ּברצֹון;[שתכבה ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
לכּבֹותֹו לּגׁשמים האּוד ואת הּמסמר את הּמֹוציא [שלא אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּברצֹון.יזוק] ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין ,ְְֲִִֵֵֶֶַַָ
.‚Èהּמׁשלת את אֹו[שרשרת]ׁשלׁשל ּכלי ּבּה להעלֹות לּבֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

הּכלּכלה את ׁשלׁשל עליה [סל]קיתֹון, ׁשּתׁשב ּכדי לּבֹור ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתרנגלת

.„Èהּכרׁשה[מנגב]הממחק כרוב]את הּמים [מין להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבכסּות  ׂשערֹו את והּסֹוחט ּתלּוׁשין ׁשעליה, הּיֹוצאין הּמים - ֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשרצֹונֹו מּפני ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּבהן והּנׁשארין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּברצֹון;
ּפריׁשתן  ׁשּבׁשעת הכׁשרה, עצמּה ּוכרׁשה מּכּלן. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּיצאּו

לא [תלישתן] ּכחֹו, ּבכל מעליה מים נּתק ואם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹמכׁשירין;
ְְָֻהכׁשרה.

.ÂË להּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה,
ּתלּוׁשין; הן הרי מּמּנּו, הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלהּׁשיר
אינן  - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין

מּכּלֹו ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, אם ּתלּוׁשין וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

.ÊË על ונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמרעיד
ונפלּו לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻחברּתּה,
הּמים  אֹותן - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֻהּמים

ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות .ׁשּבּזרעים ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
.ÊÈיין]ׁשמרים ּכבר [שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונה ּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ
מהם] היוצאת לז והשניה הּבית,אסּור ּבדק הקּדׁש וׁשל רים; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

וׁשל  אסּור; לעֹולם מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף
לענין  ׁשאמרּו ּכׁשם אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמעׂשר
מאליהן, ׁשּנתמדּו ּכגֹון - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּסּורן,
הּוא  אדם היה ׁשאם ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה ְְְִִִֵֶָָָָָָָָוהיתה
ּכיון  - נפלּו ׁשּמאליהן ּפי על אף - הראׁשֹונים הּמים ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמסיר

מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָׁשהחׁשיבן

יד  ¤¤ּפרק
ׁשּיתנּגבּו‡. ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד יתיבשו]ּפרֹות -] ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הכׁשרּו. לא -ְְֹֻ
הּכנימה·. מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּטל  ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד
העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן [לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ
מּדברי  ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם
מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי  מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו
הּקציעֹות‚. ואת האגּדֹות את הּׁשּום [תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא [שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

הרי  יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;
ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹזה

ׂשמח,„. אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו לטחן, חּטיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹהּמֹולי
אם הכׁשרּו - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ

ׂשּקיהם  ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל  והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין
ּפי ‰. על אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק

מעלת על אֹו וׁשאבּו[מדרגת]הּבֹור מהלחות]הּמערה, [ספגו ְְֲֲַַַַַָָָ
הכׁשרּו. -ְְֻ

.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

ׁשאר  אבל ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן חודרים]מׁשקין, ׁשּיכׁשירּו[- ּכדי החרׂש מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּבצּדן. ְִֵֶַָהּפרֹות
.Êמהתנור]הרֹודה ּונתנ [מוציא חּמה, החבית ּפת ּפי על ּה ְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפת  היתה ואם הכׁשרה; לא  חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
היה  אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻׂשעֹורים
ׂשעֹורים  היתה ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּיין

טמאין. מׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
.Áוטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן אם [נרטבו]ּביתֹו, - ְְְְִִִֵֵַַַָָ

הּסלע מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, [מלחלוחית מחמת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָֻ
עצמה] ּבערבה,הריצפה ּכסּותֹו את המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֻ

ואם  הכׁשרּו; הרי הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻונתן
הכׁשרּו. לא הערבה, ְְֲֲֵֵַָָֹֻמחמת

.Ëהכׁשרּו ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו ּבּטיט הּטֹומן הּטֹומן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻ
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - ואם [לחלוחית]הּנגּוב הכׁשרּו; , ְְְְִִֵֵֶַַַָֻ

הכׁשרּו. לא ְְָֹֻלאו,
.Èטננּו אם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמרּבץ

ׂשמח  ׁשהּוא ּפי על ואף .ּבֹו, ְִֵֶַַַָ
.‡È ּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט

החּטים  הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא .החּטין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻ
.·Èוטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ

אּל הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם לאו,- ואם טמאין; ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
.טהֹורין  ְִ

.‚È מּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער
הכׁשרּו לא - הּתחּתֹון לּצד .העליֹון ְְְְֶַַַַָֹֻ

.„È ּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
ׁשהרי  העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

זה  ּגּבי על זה הּניח .ּברצֹונֹו ְִִִֵֶֶַַַ
.ÂËהכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח

האֹוכל  וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל
אצּבעֹו ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, .ׁשמׁשמין ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ

.ÊË האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועיםׁשּלא זיתים אֹוכל היה מבוקעים]לרצֹון. ּותמרים [- , ְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל ונפל [למצוץ]רטּבֹות, ּגלעינתֹו, את ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֻ
נגּובין, זיתים אֹוכל  היה ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּפיו
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.·Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את הֹוציא [לחזקה]הּמֹולי , ְְְִִִֶַַַַָָָָָ
לעׂשֹותֹו ּבּגׁשמים האּוד את הּמּניח לצרפֹו, לּגׁשמים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָמסמר

גחלתו]ּפחם ּברצֹון;[שתכבה ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
לכּבֹותֹו לּגׁשמים האּוד ואת הּמסמר את הּמֹוציא [שלא אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּברצֹון.יזוק] ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין ,ְְֲִִֵֵֶֶַַָ
.‚Èהּמׁשלת את אֹו[שרשרת]ׁשלׁשל ּכלי ּבּה להעלֹות לּבֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

הּכלּכלה את ׁשלׁשל עליה [סל]קיתֹון, ׁשּתׁשב ּכדי לּבֹור ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתרנגלת

.„Èהּכרׁשה[מנגב]הממחק כרוב]את הּמים [מין להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבכסּות  ׂשערֹו את והּסֹוחט ּתלּוׁשין ׁשעליה, הּיֹוצאין הּמים - ֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשרצֹונֹו מּפני ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּבהן והּנׁשארין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּברצֹון;
ּפריׁשתן  ׁשּבׁשעת הכׁשרה, עצמּה ּוכרׁשה מּכּלן. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּיצאּו

לא [תלישתן] ּכחֹו, ּבכל מעליה מים נּתק ואם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹמכׁשירין;
ְְָֻהכׁשרה.

.ÂË להּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה,
ּתלּוׁשין; הן הרי מּמּנּו, הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלהּׁשיר
אינן  - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין

מּכּלֹו ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, אם ּתלּוׁשין וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

.ÊË על ונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמרעיד
ונפלּו לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻחברּתּה,
הּמים  אֹותן - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֻהּמים

ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות .ׁשּבּזרעים ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
.ÊÈיין]ׁשמרים ּכבר [שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונה ּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ
מהם] היוצאת לז והשניה הּבית,אסּור ּבדק הקּדׁש וׁשל רים; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

וׁשל  אסּור; לעֹולם מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף
לענין  ׁשאמרּו ּכׁשם אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמעׂשר
מאליהן, ׁשּנתמדּו ּכגֹון - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּסּורן,
הּוא  אדם היה ׁשאם ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה ְְְִִִֵֶָָָָָָָָוהיתה
ּכיון  - נפלּו ׁשּמאליהן ּפי על אף - הראׁשֹונים הּמים ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמסיר

מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָׁשהחׁשיבן

יד  ¤¤ּפרק
ׁשּיתנּגבּו‡. ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד יתיבשו]ּפרֹות -] ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הכׁשרּו. לא -ְְֹֻ
הּכנימה·. מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּטל  ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד
העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן [לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ
מּדברי  ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם
מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי  מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו
הּקציעֹות‚. ואת האגּדֹות את הּׁשּום [תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא [שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

הרי  יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;
ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹזה

ׂשמח,„. אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו לטחן, חּטיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹהּמֹולי
אם הכׁשרּו - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ

ׂשּקיהם  ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל  והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין
ּפי ‰. על אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק

מעלת על אֹו וׁשאבּו[מדרגת]הּבֹור מהלחות]הּמערה, [ספגו ְְֲֲַַַַַָָָ
הכׁשרּו. -ְְֻ

.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

ׁשאר  אבל ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן חודרים]מׁשקין, ׁשּיכׁשירּו[- ּכדי החרׂש מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּבצּדן. ְִֵֶַָהּפרֹות
.Êמהתנור]הרֹודה ּונתנ [מוציא חּמה, החבית ּפת ּפי על ּה ְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפת  היתה ואם הכׁשרה; לא  חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
היה  אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻׂשעֹורים
ׂשעֹורים  היתה ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּיין

טמאין. מׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
.Áוטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן אם [נרטבו]ּביתֹו, - ְְְְִִִֵֵַַַָָ

הּסלע מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, [מלחלוחית מחמת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָֻ
עצמה] ּבערבה,הריצפה ּכסּותֹו את המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֻ

ואם  הכׁשרּו; הרי הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻונתן
הכׁשרּו. לא הערבה, ְְֲֲֵֵַָָֹֻמחמת

.Ëהכׁשרּו ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו ּבּטיט הּטֹומן הּטֹומן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻ
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - ואם [לחלוחית]הּנגּוב הכׁשרּו; , ְְְְִִֵֵֶַַַָֻ

הכׁשרּו. לא ְְָֹֻלאו,
.Èטננּו אם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמרּבץ

ׂשמח  ׁשהּוא ּפי על ואף .ּבֹו, ְִֵֶַַַָ
.‡È ּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט

החּטים  הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא .החּטין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻ
.·Èוטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ

אּל הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם לאו,- ואם טמאין; ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
.טהֹורין  ְִ

.‚È מּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער
הכׁשרּו לא - הּתחּתֹון לּצד .העליֹון ְְְְֶַַַַָֹֻ

.„È ּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
ׁשהרי  העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

זה  ּגּבי על זה הּניח .ּברצֹונֹו ְִִִֵֶֶַַַ
.ÂËהכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח

האֹוכל  וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל
אצּבעֹו ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, .ׁשמׁשמין ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ

.ÊË האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועיםׁשּלא זיתים אֹוכל היה מבוקעים]לרצֹון. ּותמרים [- , ְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל ונפל [למצוץ]רטּבֹות, ּגלעינתֹו, את ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֻ
נגּובין, זיתים אֹוכל  היה ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּפיו
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ונפל  ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּותמרים
ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - ְְִִֶֶֶַַָָָֹמּפיו

.ÊÈ בהמה]עלׁשין מאכל עשב והדיחן,[מין לבהמה, ׁשּלּקטן ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֻ
צריכין  ׁשהן ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואחר
עליהן  ּכׁשחּׁשב טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהכׁשר

מכׁשרין. אּלּו הרי ְְֲִֵֵָָָֻלאדם,

טו  ¤¤ּפרק
לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא  ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ּומערֹות ּברצֹון  ׁשיחין ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ּגביין מתטּמאין [גומות]ּומי אין - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מים  ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ּבין  ׁשאּובין ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּקרקע
- הּטמא ּבהן ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשּמּלא  אֹו טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- ּברצֹון טמאין מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמהן
הּטהֹור  מהן ׁשתה ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
נטמא  - טהֹור ּבכלי מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
נפל  מּלא. אֹו ׁשתה ּברצֹון ׁשהרי הּכלי; ונטמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשֹותה,
ׁשאין  ּכׁשהיה, טהֹור הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָלתֹוכן
הּכּכר  והֹוציא ידֹו, הדיח אם ,לפיכ לרצֹון; אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָמטמאין

ּברצֹון. הן ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹורֹות ·. מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּתמצית ּומי ּומערֹות, הזוח ׁשיחין גשמים מההרים [מי לים ְְִִִֵַָ
ארּבעים [זחילתם]ׁשּפסקּולעמקים] ּבהן ׁשאין ּומקוֹות , ְְְִִֵֶֶֶַָָָ

עליהן  ּגׁשמים מי ורּבּו ּגׁשמים עליהן וירדּו ׁשּנטמאּו, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָסאה,
ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף גדותיהן]- על עלו טהֹורין.[- הן הרי , ְְֲִִֵֵֶַַָֹ

- ּבהן וכּיֹוצא ּגביים מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, הּמים ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלפיכ
טהרה. ּבחזקת הּכל הּגׁשמים, ְְְְֳִִֶַַַַָָָֹּבׁשעת

ׁשהם ‚. טמאין; ,לּדר אֹו לעיר הּקרֹובים - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפסקּו
טמאין. ּבכלים מהם  וׁשּמּלאּו טמא, מהם ׁשּׁשתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבחזקת
הּכל  - הלכּו האדם; רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹוהרחֹוקים
מהן  ּוממּלאין ׁשֹותין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכין טמאה, .ּבחזקת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ּבגבא אמּורים? ּדברים מּמּנּו;[גומא]ּבּמה לׁשּתֹות ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
- ּגדֹול ּבדחק אּלא מּמּנּו לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ּבגבא ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל
האדם  רגלי ּפרסֹות מקֹום ׁשּיּמצא עד טהרה, ּבחזקת זה ְְְְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרי
רגלי  ּפרסֹות מצא ּבֹו. נּכרת ּגּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

ׁשּירדה ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - ּדּקה בעליה]ּבהמה [ללא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ְָָוׁשתת.

ּוגמּומּיֹות„. טיט ּברׁשּות [גומות]חזקת חנּיֹות ׁשּבפתחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֻ
הרי  הּגׁשמים, ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּבים

ׁשפיכּות[טמאים]הם שופכין]ּכמי מי הֹולכין [- וׁשּבּׁשוקין, . ְְְְְִִִֵֵֶַָ
ּדבׁש, אֹו חלב אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבהן
ׁשהקּפיאּוהּו ּפי על אף - ׁשמן לתֹוכֹו נפל הרב. אחר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהֹולכין

כולו] והוציאו לרצֹון;[ציננו ׁשּלא ּומטּמא מּטּמא זה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
צחצּוח ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי טיפת]לפי ׁשמן.[- ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּכמֹות ‰. ּבּקרקע הם הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּוׁשאר
הּוא  אחד ּדין ּבּכלים; .ׁשהן ִִֵֵֶֶַָ

.Âּפסקּו ׁשּלא ּתמצית מההרים]מי ירידתם ממשיכה אף [- - ְְִֵֶַַָֹ
והרי  ּבּקרקע, והן הֹואיל סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּפי  על אף טמאה; מקּבלין אינן - להן ּובאין נמׁשכין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻהּמים
לתֹוכם  נתן אֹו טמא, ּבכלי מהן ּומּלא הּטמא, מהן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשתה

ּדבר. לכל טהֹורין הם הרי - טמאים ְְְֲִִִֵֵֵַָָָמים
.Ê ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

צרֹור[תאינה] לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, [אבן ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶָָֹֹֻ
לתאינה] הפשנכנסה אם לדבילה]- הּדבלה [בידו נטמאת , ְְִִֵֵַַָָ

נטמא ׁשהרי לא [הריר]ּברירֹו; ואם ׁשעקרֹו. מּפני ּבידֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹ
ימצץ  אֹו ׁשּיהפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; ,ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהפ
הן  עדין אּלא נתלׁשּו, ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹאֹותֹו
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ולא מּטּמאין ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבּקרקע,
ּפּונדיֹון  היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

-[מטבע] ּפיו לתֹו והּדבלה לנטלֹו, ידֹו ּופׁשט ּפיו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלתֹו
לצמאֹו הּניחֹו צמאונו]אם ּכעקּור,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ

ידֹו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו, מׁשקה מחמת הּדבלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת
.Á ׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא  הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור ּגֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה  ׁשּנכוות, אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה ּדם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
רצֹונּה ׁשהרי ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּפיה לתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצּבעּה

הּמׁשקה אצּבעּה.[הרוק]להֹוציא ּבמציצת ּולעקרֹו מּפיה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

ה'תשע"ג  מרחשון א' רביעי יום

טז  ¤¤ּפרק
האגּדֹות‡. ירקות]ּכל וכל [של הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֻ

מכׁשרין ּבחזקת - ׁשּבּׁשוקים טמאה]הּסלתֹות ;[לקבל ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ
ׁשּדרּכן מּפני מוכרים]האגּדֹות, עליהן [של הּמים לזּלף ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

לֹותתין והּסלת, והּקמח במים]ּתמיד; ואחר [רוחצין אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָֹ
אֹותֹו. טֹוחנין אחת ּכ ּברחים אֹותֹו ׁשחֹולקין חּטים וכן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

וׁשלׁש חתיכות]לׁשּתים ג' או לב' שוברים א' גרעין ּכדי [- ְְְִִֵַָֹ
קדרה מעׂשה מהן הריפֹות[תבשיל]לעׂשֹות ּכגֹון גריסים], -] ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָ

ׁשל  ּבין מקֹום, ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
להסיר  ּכדי אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים; ׁשל ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשוקים

ְִָָקלּפתן.
טמאה,·. ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל

מכׁשרין  והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל עם מּפני נאמן ּכּלן ועל . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
אכלין  ׁשאר לֹומר צרי ואין הכׁשרּו'; 'לא לֹומר: ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָֹֻהארץ
'לא  לֹומר עליהן נאמן הארץ ׁשעם חזקה, להן ֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין

ְְֻהכׁשרּו'.
עליהן ‚. נאמן הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל

טמאה  ּבחזקת לעֹולם הּדגים ,לפיכ הכׁשרּו'; 'לא .לֹומר ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּצדן  ּבין ּבכפיף, ׁשּצדן ּבין ּבחרם, ׁשּצדן ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהּדגים

רשתות]ּבמצֹודה מיני עליהם,[- הּמצֹודה את נער לא אם - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
לֹומר  נאמן הארץ עם ואין הכׁשרּו. נער, ואם הכׁשרּו; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻלא
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עד  טמאה ּבחזקת הם והרי עליהן', הּמצֹודה את נערּתי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ'לא
ּבטהרה. לצּודן ְְְֳִֵֶַָָָׁשּיתּכּון

הּציר„. דגים]ּכל ׁשּנפל [של טהֹור ציר מכׁשר. ּבחזקת ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ
ּומּטּמא  ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהן ּכל מים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלתֹוכֹו

ּו יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ מׁשקין; דבׁשטמאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבׁשאר  ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר הֹולכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי  - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב; אחר הֹולכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשקין,
חגבים  וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֻהּכל

מׁשקין. טמאת מּטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם ‰. וטהֹור; ּבמים, מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח 

היה  ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי מים, הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה ּדגים, ׁשל מליחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻרּבֹו
אבל  ּפת; ּבהם לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּבטלּו

תבשיל]לקדרה מינֹו[- את מין מצא המים], את מים ונעֹור [- ְְִִִֵֵֶָָָ
נתעורר] ּבּציר [- ׁשהיה ׁשהּמעּוט טמאים, הּמים רב ונמצאּו ,ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּמקוה. טהר ְִֶַַָֹלא
.Â,ּגֹוי הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

מכׁשרין  ׁשחזקתן מּדברים ׁשהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו, ׁשּידע .עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ
.Êצמח]האֹוג ּכל [מין וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל , ְְְְְֵֶַָָָָָֻ

חנּיֹות  ּפתחי על ּבגמי הּתלּויֹות והּדלּועין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֻהּקּׁשּואין
ּוטמאין [כדוגמאות] מכׁשרין ּבחזקת ,. ְְְְִִֵֶַָֻ

.Á הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ּותרּומֹות  וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס  הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר

ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו אבל לּמקּדׁש ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
טמאין  חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
ּבכל  יּגע אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָולׁשּתֹות
אּלא  מדּבר ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטמא,
- ׁשּבחּלין הראׁשֹון נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבבׂשר
למנֹות  אּלא ּבאכילה, אסּור ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹטמא
ּבתרּומה  חּלין ׁשל ׁשני נגע ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻמּמּנּו
קדׁש ׁשל ּבאכלין נגע אם וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּפסלּה
אכל  האֹוכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע אם - חּלין ׁשל ְְִִִִֵֶַָָָָֻׁשני
.Ë מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם

יׂשראל  ׁשּבארץ לחּלין טמאה לֹולגרם ויׁש מותר]; לטּמא [- ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻֻ
המתּקנין החּלין שהופרשו]את לאדם [- מּתר וכן לכּתחּלה. , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻֻֻ

את  הּכתּוב הזהיר הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ּבכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלּגע
העם  ׁשּכל - מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת אהרן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבני
טמאֹות, ּבׁשאר להּטמא מּתרין ּונזירים ּכהנים וׁשאף ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹֻֻֻמּתרין,

מת  מּטמאת .חּוץ ְִֵַֻ
.È ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

קדׁשים  ולאכל לּמק ּדׁש להּכנס ּבּתֹורה:נכֹונים ׁשּנאמר וזה . ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹוקה. אינֹו נטמא, ואם ּבלבד; ּברגל תּגעּו", לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ"ּובנבלתם

מזהר. אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר ְְְֲִֵַָָָָָֻאבל
.‡È"יחּדו והּטהֹור ׁשהּטמא "הּטמא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

עם  הּבעל יאכל לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹוהּטהֹור
ולא  עּמּה, יׁשּתה ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹאׁשּתֹו
הּזבה, עם הּזב יאכל ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹתמזג

לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹמּפני
.·È מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

- ּבטהרה,טמאין חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
הּנקראים  והם ימיהם ; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרים
ׁשּיהיה  חסידּות ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻ'ּפרּוׁשים'.
יאכל  ולא ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹאדם

ליד  מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; הּגּוף ויׁשּתה טהרת י ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מן  הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּמעׂשים
ּבּׁשכינה, להּדמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּדעֹות

אני". קדֹוׁש ּכי קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

milM zFkld¦§¥¦
אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מּטּמאין  הּכלים וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֻהּטמאֹות,

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֶַָָּומטּמאין.

א  ¤¤ּפרק
ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
בגד  אֹו עץ ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּוכלי

ׂשק" אֹו עֹור ואת אֹו הּזהב את א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי , ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מהם  יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ּובכלי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּכסף",

ּתֹוכֹו". ֶאל
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ּבּתֹורה:[ממשה ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּומן  הּקרנים מן העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָ"וכל
מיני  לׁשאר הּדין והּוא עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּטלפים

אב  וחּיה. אינן ּבהמה העֹוף, מעצמֹות העׂשּויין ּכלים ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ּבלבד, העזנּיה מּכנף העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֻמקּבלין

הּנעמית יענה]ּוביצת ּדֹומין [בת והן הֹואיל - המצּפה ְְֲִִִֵֵַַַַָֻ
וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין נראה]לעצם, ּבעיני,[- ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֶָָֻׁשּטמאתן

ׁשּבּים ‚. וכל ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלים
טהֹור  מדרס - טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין , ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻֻֻ

טמאה,[הזב] מקּבל אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ;ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבגד  מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּגדל  מן חּבר ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל ִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמן
חּברֹו אם - מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּים
ׁשאם  לטמאה, אחד הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻחּבּור

טמאה. מקּבל הּכל הרי - זה יּטמא זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמא
מקּבלין „. אינן - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיראה

לכּתב  ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֹֻטמאה
וחּיה  ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין, הּנה עליו מקּבל - אינֹו הּדג עֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
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עד  טמאה ּבחזקת הם והרי עליהן', הּמצֹודה את נערּתי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ'לא
ּבטהרה. לצּודן ְְְֳִֵֶַָָָׁשּיתּכּון

הּציר„. דגים]ּכל ׁשּנפל [של טהֹור ציר מכׁשר. ּבחזקת ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ
ּומּטּמא  ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהן ּכל מים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלתֹוכֹו

ּו יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ מׁשקין; דבׁשטמאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבׁשאר  ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר הֹולכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי  - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב; אחר הֹולכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשקין,
חגבים  וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֻהּכל

מׁשקין. טמאת מּטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם ‰. וטהֹור; ּבמים, מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח 

היה  ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי מים, הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה ּדגים, ׁשל מליחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻרּבֹו
אבל  ּפת; ּבהם לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּבטלּו

תבשיל]לקדרה מינֹו[- את מין מצא המים], את מים ונעֹור [- ְְִִִֵֵֶָָָ
נתעורר] ּבּציר [- ׁשהיה ׁשהּמעּוט טמאים, הּמים רב ונמצאּו ,ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּמקוה. טהר ְִֶַַָֹלא
.Â,ּגֹוי הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

מכׁשרין  ׁשחזקתן מּדברים ׁשהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו, ׁשּידע .עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ
.Êצמח]האֹוג ּכל [מין וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל , ְְְְְֵֶַָָָָָֻ

חנּיֹות  ּפתחי על ּבגמי הּתלּויֹות והּדלּועין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֻהּקּׁשּואין
ּוטמאין [כדוגמאות] מכׁשרין ּבחזקת ,. ְְְְִִֵֶַָֻ

.Á הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ּותרּומֹות  וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס  הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר

ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו אבל לּמקּדׁש ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
טמאין  חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
ּבכל  יּגע אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָולׁשּתֹות
אּלא  מדּבר ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטמא,
- ׁשּבחּלין הראׁשֹון נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבבׂשר
למנֹות  אּלא ּבאכילה, אסּור ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹטמא
ּבתרּומה  חּלין ׁשל ׁשני נגע ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻמּמּנּו
קדׁש ׁשל ּבאכלין נגע אם וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּפסלּה
אכל  האֹוכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע אם - חּלין ׁשל ְְִִִִֵֶַָָָָֻׁשני
.Ë מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם

יׂשראל  ׁשּבארץ לחּלין טמאה לֹולגרם ויׁש מותר]; לטּמא [- ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻֻ
המתּקנין החּלין שהופרשו]את לאדם [- מּתר וכן לכּתחּלה. , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻֻֻ

את  הּכתּוב הזהיר הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ּבכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלּגע
העם  ׁשּכל - מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת אהרן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבני
טמאֹות, ּבׁשאר להּטמא מּתרין ּונזירים ּכהנים וׁשאף ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹֻֻֻמּתרין,

מת  מּטמאת .חּוץ ְִֵַֻ
.È ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

קדׁשים  ולאכל לּמק ּדׁש להּכנס ּבּתֹורה:נכֹונים ׁשּנאמר וזה . ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹוקה. אינֹו נטמא, ואם ּבלבד; ּברגל תּגעּו", לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ"ּובנבלתם

מזהר. אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר ְְְֲִֵַָָָָָֻאבל
.‡È"יחּדו והּטהֹור ׁשהּטמא "הּטמא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

עם  הּבעל יאכל לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹוהּטהֹור
ולא  עּמּה, יׁשּתה ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹאׁשּתֹו
הּזבה, עם הּזב יאכל ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹתמזג

לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹמּפני
.·È מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

- ּבטהרה,טמאין חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
הּנקראים  והם ימיהם ; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרים
ׁשּיהיה  חסידּות ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻ'ּפרּוׁשים'.
יאכל  ולא ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹאדם

ליד  מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; הּגּוף ויׁשּתה טהרת י ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מן  הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּמעׂשים
ּבּׁשכינה, להּדמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּדעֹות

אני". קדֹוׁש ּכי קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מּטּמאין  הּכלים וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֻהּטמאֹות,

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֶַָָּומטּמאין.

א  ¤¤ּפרק
ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
בגד  אֹו עץ ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּוכלי

ׂשק" אֹו עֹור ואת אֹו הּזהב את א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי , ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מהם  יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ּובכלי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּכסף",

ּתֹוכֹו". ֶאל
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ּבּתֹורה:[ממשה ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּומן  הּקרנים מן העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָ"וכל
מיני  לׁשאר הּדין והּוא עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּטלפים

אב  וחּיה. אינן ּבהמה העֹוף, מעצמֹות העׂשּויין ּכלים ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ּבלבד, העזנּיה מּכנף העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֻמקּבלין

הּנעמית יענה]ּוביצת ּדֹומין [בת והן הֹואיל - המצּפה ְְֲִִִֵֵַַַַָֻ
וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין נראה]לעצם, ּבעיני,[- ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֶָָֻׁשּטמאתן

ׁשּבּים ‚. וכל ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלים
טהֹור  מדרס - טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין , ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻֻֻ

טמאה,[הזב] מקּבל אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ;ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבגד  מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּגדל  מן חּבר ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל ִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמן
חּברֹו אם - מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּים
ׁשאם  לטמאה, אחד הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻחּבּור

טמאה. מקּבל הּכל הרי - זה יּטמא זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמא
מקּבלין „. אינן - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיראה

לכּתב  ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֹֻטמאה
וחּיה  ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין, הּנה עליו מקּבל - אינֹו הּדג עֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
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הּנה  לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
לֹו אין אם לתפּלין ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ׁשּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻלמדּת,

ֲָֻזהמה.
וחכמים ‰. תֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

מן  ּברּיתן ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו
נראה  ׁשּתֹוכן מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָהחֹול
ׁשּתּגע  עד אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכברן,

מּתכֹות  ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן ּגזרּוהּטמאה ולא . ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֻ
ּפׁשּוטיהן על קיבול]טמאה בית ללא זכוכית על [- אּלא , ְְֵֶֶַַָָֻ

עליהן  ׂשֹורפין ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקּבליהן.
לתלֹות אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים לאכול ּתרּומה [לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹ

לשרוף] .ולא
.Â ּגללים לעֹולם,ּכלי טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ

מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ,[הזב]ואין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻֻֻ
ּבין  ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹֹלא

ְְֵֶַמקּבליהן.
.Êהּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל -[עצים הרעי ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה
קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע [סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטמאתּה היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, .אֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
.Áחרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

הּטמאֹות  מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן טמאת וכּיֹוצא ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻ
"אׁשר  ׁשּנאמר: סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹמדרס,
מקּבל  חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל - ּתֹוכֹו" אל מהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹיּפל

טהֹור. ,ּתֹו לֹו וׁשאין ְְֵֶָָֻטמאה;
.Ë והּמסּפרים הּסּכינין ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אחד - מּתכֹות ,ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן סירים]אֹו [-והּקּומקמּוסין[- ְְְְְְִֵֶַַַ
אׁשר קומקומים] ּדבר "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין הּכל -ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מגּדל  אֹו ּתבה אפּלּו ּפׁשּוט. ּבין מקּבל ּבין באׁש", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא
סאה [ארון] ארּבעים מקּבלין ׁשהן מּתכת ׁשל ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

ּדבר". "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין - יתר אֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֻּבלח
.È הערבה ּכגֹון מקּבליהן - עצם ּוכלי עץ ּוכלי עֹור ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

מּדברי [נוד]והחמת [קערה] טמאה מקּבלין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשאֹוכלין  והעֹור והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָתֹורה;
סֹופרים, מּדברי אּלא טמאה מקּבלין אין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעליו
מּפי  - ׂשק" אֹו עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשּיׁש ּכל אף קּבּול, ּבית לֹו ׁשּיׁש ּׂשק מה למדּו, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמּועה
ּדברים  ּבּמה ּדבר. לכל עץ ּככלי - עצם ּוכלי קּבּול; ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
טמאֹות, ּבׁשאר סֹופרים? מּדברי ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻאמּורים
מן  מּטּמאין וחבריו, הּזב ּבמדרס אבל מדרס; מּטמאת ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻחּוץ
הּזב  עליו יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב "ּכל ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
וכל  ׁשּבארנּו. ּכמֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָיטמא",

מּדבריהם. מדרס מּטּמא למׁשּכב, העׂשּוי זכּוכית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּכלי
.‡È הּקנּבס מן ּבין ּופׁשּתים, מּצמר ּבין - אריג ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

לפשתן] דומה הּגדלים [צמח ּדברים מּׁשאר אֹו הּמׁשי ְְְִִִִֵֶַַָָאֹו
והּלבדים טמאה. לענין 'ּבגד' הּנקרא הּוא - [צמר ּבּיּבׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּדבר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָּכבגדים

.·Èהּגדּולין ׂשער חּוטי הּוא - אֹו[שזורים]הּׂשק ּכׁשלׁשלת, ְְְִֵֵֶֶַַַַָ
וערב]הארּוגין אֹו[שתי העּזים, מן העׂשּוי אחד ּכבגדים. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ

ואחד  ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה הּסּוס מּזנב אֹו ּגמּלים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּצמר
הּמרצּופין ּכמֹו מהן גדולים]האריג ּכמֹו[שקים הּגדּול אֹו , ְְְִִֵֶַַַָָָ

והּמׁשיחֹות [חגור]חבק החבלים אבל ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָ
מקּבלין  אינן - ּופׁשּתים מּצמר ּבין הּׂשער מן ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשזּורין,

עצמן. ּבפני ְְְִֵַָָֻטמאה
.‚È הּגמא מן העׂשּויין הּכלים הּקנים ּכל ּומן הערבה ּומן ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּומן  אילנֹות ּומּקלּפי והּׂשריגין העלין ּומן ּתמרים ּכּפֹות ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומן
- והּמּפצֹות והּמחצלאֹות והּטרסקלין הּקפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי  אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל עץ, ּכלי ּבכלל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּכל
מן  מעפר העׂשּוי ּכלי - ּדבר לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחרׂש,
חרׂש. ּכלי זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותֹו ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעפרים,

והּכירים הּבנינֹות,והּתּנּור מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
ּדין  טמאה מק ּבלין הּכל - עליהן ׁשּמבּׁשלין אֹו ּבהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשאֹופין

ׁשוה. חרׂש ּכלי וטמאת וטמאתן ְְְְְֵֶֶַָָָָָֻֻּתֹורה,

ב  ¤¤ּפרק
טמאה העֹוׂשה ‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּוא  ׁשעּור; קּבּול לכלי ואין הּתֹורה; מן ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶַָָּבכל
ׁשּיעמד ׁשאפׁשר קּימה, ׁשל ּדבר מעמד]ׁשּיעׂשה יחזיק - ]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּמּצה העֹור מן ּכיס העֹוׂשה -]ּכיצד? היינו נתעּבד [- ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אֹו טמאה, מקּבל אינֹו ׁשהּניר ּפי על אף הּניר, מן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכלל,
למד  הּתינֹוקֹות חקקּום אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָָֹמּקלּפת
אּלּו הרי - מאזנים לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר, את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהן
מעׂשה, להן יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּבלין
הּלפת  מן ּכלים העֹוׂשה אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאף
ּכּיֹוצא  וכל ּבהן, למד ׁשחקקּום היבׁשים והּדלעת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהאתרֹוג
זמן  אּלא ׁשּיעמדּו אפׁשר ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבהן

ָמּועט.
והּמחקקנה ·. המידות]מאזנים בו שמוחקים כלי ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַַַֹ

והאסל מּתכת, קּבּול ּבית נשיאה]ּבהן מוט ּבית [- ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּומּקל  מים, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עני ׁשל וקנה מעֹות, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקּבּול
ׁשל  ּומׁשחזת מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ּפנקסעץ  ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבּה ּבֹו[רשימות]ׁשּיׁש ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּפׁשּוטי  ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבית
מקּבלין  ׁשהּוא, ּכל קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל - הן עץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכלי
הּקּבּול  ּבית אּלא הּתֹורה מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻטמאה
הּכלי  מּׁשאר הּקּבּול ּבית את והמׁשּמׁש ּבהן, ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלבּדֹו
הּכלי  מּׁשאר הּצר על הּיתר אבל לֹו. צרי הּקּבּול ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבית

מּדבריהם וטמא הּתֹורה; מן טהֹור ּכמֹו[מדרבנן]הּפׁשּוט, , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ּכיצד?ּבית ‚. קּבּול. ּבית אינֹו למּלאתֹו, העׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּסּדן  ּבֹו ותֹוקעין קּבּול, ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
ׁשאף  טמאה; מקּבלת אינּה היא, נּפחים ׁשל אם - ּברזל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשל
וכן  למּלאתֹו. אּלא נעׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעל
מקּבלת  זֹו הרי צֹורפין, ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
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מגּביהין ׁשהן מּפני עת,[שולפים]טמאה; ּבכל הּברזל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשפּית את ׁשם [שארית]ּומקּבצין הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעׂשה והרי הּסּדן, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹּתחת
והּמגּדלֹותהּכף „. הּמּטֹות רגלי ּתחת [ארונות]החקּוק ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבהן  ּבֹווכּיֹוצא ואין טהֹור - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו לסמ אּלא לקּבלה עׂשּוי ׁשאינֹו לפי קּבּול, ּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּׁשּום
עץ  ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ׁשפֹופרת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבלבד.
אחת. טּפה אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
עד  טמאה מקּבלת אינּה לקּבלה, ׁשחתכּה הּקנה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּוׁשפֹופרת
לקּבלה, נחּתכה לא ואם ׁשּבתֹוכּה; הּלבן ּכל את ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציא

ּפּקּועֹות ׁשל ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי מּפׁשּוטי היא [מין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
חׁשּובין.צמח] הן ּכאכלין אּלא ּכלים, אינם - ּבהן ְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

נתנּהׁשפֹופרת ‰. ּכ ואחר הּמזּוזה, את ּבּה ונתן ׁשחתכּה, ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנּה אפּלּו - כלפי ּבּכתל הקיבול בית -] ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבּכתלהקיר] קבעּה טמאה. מקּבלת קבוע], אם [חיבור - ְְְִֶֶֶַַָָָֹֻ
טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר ׁשּלא טמאה; קּבלתּה, ּכדר ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹקבעּה
- הּמזּוזה את ּבּה נתן ּכ ואחר ּבּכתל, הּׁשפֹופרת את ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנתן
וׁשּלא  טמאה; מקּבלת זֹו הרי קּבלתּה, ּכדר היתה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאם
קּבלתּה, ּכדר אפּלּו - ּבּכתל קבעּה טהֹורה. קּבלתּה, ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּכדר

ְָטהֹורה.
.Âהּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין חבל ּכלי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ

מיוחד] הּמגמרמקנה ואת הּבגדים את עליו ׁשּיּניחּו ּכדי ,-] ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
בשמים] הקטרת עׂשּוי כלי היה אם - ׁשּיתּבּסמּו ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָָמּלמּטה

ּכסּות  קּבלת ּבית ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּככּורת
כתחתית] בו טמאה [שמניחין מקּבל זה הרי ,. ְְֲֵֵֶַָֻ

.Ê טהֹור;סנּדל ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּקּבלה  מּכלי חׁשּוב זה .ׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָ

.Á מקֹומּה[קושר]הּצֹורר ונׁשאר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - מקמטים]עמק ;[יתיישר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ּכיס  ּכמֹו מקֹומּה והרי ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכל
צּורת  עליו ׁשאין טמאה, מקּבל אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻקטן.

ְִּכלי.

ה'תשע"ג  מרחשון ב' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
לנחתּכל ‡. העׂשּוי עץ במקומו]ּכלי אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ

תֹורה  מּדברי לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמקּבל
מלא  להּטלטל ע ׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹולא
ׁשּיׁש ּפי על ואף סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוריקן

ׁשּולים זה [תחתית]לֹו הרי לנחת, עׂשּוי ואינֹו הֹואיל - ְְֲִִֵֵֶַַַָ
ׁשהּוא  עץ ּכלי וכל קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמקּבל

ינוד]סתם או יעמוד אם נקבע ליׁשב [לא ׁשּולים לֹו היּו אם - ְִִֵֵַָָ
ו  להתּגלּגל, נֹוח יהא ׁשּלא ּכדי הּקרקע על מחזיק ּבהן היה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו - ּביבׁש ּכֹורים ׁשהם ּבלח סאה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבעים
ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹּכלל,

קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו, ּודברים לנחת. עׂשּוי [ממשה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

מּטלטל רבינו] ׁשהּוא ּׂשק מה למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי ְְְִִִֵֵֶַַַַָָהן;
מּטלטל  היה אם אּלא יּטּמא לא עץ ּכלי אף וריקן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלא

לנחת. העׂשּוי עץ ּכלי להֹוציא - וריקן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָמלא
ׁשּדה·. ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרון הּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נשים] ּומגּדללהסעת הּקנים [ארון]ּתבה וכּורת הּקׁש וכּורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ב-]ּובֹור שתיה מתקן אם [- - ּבאּלּו וכּיֹוצא גדֹולה ְְְְִִֵֵַָָספינה

הן  ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהיּו
ּדרּדּור ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל [חבית הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּמלכיםגדולה] וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו [ארון ׁשּמּניחין ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻ
העּבדןנייד] וערבת עורות], מעבד קטּנה,[- ספינה ּובֹור , ְְְֲִֵַַַַָָָָ

הּים  ּבאמצע להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהיא
אף  אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
מקּבלין  אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָעל
ּוׁשאר  מלאין. להּטלטל אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאה;
ׁשּולים  להן ויׁש סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלי
אין  ּולפיכ ּבמלֹואן, להּטלטל עׂשּויין ׁשאינן חזקתן -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ארּבעים  המקּבלין העֹור ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמקּבלין
מּתחּלתן  נעׂשּו אם אּלא טמאה, מקּבלין אין - ּבלח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻסאה

מלאין. ּכׁשהן ְְְְִִֵֵֵֶַלהּטלטל
ּבמּדההּׁשּדה ‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל [-והּתבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

סאה] מ' ּפי מכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ
חמר  וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין

עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי
ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל על ["תכולתו" אּמה ְְִִֵֶַַָָ

ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹאּמה
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין
אּלא  ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָּפחֹות
נמּדדין  אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, עבי ְְֲֳֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאבל

ִעּמֹו.
הּׁשּדה ‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה

חּבּור  ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד  ּככלי הן והרי עּמּה, .נמּדדת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
(.Â)קמּור ּכּסּוי לּכלי כיפה]היה קבּוע,[כעין ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִִֶַַַָָָָ

מגּורֹות  ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו קבּוע, אינֹו עּמֹו; ְְְִִִִֵֵַָָָָנמּדד
אינן  מּבחּוץ, הּמגּורֹות ּבֹו היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות ְְְְִִִִִִִֵַַָָָמּבפנים,

עּמֹו .נמּדדֹות ְִִָ
.Ê ּכן ּכלי אם אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומקּבל  הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּטהּו
טהֹור  מקֹום, מּכל סאה .ארּבעים ְְִִַָָָָָ

.Á על הּׁשּדה אף - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹּפי

שעדיין]ועדין ּכׁשהיּו.[- לנחת ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ד  ¤¤ּפרק
מּדֹות‡. חלוקות]ׁשלׁש לקּבלה:[- עׂשּויין ׁשאינן עץ ּבכלי ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
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מגּביהין ׁשהן מּפני עת,[שולפים]טמאה; ּבכל הּברזל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשפּית את ׁשם [שארית]ּומקּבצין הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעׂשה והרי הּסּדן, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹּתחת
והּמגּדלֹותהּכף „. הּמּטֹות רגלי ּתחת [ארונות]החקּוק ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבהן  ּבֹווכּיֹוצא ואין טהֹור - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו לסמ אּלא לקּבלה עׂשּוי ׁשאינֹו לפי קּבּול, ּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּׁשּום
עץ  ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ׁשפֹופרת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבלבד.
אחת. טּפה אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
עד  טמאה מקּבלת אינּה לקּבלה, ׁשחתכּה הּקנה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּוׁשפֹופרת
לקּבלה, נחּתכה לא ואם ׁשּבתֹוכּה; הּלבן ּכל את ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציא

ּפּקּועֹות ׁשל ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי מּפׁשּוטי היא [מין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
חׁשּובין.צמח] הן ּכאכלין אּלא ּכלים, אינם - ּבהן ְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

נתנּהׁשפֹופרת ‰. ּכ ואחר הּמזּוזה, את ּבּה ונתן ׁשחתכּה, ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנּה אפּלּו - כלפי ּבּכתל הקיבול בית -] ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבּכתלהקיר] קבעּה טמאה. מקּבלת קבוע], אם [חיבור - ְְְִֶֶֶַַָָָֹֻ
טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר ׁשּלא טמאה; קּבלתּה, ּכדר ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹקבעּה
- הּמזּוזה את ּבּה נתן ּכ ואחר ּבּכתל, הּׁשפֹופרת את ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנתן
וׁשּלא  טמאה; מקּבלת זֹו הרי קּבלתּה, ּכדר היתה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאם
קּבלתּה, ּכדר אפּלּו - ּבּכתל קבעּה טהֹורה. קּבלתּה, ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּכדר

ְָטהֹורה.
.Âהּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין חבל ּכלי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ

מיוחד] הּמגמרמקנה ואת הּבגדים את עליו ׁשּיּניחּו ּכדי ,-] ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
בשמים] הקטרת עׂשּוי כלי היה אם - ׁשּיתּבּסמּו ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָָמּלמּטה

ּכסּות  קּבלת ּבית ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּככּורת
כתחתית] בו טמאה [שמניחין מקּבל זה הרי ,. ְְֲֵֵֶַָֻ

.Ê טהֹור;סנּדל ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּקּבלה  מּכלי חׁשּוב זה .ׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָ

.Á מקֹומּה[קושר]הּצֹורר ונׁשאר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - מקמטים]עמק ;[יתיישר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ּכיס  ּכמֹו מקֹומּה והרי ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכל
צּורת  עליו ׁשאין טמאה, מקּבל אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻקטן.

ְִּכלי.

ה'תשע"ג  מרחשון ב' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
לנחתּכל ‡. העׂשּוי עץ במקומו]ּכלי אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ

תֹורה  מּדברי לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמקּבל
מלא  להּטלטל ע ׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹולא
ׁשּיׁש ּפי על ואף סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוריקן

ׁשּולים זה [תחתית]לֹו הרי לנחת, עׂשּוי ואינֹו הֹואיל - ְְֲִִֵֵֶַַַָ
ׁשהּוא  עץ ּכלי וכל קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמקּבל

ינוד]סתם או יעמוד אם נקבע ליׁשב [לא ׁשּולים לֹו היּו אם - ְִִֵֵַָָ
ו  להתּגלּגל, נֹוח יהא ׁשּלא ּכדי הּקרקע על מחזיק ּבהן היה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו - ּביבׁש ּכֹורים ׁשהם ּבלח סאה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבעים
ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹּכלל,

קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו, ּודברים לנחת. עׂשּוי [ממשה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

מּטלטל רבינו] ׁשהּוא ּׂשק מה למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי ְְְִִִֵֵֶַַַַָָהן;
מּטלטל  היה אם אּלא יּטּמא לא עץ ּכלי אף וריקן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלא

לנחת. העׂשּוי עץ ּכלי להֹוציא - וריקן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָמלא
ׁשּדה·. ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרון הּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נשים] ּומגּדללהסעת הּקנים [ארון]ּתבה וכּורת הּקׁש וכּורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ב-]ּובֹור שתיה מתקן אם [- - ּבאּלּו וכּיֹוצא גדֹולה ְְְְִִֵֵַָָספינה

הן  ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהיּו
ּדרּדּור ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל [חבית הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּמלכיםגדולה] וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו [ארון ׁשּמּניחין ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻ
העּבדןנייד] וערבת עורות], מעבד קטּנה,[- ספינה ּובֹור , ְְְֲִֵַַַַָָָָ

הּים  ּבאמצע להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהיא
אף  אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
מקּבלין  אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָעל
ּוׁשאר  מלאין. להּטלטל אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאה;
ׁשּולים  להן ויׁש סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלי
אין  ּולפיכ ּבמלֹואן, להּטלטל עׂשּויין ׁשאינן חזקתן -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ארּבעים  המקּבלין העֹור ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמקּבלין
מּתחּלתן  נעׂשּו אם אּלא טמאה, מקּבלין אין - ּבלח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻסאה

מלאין. ּכׁשהן ְְְְִִֵֵֵֶַלהּטלטל
ּבמּדההּׁשּדה ‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל [-והּתבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

סאה] מ' ּפי מכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ
חמר  וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין

עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי
ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל על ["תכולתו" אּמה ְְִִֵֶַַָָ

ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹאּמה
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין
אּלא  ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָּפחֹות
נמּדדין  אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, עבי ְְֲֳֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאבל

ִעּמֹו.
הּׁשּדה ‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה

חּבּור  ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד  ּככלי הן והרי עּמּה, .נמּדדת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
(.Â)קמּור ּכּסּוי לּכלי כיפה]היה קבּוע,[כעין ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִִֶַַַָָָָ

מגּורֹות  ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו קבּוע, אינֹו עּמֹו; ְְְִִִִֵֵַָָָָנמּדד
אינן  מּבחּוץ, הּמגּורֹות ּבֹו היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות ְְְְִִִִִִִֵַַָָָמּבפנים,

עּמֹו .נמּדדֹות ְִִָ
.Ê ּכן ּכלי אם אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומקּבל  הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּטהּו
טהֹור  מקֹום, מּכל סאה .ארּבעים ְְִִַָָָָָ

.Á על הּׁשּדה אף - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹּפי

שעדיין]ועדין ּכׁשהיּו.[- לנחת ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ד  ¤¤ּפרק
מּדֹות‡. חלוקות]ׁשלׁש לקּבלה:[- עׂשּויין ׁשאינן עץ ּבכלי ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
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- הּסּלם ּכגֹון ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻּכל
לטמאה. חכמים רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֻֻטהֹור,
הּׁשלחן  ּכגֹון והאדם, הּכלים לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻוכל

קטן]והּטבלה שולחן טמאה.[- מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא והּמּטה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּניח  ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ותׁשמיׁש אדם לתׁשמיׁש ׁשהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומנין
על  והּמּצעֹות הּטבלה, על והּכֹוסֹות הּׁשלחן, על ְְְְְַַַַַַַַַַָָָָֻהּקערֹות
ׁשהרי  ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּטה.
הּכלים  את מׁשּמׁש היה לא אם - אדם מׁשּמׁשי מׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּוא

ּבלבד  מלאכה ּבׁשעת ּכגֹון אּלא מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
וכן  הדלקה, ּבׁשעת הּנר את מׁשּמׁשת ׁשהיא עץ ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמנֹורה

והּדפּוסין מלאכה, ּבׁשעת הּכלים ּתחת [מסגרות]ׁשּמּניחין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
וׁשּלא  מלאכה ּבׁשעת הּכלים את מׁשּמׁש היה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכּלן.
הּקפצה  ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; מקּבל  זה הרי - מלאכה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻּבׁשעת

והרמח [קופסא] והּסּכין הּסיף ּתיק ּוכגֹון ּבֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַָֹוכּיֹוצא
הּמכּתב  ותיק הּכחל, ּובית מכחֹול ותיק והּתער, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָֹוהּמסּפרים

ּוסקרטיה[חריטה] טבלה ותיק אכילה], שולחן ּובית [סוג ְְְְְִֵַָָֻ
הּפגֹוזֹות ּובית גדולים]החּצים אּלּו[חיצים ּכל חלילין. ותיק , ְֲִִִִִֵֵַַָָ

מקּבלין  ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ׁשאינן ּפי על אף - ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבׁשעת  וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן צרי הּכלי ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה;

קמטרה ּכּסּוי אבל גדולה]מלאכה. וכּסּוי [תיבה ּתבה, וכּסּוי , ְְְְְֲִִִֵַָָָָָ
חרׁש[סל]טני ׁשל והּמכּבׁש נגר], הּתבה,[- ׁשּתחת והּכּסא , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

כיסוי]והּקמרֹון והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, ּתיק [- עליו ׁשּבֹונין ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּנגר ּובית יתד]הּספר, ותיק [- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל

המקֹוננֹות הקשה]ּורביעית כלי ּוגננת[- ,[- של ניידת סככה -] ְְְְִִֶַֹ
הּמּטה וסמֹוכֹות הסומכות]העני, קטנות ונקליטי [קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ

וילון]הּמּטה לפריסת הּמּטה[מוטות ׁשּתחת וחמֹור עץ , -] ֲִִֶַַַַַָָ
המיטה] את ׁשהן המחזיק מּפני טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְִִִֵֵַַַַָָמׁשּמׁשי
-]מלּבן·. מקרשי קרש ּבפּקה[- מלּבׁש היה אם - [-הּמּטה ְְְִִִֵַַָָָָָֻ

זה טבעת] הרי - הּמּטה עם ּבהן ׁשּמתחּבר רגלים לֹו ויׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּוא  והרי הּמּטה, ּבפני אֹותֹו נֹותנין ׁשהרי הּמּטה; עם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמּטּמא

לׁשֹונֹות ׁשּתי על נתנֹו מאבריה. תחובות ּכאחד בהם קרשים -] ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
המיטה] ׁשהּוא דפנות ּפי על אף - הּמּטה על ּגבֹוּה הּוא והרי ,ֲִִֵֶַַַַַַָָ

טהֹור; רגלים, לֹו ואין הֹואיל - ּבחבלים ׁשהּוא מסרג מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבׁשעת הּכלים ּכמלּבנימּמׁשּמׁשי ּבלבד, של מלאכה [קרשים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשהן -] הּׁשיר, ּוכלי ׁשּלהן הּכּנֹורֹות ּבהן ׁשּתֹולין לוי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבני
ְִטהֹורין.

א ׁשּכף‚. ׁשל סנדלר]מכּבׁש את [-רצען, עליו מֹותח ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
החקּוק  ּבּמקֹום האבן את עליו ׁשּמּניח מּפני טהֹור, - ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעֹור

לׁשּמ עׂשּוי ונמצא עליה, ּומׁשּמׁש ּבֹו ּבׁשעת ׁשּיׁש הּכלים ׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
עׂשּוי  ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום מּטּמא ואינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה;

ּבאבן. ְְְִֶֶַֹלהתמּלאת
ציפויי]חּפּויי„. ּבין [- - החּפּויין ּכל וכן טהֹורין. הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ

טהֹורין, מּתכת, ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו עץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהיּו
הּכלים. לחּפּויי ּפרט ּבהם", מלאכה יעׂשה "אׁשר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

אֹותן  ׁשּצּפה קּבּול ּבית ּבהם ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָוכן
אֹותן, ׁשּצּפה מאחר טמאה; מקּבלין ואינן טהֹורין, - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבמּתכת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, עצמֹו והּצּפּוי ְְְְְִִֵֶַַַָָּבּטלן;
אם ‰. - הּמּתכת מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוׂשה

הּמּתכת  היתה ואם טמאה; מקּבל הּמּתכת, מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהיה
טהֹור  הּכל העץ, את עץ,מׁשּמׁשת ׁשל מפּתח ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מקּבל  זה הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּתכת, ׁשל ׁשּלֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַוהּׁשּנים
הּכל  - עץ ׁשל והּׁשּנים מּתכת, ׁשל הּמפּתח היה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻטמאה;

ָטהֹור.
.Âאלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת, ׁשל ים]טּבעת טמאה;[צמח - ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

טהֹורה. - מּתכת ׁשל וחֹותמּה אלמג, ׁשל ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹהיתה
.Êמפתח]והּׁשן טמאה [- מקּבל - החֹותם אֹו מּתכת, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

והּמזרה  הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה לא אם עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבפני
תבואה]והּמּגֹוב ניקוי כלי אחת [- ׁשּנּטלה ראׁש ׁשל והּמסרק ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹ

טמאה. מקּבלין אּלּו הרי - מּתכת ׁשל ועׂשיּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּניהם ,
.Á אֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל

טמאה  מקּבל אינֹו את ּבֹו, אֹוכלת הארץ ּתהיה ׁשּלא עׂשהּו ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
טמאה. מקּבל ְְֵֵַָָֻהעץ,

.Ë מקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּטבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
אינֹו - לנֹואי עׂשין הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

העץ  את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, .מקּבל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
.È,לנֹואי ּבּדלת אֹו ּבּמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מניקּיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכן

הּכלים  מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן .טהֹורֹות. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ה  ¤¤ּפרק
מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין אין - הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

הן  מאימתי עץ, והעריסה,ּוכלי הּמּטה טמאה? מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
הּדג ּבעֹור ּגמר[להחליקם]מּׁשּיׁשּופם לׁשּוף,[בדעתו]; ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָָֹ

מּׁשּיחסם - עץ ׁשל הּסּלים טמאה. מקּבלין אּלּו [יקשור]הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻ
הּיֹוצאין  הּקטּנים והעצים הּׂשריגים עקצי ויכרת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻׂשפתֹותיהן,
ּכרת  ׁשּלא ּפי על אף - ּתמרה ׁשל הּסּלים היּו הּסּלים. ּגב ְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
אֹותן. מקּימין ׁשּכ טמאה; מקּבלין - מּבפנים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֻההּוצין

ידיות]הּכלּכלה עם ההּוצין,[סל ויכרת ּפיה, מּׁשּיחסם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹ
הּתלּויֹות ידיות]ויגמר הּלגינֹות [- ּובית הּכֹוסֹות ּבית . ְְְְִִֵֵַַַֹ

טמאה,[קנקנים] מקּבלין - מּבפנים ּכרת ׁשּלא ּפי על אף -ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֻ
והּקלתֹות הּקטּנים הּקנֹונים אֹותן. מקּימין של ׁשּכן סוגים -] ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

הּיֹוצאין.סלים] ההּוצין ויכרת ׂשפתֹותיהן, מּׁשּיחסם -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
הּגדֹולים והּסּוגים הּגדֹולים קופות]הּקנֹונים סוגי -], ְְְְִִִִַַַַ

ּדּורים ׁשני היקפים]מּׁשּיעׂשה נפה[- ים ׁשּלהן. [נפת לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לרחב בד] אחד ּדּור מּׁשּיעׂשה - מאזנים ׁשל וכף ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּוכברה,

צפירֹות ׁשּתי מּׁשּיעׂשה הּקּפה, עיגולים]ׁשּלהן. לרחב [- ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
והערק ארוכה]ׁשּלּה. אף [קופה אחת. צפירה ּבֹו מּׁשּיעׂשה , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

נראּו ׁשהרי - טמאה מקּבלין ּגּביהן, ּגמר ׁשּלא ּפי [-על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
זה ראויים] למה עליהן; הּכלי צּורת והרי ּׁשּנעׂשּו, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָלמה

ל  ההּוצין,ּדֹומה? מּׁשּיכרת - הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג בגד ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מקּבלין  אינן - הּנסרים ּכלי וכל מלאכּתּה. ּגמר הּוא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוזה
מקּבלין  - עץ ּכלי ּגלמי ׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻטמאה,
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עתיד  ׁשהּוא ּפי על אף ּבצּורתֹו; עץ הּכלי מּׁשּנעׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה
ּבּׂשרד ליּפֹותֹו[לשייפו]לתארֹו אֹו ּבּמחּוגה להׁשוֹותֹו אֹו ְְְְְֲֶֶַַַַָָ

ואינֹו הֹואיל ּגלם, הּוא ועדין אּלּו, ּבמעׂשים וכּיֹוצא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּבּמעצד
טמאה. מקּבל זה הרי חפירתֹו, הׁשלים והרי חקיקה ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻמחּסר

אׁשּכרֹוע מּׁשל חּוץ טמאה, מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי מין וכל -] ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבעיני ארז] וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ּכלי, חׁשּוב מּמּנּו הּכלי ׁשאין ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכל  טמאה. מקּבלין ּגלמיהן ואין אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכלי
אינֹו ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על אף - ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעץ

ארּובֹות טמאה. טבלאות]מקּבל ׁשּסֹודרין [- נחּתֹומין ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
הּכלי  צּורת ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבצק ּכׁשהן החּלֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעליהן
צבע  ואם טמאה; מקּבלין אינן ּבּתים, ּבעלי וׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻעליהן.
ׁשהרי  מּטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ּבכרּכֹום אֹו ּבסקרא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹותן

נחּתֹומין ׁשל סרֹוד ּכלי. צּורת להן -]נעׂשית הכלי היינו ] ְְְֲִִֵֶֶַַַָ
ׁשּמקּטפין הּמים ּבֹו ּבעלי [מתיזין]ׁשּנֹותנין וׁשל טמא. , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּגּפפֹוּבּת ואם טהֹור. אותו]ים, רּוחֹותיו,[מסגר מארּבע ְְְִִִֵַַָָָ
עליו, ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. אחת, מרּוח נפרץ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמּטּמא.
מּטּמא; הּסלת, עליו מרּקדין ׁשהּסּלתים עץ ׁשל ּכלי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּטּמא.

רחת טהֹור. ּבּתים, ּבעלי גדולה]וׁשל [גרעיני הּגרּוסֹות[כף ְְֲִֵֶַַַַָָ
מּטּמאה;תבואה] ּגּתֹות, ׁשל טהֹורה. אֹוצרֹות, ׁשל מּטּמאה; ,ְְְִִִֶֶַַָָָָ

מקּבל  לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. ּגרנֹות, ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשל
טהֹור. ּבֹו, לכּנס והעׂשּוי ְְְֵֶַָָָֻטמאה;

הּתלֹויין·. יד]ּכל בתי מּתלֹויי[- חּוץ - ׁשל טהֹורין נפה ְְְִִִֵֶַָָָ
מּקל  ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ּכברה ּותלֹוי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָסּלתין,
והעׂשּוי  מּטּמאין. מלאכה, ּבׁשעת מסּיעין ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּלׁשין;

טהֹור. ּבלבד, הּכלי ּבֹו ְְְִִִַַָלתלֹות
ּבהן נבלי ‚. ׁשּמזּמרין לוי ּבני ונבלי מּטּמאין; המׁשֹוררים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

והארּוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. נגינה ּבּמקּדׁש, כלי -] ְְְְְְְִִִֵַַַַָָ
מּטּמאין.שונים] ,ְִִַ

לפי „. טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי  צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה .ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קפיפההּוצין ‰. ּכמֹו מהן גדולה][ק ׁשאֹורגין ׁשּמּניחין ופה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָ
ּכתבנית  מהן וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּה
ּתֹורת  ׁשאין טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמגּורה

עליה. ְִֶָָּכלי
.Â סיג[קולעים]ׁשּמסרגיןעלין ּכמין גדר]אֹותן סביב [- ְְְְִִִִֶָָָָָ

נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, מּטּמא.[גזרים , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
.Ê הּוציןחֹותל דקל]ׁשל מסיבי הרטב [כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ

מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לת ֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד  אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
וכן  טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
טמאה; מקּבלת אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקרן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ְְְִֶֶֶַַָָָָֻואם
.Á,ּתׁשמיׁש,הּׁשֹופר קרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ
.Ë קערהּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשהרי  ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,

מּכלל  זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה
ּוטהֹורה  .הּׁשּדה, ְִַָָ

.È דגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב [מלכודת ְְְְֲַָָֹ
טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל

.‡È ציד]והּפלצּורהּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ
עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,

.·È על הּספסלין אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ
אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי

טמאה  מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע זה טהֹורין; . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
ׁשּנּטל  וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל  עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;

ה'תשע"ג  מרחשון ג' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
צּורתֹוּכל ‡. ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהם  ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו
טמאה  מקּבלין אינן ׁשבריהן .טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ

ּכלי ּכּמה ·. אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ויהיה ׁשעּור עצם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?

טהֹור  רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי -מּׁשּיּנקב ׁשאמרּו והרּמֹון ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבּכלי  ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּבינֹוני,
זית  ּבמֹוציא הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשלׁשה
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּוסתמֹו,
נעׂשּו ׁשהרי טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים ֲִִָָלֹו
הּסל,ּכלים ‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, קנים]ׁשל [מחצלת ְְְְֲִִֶֶַַַָָ
רּבן. ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,אּפיפירֹות „. ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגּפים לּה עׂשה ׁשהיא [מסגרת]טהֹורה. ּפי על אף - ׁשהן ּכל ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻֻּכּלּה
הרבע,ּכל ‰. ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

והּקנֹונים הרבע, זית.[סלים]וחצי ּבמֹוציא ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָֹ
ּכל [נקרעו]נגממּו לקּבל ּכדי  ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

טמאין. ְִֵֶׁשהּוא,
.Â ּפת הּסּלין ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, .ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָ
.Ê וׁשל קּפת טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבגבבא  ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבן ּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להסקה] .המשמש

.Á ּומקּבל קערֹות ּבית הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ
גדולות]הּתמחּויין ּבית [קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לצואה]הראי את [כלי ּומקּבל הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
טמאה. מקּבל זה הרי ְְְֲִֵֵֶַָָֻהראי,

.Ë טהֹור ּכל - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ׁשהן ּכלי ּפי על ואף , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

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



פג milk zekld - oeygxn 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עתיד  ׁשהּוא ּפי על אף ּבצּורתֹו; עץ הּכלי מּׁשּנעׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה
ּבּׂשרד ליּפֹותֹו[לשייפו]לתארֹו אֹו ּבּמחּוגה להׁשוֹותֹו אֹו ְְְְְֲֶֶַַַַָָ

ואינֹו הֹואיל ּגלם, הּוא ועדין אּלּו, ּבמעׂשים וכּיֹוצא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּבּמעצד
טמאה. מקּבל זה הרי חפירתֹו, הׁשלים והרי חקיקה ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻמחּסר

אׁשּכרֹוע מּׁשל חּוץ טמאה, מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי מין וכל -] ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבעיני ארז] וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ּכלי, חׁשּוב מּמּנּו הּכלי ׁשאין ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכל  טמאה. מקּבלין ּגלמיהן ואין אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכלי
אינֹו ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על אף - ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעץ

ארּובֹות טמאה. טבלאות]מקּבל ׁשּסֹודרין [- נחּתֹומין ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
הּכלי  צּורת ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבצק ּכׁשהן החּלֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעליהן
צבע  ואם טמאה; מקּבלין אינן ּבּתים, ּבעלי וׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻעליהן.
ׁשהרי  מּטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ּבכרּכֹום אֹו ּבסקרא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹותן

נחּתֹומין ׁשל סרֹוד ּכלי. צּורת להן -]נעׂשית הכלי היינו ] ְְְֲִִֵֶֶַַַָ
ׁשּמקּטפין הּמים ּבֹו ּבעלי [מתיזין]ׁשּנֹותנין וׁשל טמא. , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּגּפפֹוּבּת ואם טהֹור. אותו]ים, רּוחֹותיו,[מסגר מארּבע ְְְִִִֵַַָָָ
עליו, ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. אחת, מרּוח נפרץ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמּטּמא.
מּטּמא; הּסלת, עליו מרּקדין ׁשהּסּלתים עץ ׁשל ּכלי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּטּמא.

רחת טהֹור. ּבּתים, ּבעלי גדולה]וׁשל [גרעיני הּגרּוסֹות[כף ְְֲִֵֶַַַַָָ
מּטּמאה;תבואה] ּגּתֹות, ׁשל טהֹורה. אֹוצרֹות, ׁשל מּטּמאה; ,ְְְִִִֶֶַַָָָָ

מקּבל  לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. ּגרנֹות, ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשל
טהֹור. ּבֹו, לכּנס והעׂשּוי ְְְֵֶַָָָֻטמאה;

הּתלֹויין·. יד]ּכל בתי מּתלֹויי[- חּוץ - ׁשל טהֹורין נפה ְְְִִִֵֶַָָָ
מּקל  ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ּכברה ּותלֹוי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָסּלתין,
והעׂשּוי  מּטּמאין. מלאכה, ּבׁשעת מסּיעין ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּלׁשין;

טהֹור. ּבלבד, הּכלי ּבֹו ְְְִִִַַָלתלֹות
ּבהן נבלי ‚. ׁשּמזּמרין לוי ּבני ונבלי מּטּמאין; המׁשֹוררים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

והארּוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. נגינה ּבּמקּדׁש, כלי -] ְְְְְְְִִִֵַַַַָָ
מּטּמאין.שונים] ,ְִִַ

לפי „. טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי  צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה .ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קפיפההּוצין ‰. ּכמֹו מהן גדולה][ק ׁשאֹורגין ׁשּמּניחין ופה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָ
ּכתבנית  מהן וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּה
ּתֹורת  ׁשאין טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמגּורה

עליה. ְִֶָָּכלי
.Â סיג[קולעים]ׁשּמסרגיןעלין ּכמין גדר]אֹותן סביב [- ְְְְִִִִֶָָָָָ

נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, מּטּמא.[גזרים , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
.Ê הּוציןחֹותל דקל]ׁשל מסיבי הרטב [כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ

מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לת ֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד  אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
וכן  טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
טמאה; מקּבלת אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקרן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ְְְִֶֶֶַַָָָָֻואם
.Á,ּתׁשמיׁש,הּׁשֹופר קרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ
.Ë קערהּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשהרי  ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,

מּכלל  זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה
ּוטהֹורה  .הּׁשּדה, ְִַָָ

.È דגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב [מלכודת ְְְְֲַָָֹ
טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל

.‡È ציד]והּפלצּורהּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ
עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,

.·È על הּספסלין אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ
אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי

טמאה  מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע זה טהֹורין; . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
ׁשּנּטל  וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל  עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;

ה'תשע"ג  מרחשון ג' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
צּורתֹוּכל ‡. ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהם  ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו
טמאה  מקּבלין אינן ׁשבריהן .טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ

ּכלי ּכּמה ·. אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ויהיה ׁשעּור עצם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?

טהֹור  רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי -מּׁשּיּנקב ׁשאמרּו והרּמֹון ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבּכלי  ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּבינֹוני,
זית  ּבמֹוציא הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשלׁשה
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּוסתמֹו,
נעׂשּו ׁשהרי טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים ֲִִָָלֹו
הּסל,ּכלים ‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, קנים]ׁשל [מחצלת ְְְְֲִִֶֶַַַָָ
רּבן. ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,אּפיפירֹות „. ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגּפים לּה עׂשה ׁשהיא [מסגרת]טהֹורה. ּפי על אף - ׁשהן ּכל ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻֻּכּלּה
הרבע,ּכל ‰. ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

והּקנֹונים הרבע, זית.[סלים]וחצי ּבמֹוציא ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָֹ
ּכל [נקרעו]נגממּו לקּבל ּכדי  ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

טמאין. ְִֵֶׁשהּוא,
.Â ּפת הּסּלין ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, .ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָ
.Ê וׁשל קּפת טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבגבבא  ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבן ּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להסקה] .המשמש

.Á ּומקּבל קערֹות ּבית הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ
גדולות]הּתמחּויין ּבית [קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לצואה]הראי את [כלי ּומקּבל הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
טמאה. מקּבל זה הרי ְְְֲִֵֵֶַָָֻהראי,

.Ë טהֹור ּכל - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ׁשהן ּכלי ּפי על ואף , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
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ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ [כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ
מּתחּלת  עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני  נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן

הּמזנֹון ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי [קערה חלקים ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
תאים] חלק עשויה ּבכל והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא

ּכּיֹוצא  וכל הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחלקיו
ׁשּנפחת  עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבאּלּו.

לׁשאר [נחסר] חּבּור ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
נפחתּו לֹו. חּבּור ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּבּתים.

ּכ טהֹור. ּכּלֹו אּלּו.ׁשלׁשּתן, ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ן ְְְִֵֵֵֵַָָָֹֻ
.È גדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה [קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

מקּבלת  ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי  הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן  טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
עליהן  חּׁשב אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ּבּטבלא, אֹוכל ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻׁשּיאכל

טהֹורין. עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹֻהרי
.‡È נׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי

טמאה  מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן .מחסֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.·È ּותקעּהטבלה עצים, לעצים]ׁשּמּלאּה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ

טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;
.‚È סרגֹוספסל טהֹור; אֹו[חיברו]ׁשּנתּפרק, ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ

טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,
.„È ּוקׁשרן,הּסּלים חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

עׂשרה  אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין
ּביֹום  .ּפעמים ְְִָ

.ÂË מקֹום הּׁשלחן ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ
טהֹורין  - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ,הּנחת ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻ

את  ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין
מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשל  ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר

ז  ¤¤ּפרק
הּתרמלּכלי ‡. טמאה? מקּבלין מאימתי [ילקוט]עֹור, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻֻ

הּקֹופין ויכרת ׂשפתֹותיו, מּׁשּיחסם - ּבֹו [חתיכות וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
קיחֹותיו בולטות] את ויעׂשה העֹור, ּגּבי על הּיֹוצאין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקטּנים

רצועותיו] סקרטּיה[- עור]. ויעׂשּו[טבלת ויכרת מּׁשּיחסם , ְְְְְְֲִִִֶַַָֹֹֻ
מתכת]ציציתּה טס קטבליה[- מיטה]. מּׁשּיחסם [-כיסוי , ְְְִִִֶַָָָֹֻ

הּקֹו ויכרת ׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם והּכסת, הּכר פין ויכרת. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
הּקציצה; מּׁשּיגמר הּתפּלין, ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּיֹוצאין.
מקּבלת  זֹו הרי הרצּועה, את ּבּה לּתן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאף

טּבּור לֹו לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא העריסה עֹור חיזוק טמאה. -] ְֲֲִִִֶַָָָָֻ
העריסה] מּׁשּיקמיע לרגלי הּסנּדל, טּבּור. לֹו ׁשּיעׂשה עד ,ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָ

מּׁשּיּגֹוב[יעוצב] הּמנעל, יתייבש]. האּמּום[- הנחת על [מקום ְִִִִֶַַָָ

לכרּכםהנעל] עתיד ואם בכרכום]. עד [לצבוע ּולׂשרטט, ְְְְְִִֵֵַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיׂשרטט; ועד ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹׁשּיכרּכם

לפיכ,עֹור ·. טמאה; מקּבל אינֹו ּכלי, צּורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאין
ׁשּלא  ּכדי ּכּפיהן, על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ואין  ּפׁשּוט עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - הּקֹוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻיּכם

הּבקר  ּגללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת ועֹור עליו , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּדבֹורים  את ּבֹו ׁשּמׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשחֹוסמין
מּפני  הרּוח את ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבעת

טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵַַָֹֻהחם
האצּבעֹותּכל ‚. מּׁשל [כפפות]ּבית חּוץ טהֹורֹות; עֹור, ׁשל ְְִֵֶֶֶָָָ

פירות]קּיצין ׁשהיא[קוטפי מּפני האֹוג [עצמה], את מקּבלת ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
פרי] טהֹורה.[מין האֹוג, רב את מקּבלת אינּה אם - נקרעה ;ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

הּקּטעיןהאבנט „. ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹור, רגל]ׁשל [קטועי ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ארּכּבֹותיהן -[יהלכו]על הּקרקע על ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

העֹורֹות  וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמקּבלין
ּבזרֹועֹותיהן, האּמנין אֹותן ׁשּמכניסין טּבעֹות ּכעין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהעׂשּויֹות
מתטּמאין  - מלאכה ּבׁשעת ידם מעל ּבגדיהם להגּביּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכדי

הּפׁשּוטים. עֹור ּכלי ְְְִִֵַָּכׁשאר
זֹוריעֹור ‰. ׁשל ולּזרֹוע לּיד ּכּסּוי מּמּנּו מנקי]ׁשּתֹופרין -] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

טמאה; מקּבל - ּפׁשּתן עֹוׂשי וׁשל ּדרכים, הֹולכי וׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּגרנֹות,
זה  טמאה. מקּבל אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻואם
יפה  ׁשּיאחז ּוכדי קֹוץ יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה, העׂשּוי ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכלל:
יּפסד  ׁשּלא ּכדי הּזעה, מּפני והעׂשּוי טמאה; מקּבל - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיפה
טמאה. מקּבל אינֹו זה הרי - ידיו ּבזעת  ּבֹו ׁשּמתעּסק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּדבר

.Âהחמת ויטהר? העֹור, ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ,[נוד]ּכּמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּפקעיֹות ּבמֹוציא אינּה[כדורים]מּׁשּתּנקב ואם ׁשתי; ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

מקּבלת  ערב, ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ׁשל לקּבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָיכֹולה
רּבּה. ׁשּתּנקב עד ְִֵֶַָָָֻֻטמאה,

.Ê הּתרמֹול [ילקוט]הּתרמֹול עדין - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַֻֻ
לֹו חּבּור ואינֹו טמאה, .מקּבל ְְְִֵֵַָֻ

.Á כיסים]ׁשהּביציםהחמת עּמּה[- מקּבלֹות [במילוי ׁשּלּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הם] גם מתמלאים מקּבלֹות הנוד ׁשאינן טהֹורֹות, - ונפחתּו ,ְְְְְֲִֵֶַָ

ְְַָּכדרּכן.
.Ë ּוׁשנצֹותּכלי לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש סנּדל [רצועות]עֹור ּכגֹון , ְְְְִֵֶַָָָ

ׁשנצֹות ׁשל וכיס רצועות]עמקי עם ּפי [ארנק על אף - ְְְִִִִֶַַָ
מקּבלין  אּלּו הרי - ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשּכׁשהן
להכניס  ּבמהרה יכֹול וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה
נטמאּו, אם וכן ּכׁשהיה. קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנצֹות
אף  טהֹורין, הם הרי - צּורתם ונפסדה מהן, הּׁשנצֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהסיר

ּבאּמן. ׁשּלא להחזירם ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻעל
.È טמאה,ּכיס מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ

וחזר נפׁשט, מקּבל. הּוא טהֹור.[להיות]ׁשהרי - ּפׁשּוט עֹור ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
ּפי  על אף טמאה, מקּבל - מּלמּטן הּמטלית את עליו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻטלה

ּכלי. צּורת עליו ׁשהרי ּפׁשּוט; ְֲִֵֶֶַָָָׁשהּוא
.‡È חזר עֹור טהֹור; ּפׁשטֹו, טמאה; מקּבל הּקמע, ּבֹו ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשּכר

ּפעמים  עׂשרה אפּלּו ּומּטהר, מּטּמא טמאה; מקּבל ּבֹו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוכר
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טהֹור  הּקמע, עליו ׁשּכתב ועֹור מּמּנּו,ּביֹום. ּכרת ואם ; ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טמאה.[מהקמיע]ועׂשה מקּבלת - לתכׁשיט חליה ְְְְְְִֶֶַַָָָָֻֻ

.·È ּבמת,ּתפּלין ׁשּנטמאת הרי ּכלים. ארּבעה ראׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ותּקנּה הראׁשֹונה, קציצה חדשה]והּתיר היא [חיבר הרי - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ

אם  וכן ותּקנּה, הּׁשנּיה, הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאב
- ותּקנּה הרביעית אף הּתיר ותּקנּה. הּׁשליׁשית אף ְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָהּתיר
ואחת  אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻנעׂשית
ׁשּנגעּו אחרֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלּה, ותּקנּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻוחזר
- ותּקנּה ׁשנּיה, ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
הּׁשנּיה, את הּתיר אם וכן ׁשהיתה; ּכמֹות ראׁשֹון היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָהרי
ּכּלּה - ותּקנּה הרביעית, את אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָֻואת
ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָטהֹורה;
מאזניו, אחת ונפסקה מדרס, טמא ׁשהּוא סנּדל וכן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
- ותּקנּה ׁשנּיה, נפסקה ּכׁשהיה. מדרס הּוא הרי – ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָותּקנּה
טמא  אבל חדׁשים; אזנים לֹו נעׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָטהֹור
ׁשּנפסקה  עד הראׁשֹונה את לתּקן הסּפיק לא מדרס. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּגע

חטמֹו נּטל אֹו עקבֹו, ׁשּנפסק אֹו החוד]הּׁשנּיה , נחלק [- אֹו , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָ
טהֹור. - ְִִַָלׁשנים

.‚Èׁשּנפחת טהֹור.[נחסר]מנעל הרגל, רב מקּבל אינֹו אם - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.„È מּׁשּיּתיר יד, ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלין

רּוחֹות, מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹאֹותּה
לחברּתּה קציצה .ּובין ְְֲִֵֶַָָ

.ÂË בד]והאמּוםהּכּדּור ממולא והּתפּלין [עור וה ּקמע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ּׁשּבתֹוכן, ּובמה טמא; ּבהם, הּנֹוגע - ׁשּנטמאּו אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנקרעּו

האּכּוף טמא;[אוכף]טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה הּנֹוגע - ׁשּנקרע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אחד. ּכגּוף ּכּלֹו ונעׂשה מחּברֹו, ׁשהּתפר ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻמּפני

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּתּגמר ּכל ‡. עד - טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אבל  ּכלל; מעׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ּכּלּה, ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻמלאכּתן
מּתכֹות, ּכלי טמאה ּגלמי מקּבלֹות .אינן ְְְְְֵֵֵַַָָָָֻ

אֹו·. אֹותֹו, לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות: ּכלי ּגלמי הם ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
וליישר]לׁשּבץ לכרּכב[להסיר אֹו לגרד, אֹו אֹו[ללטוש], , ְְְְֵֵֵַַָ

ּבקרנס אגן[-פטיש]להּקיׁש אֹו אזן מחּסר ׁשהיה אֹו שפה], -] ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
ולא  וייּפהּו, ׁשּיתּקנהּו, עד טמאה, מקּבל אינֹו זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻ
מקּבל  ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָתּׁשאר
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻטמאה

העׁשת מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ׁשל [גוש]ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
החררהּברז  מן אֹו עוגה]ל, בצורת ּומן [גוש מּתכת, ׁשל ְֲִִֶֶֶֶַַַָָ

מתכת]הּסֹובב הּצּפּויין,[-חישוק ּומן הּטּסין, ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִִִֵֶַַַַַַ
בסיסי]ּומּכּני ּומן [- הּכלים, ּומאזני הּכלים, ּומאגני הּכלים, ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

הּגרדת ּומן מתכת]הּׁשחלת, כלי שאריות מיני אּלּו[- הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַֹֹ
אבל  הן. מּתכֹות ּכלי ּגלמי ׁשּנעׂשּו, אּלּו ׁשּכל מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורים;
מרב  ׁשּנׁשחקּו הּכלים ּומן מּתכֹות, ּכלי מּׁשברי ּכלי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהעֹוׂשה
אּלּו הרי - הּכלים מן ׁשּנעׂשּו ׁשּידּוע הּמסמרֹות ּומן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָהּזמן,
ׁשאין  מסמרֹות אבל ּגלמים. ׁשאינם לפי טמאה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמקּבלין

טהֹורין; הן הרי - הע ׁשת מן אֹו הּכלים מן נעׂשּו אם ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָידּוע
טמאה. מקּבלין אינן לכלי, אֹותן התקין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֻאפּלּו

טמאה;‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי
הּכלי  מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי .ׁשאין ְִִִֵֶַַָ

.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
היה  אם אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
ואינּה מּתכֹות, ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעתיד

טמאה  .מקּבלת ְְֶֶַָֻ
וג ‰. טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ּכלי ּומאחר למי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עץ  ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי  טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים,

עץ  ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא .מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
.Â והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

טמאה  מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא האדם,והּמּגפים ּתכׁשיטי וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבין  חֹותם עליהן ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
אפּלּו טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאין
טמאה. מקּבל - קטּנה ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּדינר

אדם. ּתכׁשיטי ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
.Ê ׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין  ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
עצמן  ּבפני מּזּוגטמאה חּוץ פעמון]; וכלים [- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

למכּתׁשת  זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים
בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ספרים [של ּולמטּפחֹות , ְְְְְֲִִִַָָ

ומרעישים] שטופחים בי"ס, ּתינֹוקֹות [פעמוני ּולמטּפחֹות ,ְְְִִ
משחק] ענּבֹולין[קשקשן להם עׂשה טהֹורים. הם הרי --] ְְֲִִִֵֵֶָָָ

המקישות] להׁשמיע לשוניות ונעׂשּו הֹואיל  טמאה; מקּבלין ,ְְְְְְֲִִִַַַַָֻ
נּטלּו ואפּלּו אדם. ּכתכׁשיטי טמאים הן הרי לאדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹול
על  להּקיׁשֹו ראּוי הּוא ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻענּבֹוליהן

.[חרס]החרׂש ֶֶַ
.Á טמאה מקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֻזּוג

- לגדֹול נעׂשה ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ענּבֹול  לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה .הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

.Ëהּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל [- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל  אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
- ּכתפיו ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת
ּבּה מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָטהֹורה.
מּתכת  ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאת

טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל -ְְְִֶֶֶַָָָָֻ
.Èיֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים ּבמחׁשבה,[- לטמאה ְְְְֲִִֵַַָָָָֻ

מבּטל  והּמעׂשה מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואין
לא  מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּיד
אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹמּיד
מקּבלת  זֹו הרי - אדם לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכלים
עׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמאה
על  אף - ּכׁשהיתה ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחזר
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טהֹור  הּקמע, עליו ׁשּכתב ועֹור מּמּנּו,ּביֹום. ּכרת ואם ; ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טמאה.[מהקמיע]ועׂשה מקּבלת - לתכׁשיט חליה ְְְְְְִֶֶַַָָָָֻֻ

.·È ּבמת,ּתפּלין ׁשּנטמאת הרי ּכלים. ארּבעה ראׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ותּקנּה הראׁשֹונה, קציצה חדשה]והּתיר היא [חיבר הרי - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ

אם  וכן ותּקנּה, הּׁשנּיה, הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאב
- ותּקנּה הרביעית אף הּתיר ותּקנּה. הּׁשליׁשית אף ְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָהּתיר
ואחת  אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻנעׂשית
ׁשּנגעּו אחרֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלּה, ותּקנּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻוחזר
- ותּקנּה ׁשנּיה, ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
הּׁשנּיה, את הּתיר אם וכן ׁשהיתה; ּכמֹות ראׁשֹון היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָהרי
ּכּלּה - ותּקנּה הרביעית, את אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָֻואת
ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָטהֹורה;
מאזניו, אחת ונפסקה מדרס, טמא ׁשהּוא סנּדל וכן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
- ותּקנּה ׁשנּיה, נפסקה ּכׁשהיה. מדרס הּוא הרי – ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָותּקנּה
טמא  אבל חדׁשים; אזנים לֹו נעׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָטהֹור
ׁשּנפסקה  עד הראׁשֹונה את לתּקן הסּפיק לא מדרס. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּגע

חטמֹו נּטל אֹו עקבֹו, ׁשּנפסק אֹו החוד]הּׁשנּיה , נחלק [- אֹו , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָ
טהֹור. - ְִִַָלׁשנים

.‚Èׁשּנפחת טהֹור.[נחסר]מנעל הרגל, רב מקּבל אינֹו אם - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.„È מּׁשּיּתיר יד, ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלין

רּוחֹות, מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹאֹותּה
לחברּתּה קציצה .ּובין ְְֲִֵֶַָָ

.ÂË בד]והאמּוםהּכּדּור ממולא והּתפּלין [עור וה ּקמע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ּׁשּבתֹוכן, ּובמה טמא; ּבהם, הּנֹוגע - ׁשּנטמאּו אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנקרעּו

האּכּוף טמא;[אוכף]טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה הּנֹוגע - ׁשּנקרע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אחד. ּכגּוף ּכּלֹו ונעׂשה מחּברֹו, ׁשהּתפר ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻמּפני

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּתּגמר ּכל ‡. עד - טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אבל  ּכלל; מעׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ּכּלּה, ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻמלאכּתן
מּתכֹות, ּכלי טמאה ּגלמי מקּבלֹות .אינן ְְְְְֵֵֵַַָָָָֻ

אֹו·. אֹותֹו, לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות: ּכלי ּגלמי הם ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
וליישר]לׁשּבץ לכרּכב[להסיר אֹו לגרד, אֹו אֹו[ללטוש], , ְְְְֵֵֵַַָ

ּבקרנס אגן[-פטיש]להּקיׁש אֹו אזן מחּסר ׁשהיה אֹו שפה], -] ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
ולא  וייּפהּו, ׁשּיתּקנהּו, עד טמאה, מקּבל אינֹו זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻ
מקּבל  ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָתּׁשאר
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻטמאה

העׁשת מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ׁשל [גוש]ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
החררהּברז  מן אֹו עוגה]ל, בצורת ּומן [גוש מּתכת, ׁשל ְֲִִֶֶֶֶַַַָָ

מתכת]הּסֹובב הּצּפּויין,[-חישוק ּומן הּטּסין, ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִִִֵֶַַַַַַ
בסיסי]ּומּכּני ּומן [- הּכלים, ּומאזני הּכלים, ּומאגני הּכלים, ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

הּגרדת ּומן מתכת]הּׁשחלת, כלי שאריות מיני אּלּו[- הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַֹֹ
אבל  הן. מּתכֹות ּכלי ּגלמי ׁשּנעׂשּו, אּלּו ׁשּכל מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורים;
מרב  ׁשּנׁשחקּו הּכלים ּומן מּתכֹות, ּכלי מּׁשברי ּכלי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהעֹוׂשה
אּלּו הרי - הּכלים מן ׁשּנעׂשּו ׁשּידּוע הּמסמרֹות ּומן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָהּזמן,
ׁשאין  מסמרֹות אבל ּגלמים. ׁשאינם לפי טמאה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמקּבלין

טהֹורין; הן הרי - הע ׁשת מן אֹו הּכלים מן נעׂשּו אם ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָידּוע
טמאה. מקּבלין אינן לכלי, אֹותן התקין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֻאפּלּו

טמאה;‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי
הּכלי  מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי .ׁשאין ְִִִֵֶַַָ

.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
היה  אם אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
ואינּה מּתכֹות, ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעתיד

טמאה  .מקּבלת ְְֶֶַָֻ
וג ‰. טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ּכלי ּומאחר למי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עץ  ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי  טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים,

עץ  ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא .מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
.Â והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

טמאה  מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא האדם,והּמּגפים ּתכׁשיטי וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבין  חֹותם עליהן ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
אפּלּו טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאין
טמאה. מקּבל - קטּנה ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּדינר

אדם. ּתכׁשיטי ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
.Ê ׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין  ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
עצמן  ּבפני מּזּוגטמאה חּוץ פעמון]; וכלים [- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

למכּתׁשת  זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים
בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ספרים [של ּולמטּפחֹות , ְְְְְֲִִִַָָ

ומרעישים] שטופחים בי"ס, ּתינֹוקֹות [פעמוני ּולמטּפחֹות ,ְְְִִ
משחק] ענּבֹולין[קשקשן להם עׂשה טהֹורים. הם הרי --] ְְֲִִִֵֵֶָָָ

המקישות] להׁשמיע לשוניות ונעׂשּו הֹואיל  טמאה; מקּבלין ,ְְְְְְֲִִִַַַַָֻ
נּטלּו ואפּלּו אדם. ּכתכׁשיטי טמאים הן הרי לאדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹול
על  להּקיׁשֹו ראּוי הּוא ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻענּבֹוליהן

.[חרס]החרׂש ֶֶַ
.Á טמאה מקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֻזּוג

- לגדֹול נעׂשה ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ענּבֹול  לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה .הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

.Ëהּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל [- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל  אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
- ּכתפיו ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת
ּבּה מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָטהֹורה.
מּתכת  ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאת

טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל -ְְְִֶֶֶַָָָָֻ
.Èיֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים ּבמחׁשבה,[- לטמאה ְְְְֲִִֵַַָָָָֻ

מבּטל  והּמעׂשה מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואין
לא  מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּיד
אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹמּיד
מקּבלת  זֹו הרי - אדם לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכלים
עׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמאה
על  אף - ּכׁשהיתה ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחזר
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ׁשאין  טמאה; מקּבלת זֹו הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי
מעׂש ׁשּיעׂשה עד הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת ּכגֹון הּמחׁשבה ה, ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּטּבעת  היתה ּבהמה. ׁשל ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה  מקּבלת היא עדין - לּבהמה עליה וחּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאדם,
עׂשה  ּבמחׁשבה. טמאתן מּדי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
ׁשהּמעׂשה  טמאה; מקּבלת אינּה - לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמעׂשה. מּיד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמבּטל
.‡È מחׁשבה להם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ,חרׁש ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

אכלין. הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַָּכמֹו
.·Èמקּבלת [פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה;
עד  ּכׁשהיה, טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻואפּלּו

ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ְְֲֶֶֶַַׁשּיׁשּנה
.‚Èּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ

- טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
ׁשאינֹו לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרי
- טמאה מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
טמאה. המקּבל לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.„È מן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין

לּדלתֹות  ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, .הּנמצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
.ÂË ואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר

ואחת  לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',
לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת
.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

ה'תשע"ג  מרחשון ד' קודש שבת יום

ט  ¤¤ּפרק
מקּבלין ּכל ‡. עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ
קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ

את  לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָוהּקֹורה,
ּכלי  וכל ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהעץ

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש נוסף]מּתכֹות עצמֹו,[- ּבפני מתטּמא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא לשונית]מּפני ׁשל [- ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

מּכאן [רסן]ּפרמּבּיה הּבהמה לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
מּפני  עצמן; ּבפני טמאה מקּבלין ואינן טהֹורין, - ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּומּכאן

חּבּורן ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם הּכל [לרסן]ׁשאין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין

מלחמה טּסין ·. ּבׁשעת האדם לחיי על ׁשּמּניחין ּברזל ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

קּבּול  ּכלי ּככל מתטּמאין מים, קּבּול ּבית ּבהן יׁש .ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
מּלמעלן,נזם ‚. וכעדׁשה מּלמּטן ּכקדרה עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יׁש ׁשהרי עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת - ׁשּלֹו הּקדרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻונפרק
מּפני  עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה קּבּול; ּבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּה

והּצנירה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה מחט]ׁשּיׁש ׁשהיא [- ׁשּלּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת אינּה - ּבאף אֹו ּבאזן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנכנסת
ּכמין  עׂשּוי הּנזם היה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני

קּבּול,[ענבים]אׁשּכֹול ּבית ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור; - ונפרק , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
ראּוי  אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגר לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָואין

מּׁשּנפרק. ְְְִִִֶַַלתכׁשיט
הּנקראת „. היא אחת, ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת

ּכלי  צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ'ּבירית';
ּבין  ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים, טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן, הּבנֹות ׁשּמׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתפיו.
מּפני  טמאה; מקּבלֹות - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוׁשלׁשלת

'ּכבלים' הּנקראין והן הּבנֹות, מּתכׁשיטי .ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבחּוט [שרשרת]קטלה ‰. והן מּתכת, ׁשל ׁשּלּה ׁשהחליֹות ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבלֹות ׁשל  החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ׁשל אֹו צמר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה,
אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל והחליֹות מּתכת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
מתטּמא  זה הרי - קּים והחּוט החליֹות, ונׁשּברּו זכּוכית, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשל

קטלה, ׁשירי עצמֹו. -]ּבפני קטּנה.[שיעורה צּואר ּכמלא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
.Â טמאה,ּכל מקּבלין ואין טהֹורין, - מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ

הּמחם  מּכּסּוי ח ּוץ עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[דוד]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
טני את [סל]ּומּכּסּוי ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני - רֹופאין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ

קּבּול.[תחבושת]האסּפלֹונית ּכלי נעׂשה , ְְְֲִִִִֶַָ
.Ê זה הרי - מראה ועׂשהּו ולּטׁשֹו, ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכּסּוי

טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ
.Á מּתכת ּכל ׁשל הּנקראין הּמׁשקלֹות והן טמאה; מקּבלֹות , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּברזל  ׁשל אנקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻ'אנקּיֹות'.
ּבֹו. הּתלּויֹות האנקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָֻֻּתלּויֹות
ּומֹוכרי  ּפׁשּתן מ ֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּמה
ׁשּיהיּו עד טמאה, מקּבל אינֹו - ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻצמר;

ּבֹו. קבּועֹות ְְִָֻהאנקּיֹות
.Ë ּבהן,לֹות מׁשק וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף - ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מהן יחד טמאה. מקּבלֹות -]אינן שבירתם חציי [אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֻ
מקּבלין  אּלּו הרי - ליטרין רביעי ליטרין, ׁשליׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַליטרין,

ְָֻטמאה.
.È מקּבלת סלע - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

.טמאה  ְָֻ
.‡È ּכּתפים[מוט]אנקלי וׁשל [סבלים]ׁשל טהֹורה; , ְְְְִִֶֶַָָֻ

נקליטי ׁשל אנקלי מתטּמאה. וילון]רֹוכלים, הּמּטה,[קרשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻ
ּדרּגׁש וׁשל עור]טהֹורה; ּכּורת [-מיטת ׁשל אנקלי מתטּמאה. , ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻ

מתטּמאה. ׁשּדה, וׁשל טהֹורה; הּדגים, ּבּה ׁשּצדין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּצּידים
זה  מתטּמאה. ׁשלחן, וׁשל טהֹורה; העץ, מנֹורת ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻאנקלי
הרי  - הּתֹורה מן עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּכלל:
טמאה. מקּבלֹות ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻהאנקלי
עץ  ּוכלי עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּכגֹון - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֻּוכלי
והּׁשלׁשלת  מּתכת ׁשל אנקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבאים
עצמּה, ּבפני אחת אחת - וכּלן טמאה. מקּבלין אינן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּלֹו
אּלא  עצמֹו, ּבפני ּכלי הּׁשלׁשלת אֹו האנקלי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻטהֹורה;
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ּבּה ׁשּתֹולין ׁשּבּכתלים אנקלי ואפּלּו ּכלי. ּכמקצת הן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהרי
טהֹורה. ּבהן, וכּיֹוצא והּבגדים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּכלים

.·È והעׂשּויה ׁשלׁשלת מתטּמאה; נעילה, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
חיות]לכתיפה קשירת טהֹורה.[- , ְְִִָָ

.‚È סיטֹונֹותׁשלׁשלת חנויות]ׁשל ׁשהן [- מּפני מתטּמאה, - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
אּלא  ׁשאינּה טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; ּבּה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנֹועלין

ְלנֹואי.
.„È מֹוׁשחיׁשלׁשלת ׁשּלהן [מודדי]ׁשל והיתדֹות קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

טמאה. מקּבלין ׁשּמֹוׁשחין, ּבׁשעה - ּבּקרקע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּתֹוקעין
מׁשּמׁשת  ׁשהיא לפי טהֹורה, - עצים מקֹוׁשׁשי ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָוׁשלׁשלת

העץ. ֵֶָאת
.ÂË לּדלי,ׁשלׁשלת סמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - ּגדֹול ּדלי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

טהֹור, והּׁשאר הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמתטּמא
עׂשרה  קטן, ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

.טפחים  ְִָ
.ÊË והּקנטרהּכּדּור והּסּדן, מּתכת ּבּנאי,[גרזן]ׁשל ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

וחמֹור[יתד]והּדקר חרׁש, לעבודתו]ׁשל מיוחד ׁשל [מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ
והּמׁשקלת והּמטלטלת הכתלים]נּפח, יושר לבדיקת כלים -] ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻ

הּזיתים, ּבהן ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכידים ּבנין, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
לטחינה]והאפרּכס התבואה עוברת דרכו מּתכת [- ,ׁשל ְְֲֵֶֶֶַַָ

קנה, ׁשל הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻוהאֹולר
והּכן מּתכת, ׁשל והּכּנה[לוח]והּקלמֹוס ׁשּמׂשרטטין [סרגל], ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֻ

הּסֹופרים הקלף]ּבהן ׁשּכל [על טמאה; מקּבלין אּלּו ּכל - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאחד

י  ¤¤ּפרק
אֹותן מסמרֹות ‡. לתקע העׂשּויין הּתקרה ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין אינן אֹותן ּבעצים, ׁשּתֹוקעין הּמסמרֹות וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבפני  ּכלי להיֹותֹו הּמסמר התקין ואם ּבהן. לתלֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּבּכתלים
ּפֹותח  להיֹות ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. מקּבל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻעצמֹו,
ׁשּנתנֹו אֹו הּפתילה, את ּבֹו מֹוציא להיֹות אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶַָָונֹועל
התקינֹו טמאה. מקּבל זה הרי - חמֹור ׁשל אֹו יד ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּברחים

ׁשּיצרפּנּו עד טהֹור, - החבית את ּבֹו ּפֹותח [יעצבו להיֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
כך] .לשם

הּפתחמסמר ·. לׁשמירת סימן ּכמֹו עׂשּוי אם ׁשהּוא [לידע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
בו] ׁשהּוא עברו ׁשלחני ׁשל מסמר וכן טמאה; מקּבל אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

טהֹור  והּכיס, הּמאזנים את ּבֹו ּתלֹוייּתֹולה וכן [ווי]; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
הגוף]הּמגרדֹות שמגרדות ּפי [מתכות על אף - טהֹורֹות , ְְִֵַַַַ

הּתקיעה. מסמרֹות מּׁשאר ּבצּורתן, מׁשּנין אּלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּמסמרין
חובש]הּגרעמסמר ‚. -]- הּדם ּבֹו ׁשמּקיזין הּכלי והּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּׁשעֹות אבן ׁשל ּומסמר טמאה. שמש]מקּבל שעון טהֹור.[- , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּגרּדי„. האורג]מסמר ׁשּפּוד [- ּכעין האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹ

עליה  ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמכניס
טמאה. מקּבל - ְְִֵַַָֻהחּוטין

העלאּלּו‰. ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות הנמשך ּכלי [המוט ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הבהמות] לבין והּקטרבמהעגלה מּתכת, שעל ׁשל [העץ ְְֵֶֶֶַַַ

והּכנפיםהבהמות] מתכות], את [בחוריהם]המקּבלֹות[טסי ְְְְִֶַַַַָ

והּסֹומ ּבהמה, צּוארי ׁשּתחת ּוברזל יתד הרצּועֹות, -] ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ
העגלה] והּמחּגרשבקצה העול], שבקצה והּתמחּיֹות [יתד , ְְְְֵַַַַֻ

אבנים] להנחת בעגלה והענּבֹול[מקום הפעמון], לשון -], ְְִָ
ּכּלן[וו]והּצנירה את המחּבר ּומסמר העגלה], חלקי כל -]. ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ

המצּפה עץ ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ,[במתכת]ואּלּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
הּקֹול, את הּמׁשמיעֹות והּׁשפֹופרֹות לנֹואי, העׂשּויין ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָוהּכנפים

והּסֹובב[עופרת]והאבר ּבהמה, צּוארי חישוק ׁשּבצד -] ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָ
והּטּסיןמתכת] ּגלּגל, מתכת]ׁשל ּוׁשאר [לוחות והּצּפּויין, , ְְְְִִִֶַַַַַָ

טהֹורין. אּלּו ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ְְְִֵֶַַָָָּכל
.Â הּבדעקרב המוסקת]ּבית שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ

ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי טהֹור [- ׁשהּוא ּפי על אף - ִֶֶַַָָָ
טמאה. מקּבלת זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם -ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.Ê ּכלים:רחים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּכברה  ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ

.Á ׁשּבּמגּדלהּדלת מּתכת ּבּתים,[ארון]ׁשל ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; מקּבלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאינּה

האסּפלֹונית את ּבּה את [תחבושת]ׁשּמּניחים ּבּה ותֹולה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
ְִִַַָהּמסּפרים.

.Ë צבת]טּסין כעין הּקדרה,[- את ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; ְְְְְְִִִִַַַָָֻמקּבלין

.È הּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים [- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ

לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן
.‡È היתה [קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ

טהֹורה. מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
.·È מנעול]והּפרנההּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ
.‚È הפלך]ּפּקה שבראש לפי [כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ

העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא
.„Èוהעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ

וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, מקּבלין [כלי - מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
מן  חּוץ טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֻֻטמאה.

ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - מתכת הּסימּפֹוניה [לוחות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
טמאה.דקות] מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

.ÂË יֹודע החצֹוצרת אין אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֻֻֻ
מחּברת; ּכׁשהיא טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻלהחזירּה

טמאה  מקּבלת אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין .ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ÊËהחצוצרה]הּקצה של הּפה [העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ

האחר  והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת
התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ

עצמן  ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת
לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני [בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.

.ÊÈ ׁשהיאקֹורת -]החּצים לׁשֹונֹות [לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּברגלי  אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל

והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל [שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסו ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
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ּבּה ׁשּתֹולין ׁשּבּכתלים אנקלי ואפּלּו ּכלי. ּכמקצת הן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהרי
טהֹורה. ּבהן, וכּיֹוצא והּבגדים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּכלים

.·È והעׂשּויה ׁשלׁשלת מתטּמאה; נעילה, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
חיות]לכתיפה קשירת טהֹורה.[- , ְְִִָָ

.‚È סיטֹונֹותׁשלׁשלת חנויות]ׁשל ׁשהן [- מּפני מתטּמאה, - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
אּלא  ׁשאינּה טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; ּבּה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנֹועלין

ְלנֹואי.
.„È מֹוׁשחיׁשלׁשלת ׁשּלהן [מודדי]ׁשל והיתדֹות קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

טמאה. מקּבלין ׁשּמֹוׁשחין, ּבׁשעה - ּבּקרקע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּתֹוקעין
מׁשּמׁשת  ׁשהיא לפי טהֹורה, - עצים מקֹוׁשׁשי ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָוׁשלׁשלת

העץ. ֵֶָאת
.ÂË לּדלי,ׁשלׁשלת סמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - ּגדֹול ּדלי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

טהֹור, והּׁשאר הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמתטּמא
עׂשרה  קטן, ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

.טפחים  ְִָ
.ÊË והּקנטרהּכּדּור והּסּדן, מּתכת ּבּנאי,[גרזן]ׁשל ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

וחמֹור[יתד]והּדקר חרׁש, לעבודתו]ׁשל מיוחד ׁשל [מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ
והּמׁשקלת והּמטלטלת הכתלים]נּפח, יושר לבדיקת כלים -] ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻ

הּזיתים, ּבהן ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכידים ּבנין, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
לטחינה]והאפרּכס התבואה עוברת דרכו מּתכת [- ,ׁשל ְְֲֵֶֶֶַַָ

קנה, ׁשל הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻוהאֹולר
והּכן מּתכת, ׁשל והּכּנה[לוח]והּקלמֹוס ׁשּמׂשרטטין [סרגל], ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֻ

הּסֹופרים הקלף]ּבהן ׁשּכל [על טמאה; מקּבלין אּלּו ּכל - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאחד

י  ¤¤ּפרק
אֹותן מסמרֹות ‡. לתקע העׂשּויין הּתקרה ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין אינן אֹותן ּבעצים, ׁשּתֹוקעין הּמסמרֹות וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבפני  ּכלי להיֹותֹו הּמסמר התקין ואם ּבהן. לתלֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּבּכתלים
ּפֹותח  להיֹות ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. מקּבל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻעצמֹו,
ׁשּנתנֹו אֹו הּפתילה, את ּבֹו מֹוציא להיֹות אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶַָָונֹועל
התקינֹו טמאה. מקּבל זה הרי - חמֹור ׁשל אֹו יד ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּברחים

ׁשּיצרפּנּו עד טהֹור, - החבית את ּבֹו ּפֹותח [יעצבו להיֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
כך] .לשם

הּפתחמסמר ·. לׁשמירת סימן ּכמֹו עׂשּוי אם ׁשהּוא [לידע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
בו] ׁשהּוא עברו ׁשלחני ׁשל מסמר וכן טמאה; מקּבל אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

טהֹור  והּכיס, הּמאזנים את ּבֹו ּתלֹוייּתֹולה וכן [ווי]; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
הגוף]הּמגרדֹות שמגרדות ּפי [מתכות על אף - טהֹורֹות , ְְִֵַַַַ

הּתקיעה. מסמרֹות מּׁשאר ּבצּורתן, מׁשּנין אּלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּמסמרין
חובש]הּגרעמסמר ‚. -]- הּדם ּבֹו ׁשמּקיזין הּכלי והּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּׁשעֹות אבן ׁשל ּומסמר טמאה. שמש]מקּבל שעון טהֹור.[- , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּגרּדי„. האורג]מסמר ׁשּפּוד [- ּכעין האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹ

עליה  ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמכניס
טמאה. מקּבל - ְְִֵַַָֻהחּוטין

העלאּלּו‰. ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות הנמשך ּכלי [המוט ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הבהמות] לבין והּקטרבמהעגלה מּתכת, שעל ׁשל [העץ ְְֵֶֶֶַַַ

והּכנפיםהבהמות] מתכות], את [בחוריהם]המקּבלֹות[טסי ְְְְִֶַַַַָ

והּסֹומ ּבהמה, צּוארי ׁשּתחת ּוברזל יתד הרצּועֹות, -] ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ
העגלה] והּמחּגרשבקצה העול], שבקצה והּתמחּיֹות [יתד , ְְְְֵַַַַֻ

אבנים] להנחת בעגלה והענּבֹול[מקום הפעמון], לשון -], ְְִָ
ּכּלן[וו]והּצנירה את המחּבר ּומסמר העגלה], חלקי כל -]. ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ

המצּפה עץ ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ,[במתכת]ואּלּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
הּקֹול, את הּמׁשמיעֹות והּׁשפֹופרֹות לנֹואי, העׂשּויין ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָוהּכנפים

והּסֹובב[עופרת]והאבר ּבהמה, צּוארי חישוק ׁשּבצד -] ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָ
והּטּסיןמתכת] ּגלּגל, מתכת]ׁשל ּוׁשאר [לוחות והּצּפּויין, , ְְְְִִִֶַַַַַָ

טהֹורין. אּלּו ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ְְְִֵֶַַָָָּכל
.Â הּבדעקרב המוסקת]ּבית שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ

ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי טהֹור [- ׁשהּוא ּפי על אף - ִֶֶַַָָָ
טמאה. מקּבלת זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם -ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.Ê ּכלים:רחים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּכברה  ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ

.Á ׁשּבּמגּדלהּדלת מּתכת ּבּתים,[ארון]ׁשל ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; מקּבלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאינּה

האסּפלֹונית את ּבּה את [תחבושת]ׁשּמּניחים ּבּה ותֹולה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
ְִִַַָהּמסּפרים.

.Ë צבת]טּסין כעין הּקדרה,[- את ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; ְְְְְְִִִִַַַָָֻמקּבלין

.È הּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים [- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ

לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן
.‡È היתה [קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ

טהֹורה. מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
.·È מנעול]והּפרנההּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ
.‚È הפלך]ּפּקה שבראש לפי [כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ

העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא
.„Èוהעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ

וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, מקּבלין [כלי - מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
מן  חּוץ טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֻֻטמאה.

ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - מתכת הּסימּפֹוניה [לוחות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
טמאה.דקות] מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

.ÂË יֹודע החצֹוצרת אין אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֻֻֻ
מחּברת; ּכׁשהיא טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻלהחזירּה

טמאה  מקּבלת אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין .ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ÊËהחצוצרה]הּקצה של הּפה [העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ

האחר  והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת
התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ

עצמן  ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת
לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני [בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.

.ÊÈ ׁשהיאקֹורת -]החּצים לׁשֹונֹות [לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּברגלי  אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל

והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל [שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסו ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
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הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ
לחֹור  עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,

הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
המשקוף] לכיוון שהשיניים ּבין באופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ

טהֹורה. - הּצדדין מן ּבין ְְְִִִֵַַָָָמּלמּטן,

יא  ¤¤ּפרק
טמאה,ּכּמה ‡. יקּבל ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּׁשהּוא  מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר עניינו]אֹו לפי -]. ְְְִִִֶַַַָֹֻ
הּוא ּכל ·. עדין - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ

ׁשלם  ּככלי וחׁשּוב ׁשּנׁשּבר,ּכלי, מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוהרי

סלעים לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי [-הּקּומקּום, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
הּלפסמטבעות] למים]. גדול קיתֹונֹות [כלי לקּבל ּכדי , ְְִֵֵֶֶַַ

הּיין,[כדים] מּדֹות ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשל
הּׁשמן. ּבהן למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
זה  מּלמּטה, נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמסננת

זה אחד]לתֹו במקום ׁשא [- לפי טהֹורה, מׁשּמׁשת - ינּה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
מגרפה מלאכּתּה. לבחישה]מעין על [כלי אף - ּכּפּה ׁשּנּטל ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

מלאכּתּה מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּפי
וכן  ּכקרנס. ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשלׁשמסרק ‚. ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

טהֹור, - הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבמקֹום
מֹועלת  אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלפי

היא]לּסריקה רחבה מלאכּתֹו[כי מעין עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
ועׂשאן  ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָּבכלי

מלקחיים]למלקטת אֹו[- לנר, והתקינּה אחת, טמאֹות. - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לכרוך]ללּפף ואם [- טמאה; מקּבלת - לרּקּום החּוט עליה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

זֹו הרי התקינּה, ׁשּלא ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיתה
עצמּה. ּבפני ְְְְִִֵַַָָמתטּמאה

טמא;מסרק „. - ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
טהֹור  אחת, ּבֹו .נׁשּתּיר ְִֵַַַָ

מהבור]הּכדּומים‰. כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ
ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי [- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
.Â משור]מגרה מּב[- אחת ׁשּנּה שני ינתיםׁשּנּטלה כל בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

שן] נשברה הּסיטשיניים מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ארבעה , -] ְְְִִֵַַָָֹ
ּבּנׁשאר.אגודלין] לגּור אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום

.Êוהּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח [סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ

הּמקּדח, מן חּוץ - טמאין לׁשנים, ׁשּנחלקּו וכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻטהֹורין.
והרנקי ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו נגרים]ׁשהרי עצמּה[כלי ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ

ּכלי. מּקצת ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
.Á ּומּגל והרמח, מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹֹהּסיף,
ביתי]יד לשימוש ׁשל [- קטּנים מסּפרים וזּוג קציר, ּומּגל , ְְְִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים מסּפרים ׁשל וזּוג ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבעלי

מעין  עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל מהם חלק ּכל -ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
ְְַמלאכּתֹו.

.Ë מעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרת
ּבדחק  אּלא הּׂשער .את ְֵֶֶַַָָֹ

.È מגן]ׁשריֹון מׁשּמׁש[- אם - לרחּבֹו טהֹור; לארּכֹו, ׁשּנחלק ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ
טהרת  מאימתי טמא. ראׁשֹונה, מלאכּתֹו מּׁשּיבלהמעין [-ֹו? ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

-יחליד] רּבֹו ּבֹו ונׁשּתּיר ּבלה מלאכּתֹו. מעין מׁשּמׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֻואינֹו
מּלמעלה העליון]אם טהֹור.[החלק מּלמּטה, ואם טמא; , ְְְְִִִִֵַַָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי - לתכׁשיט חליה ועׂשה מּמּנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻקּצץ
.‡Èזהבים[מפוח]ׁשפֹופרת וׁשל [צורפים]ׁשל זּגגין, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָ

טהֹורה. לארּכּה, ׁשּנחלקה - זכּוכית עֹוׂשי וׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנּפחים,
טמאה; ראׁשֹונה, מלאכּתּה מעין מׁשּמׁשת אם - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרחּבּה

טהֹורה. לאו, ְְִָָואם
.·È איחסון]ּכלבא כלי וׁשל [- רֹופאים, וׁשל סּפרים, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָ

- נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ׁשּנחלקה זכּוכית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשי
הּגחלים. את ּבּה חֹותה ּבתחּלה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

.‚È ׁשּנּטׁשטׁשה מראה אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת אינּהׁשל אם - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדין  הּפנים, רב מראה היתה טהֹורה; הּפנים, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא
.„È עקצּהמחט אֹו הּנקּוב, קצתּה ראשה]ׁשּנּטל -]- ְְִֶַַַַָָָָֻ

ּבּה, לרקם החּוט את עליה ללּפף התקינּה ואם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטהֹורה;
ׂשּקין ׁשל מחט אבל עבה]טמאה. קצתּה[שהוא ׁשּנּטל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - חורט]הּנקּוב הּׁשני [- .ּבּקצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
.ÂË ּבהן,הּמחט וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנּטל  ּבין ׁשּלּה, הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין - עֹוׂשין ׁשהרֹוקמין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
הּתפירה  מלאכּתּה ׁשאין טמאה, - .עקצּה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

.ÊË הּתפירה,מחט את מעּכבת אם - חלּודה ׁשהעלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
טמאה  לאו, ואם .טהֹורה; ְְְִֵָָָ

.ÊÈ ׁשפןהּסיף טהֹורין; חלּודה, ׁשהעלּו [שייפם]והּסּכין ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
צנירה וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו הטוויה]והׁשחיזן, [ברזל ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ

לטמאתּה[מעקמימותה]ׁשּפׁשטּה חזרה ּכפפּה, טהֹורה; , ְְְְְְֶָָָָָָָָָֻ
ְַָָהיׁשנה.

.ÁÈ טהֹור;מפּתח ארכּבתֹו, מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֻֻ
ּגם ּכמין העׂשּוי מפּתח יוונית]וכן ּגּמֹו,[ג' מּתֹו ׁשּנׁשּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

מׁשּמׁשין  אינן והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור
מפּתח  ׁשעדין טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבֹו היּו מלאכּתן. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמעין
- הּנקבים נסּתמּו הּנקבים; מּפני טמא, - הּׁשּנים נּטלּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָהּוא.
אֹו הּנקבים ונסּתמּו הּׁשּנים, נּטלּו הּׁשּנים. מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָטמא,

טהֹור. - זה לתֹו זה הּנקבים ְְְְִִֶֶֶַָָׁשּנפרצּו
.ËÈ ּובראׁשֹוּכלי הּדׁשן, ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּניו; מּפני טמא כּפֹו, נּטלה - הּבׂשר ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשני
כּפֹו ׁשּנּטלה מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָנּטלּו

ה ּכחל ּבּה הּזכר[הצבע]ׁשּגֹורפין מּפני טמא החלק - [היינו ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּכף.-] מּפני טמא, - הּזכר נּטל העין; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּכֹוחלין

.Î ּכסבכהּכלי ּכף אחד רשת]ׁשּבראׁשֹו עליו,[- לצלֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
מעל  אֹו הּקדרה מן הּבׂשר ּבהן להֹוציא ׁשּנים הּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובּקצה
טמא  - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה - ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאׁש
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האחד, ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל עט וכן ּכּפֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
הּמֹוחק; מּפני טמא  - הּכֹותב נּטל - הּׁשני ּבראׁשֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּומֹוחקין
ּבאּלּו; ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכֹותב. מּפני טמא - הּמֹוחק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנּטל
ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעׂשֹות יכ ֹול הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּוא,
מארּכֹו נׁשאר אם - הּכֹותב ונׁשאר ׁשּלֹו, הּמֹוחק ׁשּנּטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
ׁשּיאחז  אפׁשר ׁשהרי טמא, - אצּבעֹותיו לקׁשרי ׁשּיּגיע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מארּכֹו נׁשאר אם - הּמֹוחק ונׁשאר הּכֹותב, נּטל ויכּתב; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּבֹו
ּפחֹות  נׁשאר ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי טמא, - ידֹו ּפס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ְִֵֵֶֶַָָֹמּזה,
.‡Î מחודדים]קרּדם קצותיו עׁשּפֹו[ששני [הקצה ׁשּנּטל  ְְִֶַָֹֻ

ּבית הרחב] מּפני טמא - ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]ּבּקּועֹו עׁשּפֹו.[הקצה מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מּקֹופֹו קיבולו]נׁשּבר בית טהֹור.[- , ְִַַָ
.·Î במחרישה]חרחֹור חד ברזל ּכלי,[- הּוא עדין - ׁשּנפּגם ְְְֲִִִֶַַַ

מּקֹופֹו נׁשּבר רּבֹו; ׁשּיּנטל הרחב]עד טהֹור.[חלקו , ְִִֵֶַַַָָֻ

.‚Îהּמלמד והּוא בחרישה]הּמרּדע, הבהמה מכוונים [בו ְְְֵַַַַַָ
ּבקצתֹו ּתקּוע חד מסמר ּוכמֹו עבה; אר עץ הּוא -ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
מּלמּטה  הּׁשני ּובּקצה 'ּדרבן'. נקרא הּברזל וזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּלמעלה,
נקרא  הּברזל וזה ּבֹו; נכנס והעץ רמח, ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּברזל

ְַ'חרחֹור'.
.„Î יין]מניקית שאיבת ּכמֹו[כלי ׁשהיא מּתכת ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַ

ּבדלת, אֹו ּבמּקל אֹותּה מּׁשּיקּבע - ׁשּנטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשפֹופרת,
ּבּמּקל  ּוקבעּה נטמאה, לא ּתטהר. - העץ עם אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויחּבר
ּכלי  ׁשּכל ּבמקֹומּה; טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאֹו
ּכׁשהיּו, טמאה מקּבלין - ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתכֹות

מעׂשיהם. ׁשּיׁשּנה ְֲֵֶֶֶַַַעד
.‰Î,נחּתֹומיןלפיכ ׁשל הבצק]ּדף עורכים ׁשל [עליו ְְִִֶֶַַָ

ּכלי  מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּתכת
מקּבלין  - מקּבליהן ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין ׁשּנקּבעּו, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּתכֹות

ּכׁשהיּו. ְְֶָָֻטמאה
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ׁשּתּנׂשא ‡. ּכדי לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצ ּוּו
לא  סתם, ּבּתֹו את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. ה ּנקרא הּוא וזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹּבֹו;
ּכמֹו ׁשּביׂשראל, עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָיפחֹות
אם  אבל עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

עׁשרֹו. ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָהיה
אין ·. - ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אּלא  אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה
אביה  ּבבית והיא .מכּסה, ְְְִִֵַָָָ

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדע ּתֹו אֹומדין - ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
ּדעּתֹו? אמּדן יֹודעין ּומּנין לּה; ונֹותנין לפרנסתּה, לּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻלּתן
ּבת  הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּמּׂשאֹו ּומיּדעיו, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו

ּבּה אֹומדין לה]ּבחּייו, שנתן מה לפי יּודע [משערים לא ואם . ְְְִִִַַָָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין נותן]לבית היה מּנכסיו [כמה לּה נֹותנין , ְְְְְִִִֵַַָָָֻ
לפרנסתּה.[מעשר]עּׂשּור ְְִַָָָ

עּׂשּור „. לּה נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּניח
ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָהּנכסים;
להּנׂשא  ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוׁשּלאחריה,
ּׁשּׁשּירה  מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
הן  אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָראׁשֹונה,
הּנכסים  ּוׁשאר ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָעׂשר;

.לאחים  ִַָ

.‰לפיכ ּכתּבה; מּתנאי אינֹו לפרנסה, ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור
לּה ויׁש הּקרקע. מן אּלא נּטל אינֹו אחרֹונים, לתּקנת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפּלּו

מּׂשכירּות זה עּׂשּור שכירות]לגּבֹות רצּו[דמי ואם הּקרקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ
נֹותנין. הּקרקע, עּׂשּור ּכנגד מעֹות לּה לּתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחין

.Â נֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת
נֹוטלת  האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו

ּובׁש הּזּבּורית מן מּבניהם נפרעת אֹותֹו היא ׁשהרי - בּועה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
יתֹומים  אּלא מּנכסי יּפרע לא יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובׁשבּועה, הּזּבּורית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמן
.Ê טֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים

ּבעלי [גובה] ּכל ׁשּטֹורפין ּכדר ּפרנסתּה, הּלקֹוחֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָחֹובֹות

.Á ּבן ּבלא ּומת קטּנֹות, ונׁשארּו ּגדֹולֹות, ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹמי
הּנכסים, את חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין -ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשוה  הּנכסים את חֹולקֹות .אּלא ְְְִֶֶֶַָָָ
.Ë ונטלה ראׁשֹונה וקדמה ּובן, בנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי

הּבן, ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנּיה הסּפיקה ולא נכסים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעּׂשּור
אּלא  עּׂשּור, נֹוטלת הּׁשנּיה אין - לׁשּתיהן הּנכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונפלּו

ׁשּלּה ּבעּׂשּור ראׁשֹונה, וזכת ּבׁשוה; .חֹולקֹות ְְְִִֶֶָָָָָָ
.È- מּנכסי' ּבנֹותי ּתפרנסּו 'אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

ּכתּבה  מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .ׁשֹומעין ְְְִִֵֵֶֶָָֻ
.‡Èּבארנּו ּכבר ּובת, אלמנה והּניח ׁשּמת ׁשּמזֹונֹות מי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אינּה - הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה  ואפּלּו האלמנה; מזֹונֹות מּפני נכסים, עּׂשּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנֹוטלת
להּנתן  הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין ׁשּנּׂשאת, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּבת
מהן. נּזֹונת ׁשּתהא האלמנה ּבחזקת ּכּלן הּנכסים ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלּה,
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האחד, ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל עט וכן ּכּפֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
הּמֹוחק; מּפני טמא  - הּכֹותב נּטל - הּׁשני ּבראׁשֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּומֹוחקין
ּבאּלּו; ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכֹותב. מּפני טמא - הּמֹוחק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנּטל
ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעׂשֹות יכ ֹול הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּוא,
מארּכֹו נׁשאר אם - הּכֹותב ונׁשאר ׁשּלֹו, הּמֹוחק ׁשּנּטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
ׁשּיאחז  אפׁשר ׁשהרי טמא, - אצּבעֹותיו לקׁשרי ׁשּיּגיע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מארּכֹו נׁשאר אם - הּמֹוחק ונׁשאר הּכֹותב, נּטל ויכּתב; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּבֹו
ּפחֹות  נׁשאר ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי טמא, - ידֹו ּפס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ְִֵֵֶֶַָָֹמּזה,
.‡Î מחודדים]קרּדם קצותיו עׁשּפֹו[ששני [הקצה ׁשּנּטל  ְְִֶַָֹֻ

ּבית הרחב] מּפני טמא - ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]ּבּקּועֹו עׁשּפֹו.[הקצה מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מּקֹופֹו קיבולו]נׁשּבר בית טהֹור.[- , ְִַַָ
.·Î במחרישה]חרחֹור חד ברזל ּכלי,[- הּוא עדין - ׁשּנפּגם ְְְֲִִִֶַַַ

מּקֹופֹו נׁשּבר רּבֹו; ׁשּיּנטל הרחב]עד טהֹור.[חלקו , ְִִֵֶַַַָָֻ

.‚Îהּמלמד והּוא בחרישה]הּמרּדע, הבהמה מכוונים [בו ְְְֵַַַַַָ
ּבקצתֹו ּתקּוע חד מסמר ּוכמֹו עבה; אר עץ הּוא -ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
מּלמּטה  הּׁשני ּובּקצה 'ּדרבן'. נקרא הּברזל וזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּלמעלה,
נקרא  הּברזל וזה ּבֹו; נכנס והעץ רמח, ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּברזל

ְַ'חרחֹור'.
.„Î יין]מניקית שאיבת ּכמֹו[כלי ׁשהיא מּתכת ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַ

ּבדלת, אֹו ּבמּקל אֹותּה מּׁשּיקּבע - ׁשּנטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשפֹופרת,
ּבּמּקל  ּוקבעּה נטמאה, לא ּתטהר. - העץ עם אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויחּבר
ּכלי  ׁשּכל ּבמקֹומּה; טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאֹו
ּכׁשהיּו, טמאה מקּבלין - ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתכֹות

מעׂשיהם. ׁשּיׁשּנה ְֲֵֶֶֶַַַעד
.‰Î,נחּתֹומיןלפיכ ׁשל הבצק]ּדף עורכים ׁשל [עליו ְְִִֶֶַַָ

ּכלי  מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּתכת
מקּבלין  - מקּבליהן ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין ׁשּנקּבעּו, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּתכֹות

ּכׁשהיּו. ְְֶָָֻטמאה
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ׁשּתּנׂשא ‡. ּכדי לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצ ּוּו
לא  סתם, ּבּתֹו את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. ה ּנקרא הּוא וזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹּבֹו;
ּכמֹו ׁשּביׂשראל, עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָיפחֹות
אם  אבל עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

עׁשרֹו. ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָהיה
אין ·. - ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אּלא  אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה
אביה  ּבבית והיא .מכּסה, ְְְִִֵַָָָ

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדע ּתֹו אֹומדין - ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
ּדעּתֹו? אמּדן יֹודעין ּומּנין לּה; ונֹותנין לפרנסתּה, לּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻלּתן
ּבת  הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּמּׂשאֹו ּומיּדעיו, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו

ּבּה אֹומדין לה]ּבחּייו, שנתן מה לפי יּודע [משערים לא ואם . ְְְִִִַַָָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין נותן]לבית היה מּנכסיו [כמה לּה נֹותנין , ְְְְְִִִֵַַָָָֻ
לפרנסתּה.[מעשר]עּׂשּור ְְִַָָָ

עּׂשּור „. לּה נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּניח
ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָהּנכסים;
להּנׂשא  ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוׁשּלאחריה,
ּׁשּׁשּירה  מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
הן  אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָראׁשֹונה,
הּנכסים  ּוׁשאר ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָעׂשר;

.לאחים  ִַָ

.‰לפיכ ּכתּבה; מּתנאי אינֹו לפרנסה, ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור
לּה ויׁש הּקרקע. מן אּלא נּטל אינֹו אחרֹונים, לתּקנת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפּלּו

מּׂשכירּות זה עּׂשּור שכירות]לגּבֹות רצּו[דמי ואם הּקרקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ
נֹותנין. הּקרקע, עּׂשּור ּכנגד מעֹות לּה לּתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחין

.Â נֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת
נֹוטלת  האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו

ּובׁש הּזּבּורית מן מּבניהם נפרעת אֹותֹו היא ׁשהרי - בּועה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
יתֹומים  אּלא מּנכסי יּפרע לא יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובׁשבּועה, הּזּבּורית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמן
.Ê טֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים

ּבעלי [גובה] ּכל ׁשּטֹורפין ּכדר ּפרנסתּה, הּלקֹוחֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָחֹובֹות

.Á ּבן ּבלא ּומת קטּנֹות, ונׁשארּו ּגדֹולֹות, ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹמי
הּנכסים, את חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין -ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשוה  הּנכסים את חֹולקֹות .אּלא ְְְִֶֶֶַָָָ
.Ë ונטלה ראׁשֹונה וקדמה ּובן, בנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי

הּבן, ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנּיה הסּפיקה ולא נכסים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעּׂשּור
אּלא  עּׂשּור, נֹוטלת הּׁשנּיה אין - לׁשּתיהן הּנכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונפלּו

ׁשּלּה ּבעּׂשּור ראׁשֹונה, וזכת ּבׁשוה; .חֹולקֹות ְְְִִֶֶָָָָָָ
.È- מּנכסי' ּבנֹותי ּתפרנסּו 'אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

ּכתּבה  מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .ׁשֹומעין ְְְִִֵֵֶֶָָֻ
.‡Èּבארנּו ּכבר ּובת, אלמנה והּניח ׁשּמת ׁשּמזֹונֹות מי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אינּה - הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה  ואפּלּו האלמנה; מזֹונֹות מּפני נכסים, עּׂשּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנֹוטלת
להּנתן  הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין ׁשּנּׂשאת, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּבת
מהן. נּזֹונת ׁשּתהא האלמנה ּבחזקת ּכּלן הּנכסים ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלּה,
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.·È ונתנּוקטּנה לדעּתּה, אחיה אֹו אּמּה ׁשהּׂשיאּתּה יתֹומה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
להֹוציא  מּׁשּתגּדיל היא יכֹולה - זּוז חמ ּׁשים אֹו מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָלּה
עּׂשּור  אֹו האב ּדעת ּבאמּדן אֹו לּה, הראּויה ּפרנסה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻמהן
ּפי  על ואף אֹותּה, זנין האחין היּו לא ואפּלּו ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹהּקרקעֹות,
מחאה. ּבת אינּה ׁשהּקטּנה מּפני נּׂשּואין, ּבׁשעת מחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

.‚È ולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּׂשאת
נּׂשּואיה, ּבעת מחת ואם ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָּתבעה

ׁשּתרצה  זמן ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו ועֹודּההרי ּבגרה . ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
- ּבֹוגרת ׁשהּניחּה ּבין מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבבית
ּכמֹו מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי מזֹונֹותיה, האחין ּפסקּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָאם
ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ּתבעה ולא וׁשתקה ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּבארנּו,

האחים  ּפסקּו לא ּפרנסתּה. אּבדה לא מחת, מזֹונֹותיה,ואם ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבגר אֹותּה לא [בבגרותה]וזנּו מחת, ׁשּלא ּפי על אף , ְִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לטען, לּה ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ּכל ּפרנסתּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹאּבדה
עדין  והיא חּיבין, ׁשאינן ּפי על אף אֹותּה, זנין ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני

ּפרנסתּה. תבעה לא זה מּפני נּׂשאת, ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹלא
.„È ּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לּתן ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ומת,[חולה]קרקע, ּבריא, ׁשהיה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשליׁש ּביד הּמעֹות שניהם]והרי על הנאמן שלישי ,[אדם ְֲִֵַַַַָָ

ּבהן' יעׂשה ּׁשּירצה מה ּכל לבעלי, אֹותן 'ּתנּו הּבת: ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָואמרה
מארסת  עדין ואם ּבידּה; הרׁשּות ונּׂשאת, ּגדֹולה היתה אם -ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
קטּנה  עדין ואם ּבידֹו; ּׁשהׁשלׁש מה הּׁשליׁש יעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֻהיא,
הּׁשליׁש יעׂשה אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - נּׂשאת אפּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא,

האב. ׁשּצּוהּו ְִֶָָָּכמֹו

ה'תשע"ג  תשרי כ"ט שני יום

כא  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה, ּומעׂשה האּׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

לרקם  אֹורגת, לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה: ּכמנהג הּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹו?
אריג] על יפות טֹווה.[צורות ּפׁשּתן אֹו צמר לטוֹות ְְִִֶֶֶֶָָרֹוקמת,

אינֹו האּלּו, הּמלאכֹות ּכל לעׂשֹות העיר נׁשי ּדר היה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואם
אותה]ּכֹופּה מּזיק [כופה ׁשהּפׁשּתן ּבלבד; ּבּצמר לטוֹות אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

המיחדת  הּמלאכה היא והּטּוּוי הּׂשפתים, ואת הּפה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאת
טוּו". ּבידיה לב חכמת אּׁשה "וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלנׁשים,

עצמּה·. -[התאמצה]ּדחקה לּה הראּוי מן יֹותר ועׂשתה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ
ּכּמה  להם היה אפּלּו הרּבה, ממֹון ולֹו לּה היה לּבעל. ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמֹותר
ׁשהּבּטלה  ּכלל, מלאכה ּבלא להבטלה יֹוׁשבת אינּה - ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשפחֹות
ּכל  מלאכה לעׂשֹות אֹותּה ּכֹופין אין אבל זּמה; לידי ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָמביאה

ּבמלאכה. ממעטת הּממֹון רב לפי אּלא ּכּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּיֹום
ויּתן ‚. יֹוציא - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר

זּמה  לידי מביאה ׁשהּבּטלה רֹוחצת ּכתּבה, אּׁשה ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
את  לֹו ּומּצעת הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלבעלּה
מים  לֹו ׁשּתּתן ּכגֹון בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּטה,
אינּה אבל אּלּו; ּבדברים וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹאֹו

בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָעֹומדת

אּלּו„. אֹוּומלאכֹות עֹוׂשה להן , היּו ואפּלּו ּבעצמּה; היא תן ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
אׁשּתֹו. אּלא לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּכּמה

ּבזמן ‰. לבעלּה אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָיׁש
ּבּתּנּור  הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ּתּקן ׁשהן ועזרא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מצּויה  הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה מׁשּכמת אּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
ּומניקה  ּבגדים, ּומכּבסת הּתבׁשילין, את ּומבּׁשלת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענּיים;

בהמּתֹו לפני ּתבן ונֹותנת ּבנּה, לרכיבה]את לא [שהיא אבל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
בקרֹו לחרישה]לפני -[העומדת מטחנת? ּכיצד ּומטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּומׁשּמרת ּברחים ואצה[מנפה]יֹוׁשבת הּקמח, [מזרזת]את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת אֹו הּבהמה[מנהיגה]ּבּטֹוחנת, ּכדי [המסובבת]אחר , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

יד, ׁשל ּברחים לטחן ּדרּכן היה ואם הרחים; יבטלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ֶֶטֹוחנת.

.Â ׁשפחה לֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָּבּמה
ׁשהיתה  אֹו אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחת,
אחת  ׁשפחה לקנֹות ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו
ּתבן  נֹותנת ולא מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה -ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

בהמּתֹו הראּויין לפני נכסים אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ
אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן ׁשהיה לקנֹות אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

את  מניקה ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָראּוי
להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָּבנּה,

.Ê,לבעלּה אֹותן עֹוׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצאּו
טֹווה  מלאכֹות: לֹוחמׁש ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת , ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבפניו; לׁשּמׁש ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת הּכֹוס, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אינן  ּומקצתן אֹותן עֹוׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומכּבסת, ּומבּׁשלת, ואֹופה, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשֹות,

בהמּתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָּומניקה,
.Á,לבעלּה עֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָּכל

ידיו  ּפניו והרחצת ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָחּוץ
מּצעת  לפיכ לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹורגליו;
נֹותנת  ואינּה הּכֹוס ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּטתֹו
על  אֹו הּכלי על אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָאֹותֹו

נֹוטלֹו. והּוא ְְֶָָהארץ,
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

אּתה  אין ׁשאם ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּביתּה
נזהרת  נמצאת אּלא לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר

ּביניהן  קטטה ונמצאת הּמלאכֹות, מרב .ונמנעת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.È ׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

ועֹוׂשה  אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן הּוא חּיבת טען ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
הּדּין  ׁשּיראה ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ְֶֶַָָָׁשאפׁשר
.‡È מּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,

לחלב  ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
יֹותר, לאכל מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
ּבבטנּה לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל ְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי חשבונה]- ואין [על ּׁשּתרצה; מה ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
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ּתאכל  אֹו מּדי, יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹהּבעל
קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמאכל

.·È אּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
לּׁשני  מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשה מניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אּלא  מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק
ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק

.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיה נדרה עד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היא  הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבן
אׁשּתֹו, ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאֹומרת:
ׁשפחֹות, ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָֹׁשֹומעין
.„È ׁשראּוי עׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

רצת  לא אם ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
עֹולה  ׁשהאּׁשה מּפני ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

ּבעלּה עשירותו]עם ברמת יֹורדת.[לחיות ואינּה , ְֲִֵֶֶַָָ
.ÂË והּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום  ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:
.לׁשבּועה  ְִָ

.ÊË אם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את  לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא אֹותֹוּבנֹו הניקה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה אליה]עד הּכירּה[התרגל אם אבל התרגל . [התינוק ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו אין אליה - סּומה היה ואפּלּו ,ֲִֵַָָָ
מא  אֹותֹו אֹותּה,מפריׁשין ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּומניקה
.ÊÈ את מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

להן  צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבנֹו;
המעּברת, אבל ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמּכסּות

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה הנקה]אין חדשי ּוגמלּתּו[כ"ד ְְְֳֵַָָָָָ
אין [מהנקה] - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלא  ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמפריׁשין
ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכֹופין
ואם  מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשנים
לעֹולם, אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא

ׁשׁש. לאחר ְֲִֵַַַואפּלּו
.ÁÈלֹו הראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

האם  נּׂשאת ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבעל
ׁשּימּות  עד צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָלאחר

אצל  והיא ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון אּמּה.האב; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
אחד  ׁשּגמלתן, אחר אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצת לא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹואם
אֹו לאביהן, א ֹותן ונֹותנת ּבידּה, הרׁשּות - נקבֹות ואחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָזכרים

ּבהן. מּטּפלין והם אב, להן אין אם לּקהל אֹותן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשלכת

ה'תשע"ג  תשרי ל' שלישי יום

כב  ¤¤ּפרק
אׁשּתֹו‡. ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם יזּכה הּבעל ּומאימתי . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

לא  ׁשעדין ּפי על ואף האב; מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. ּבעלּה, ּברׁשּות ונעׂשית הֹואיל לחּפה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

ׁשּנתארסה ·. האּׁשה אֹוּכיצד? לבעלּה אביה ּומסרּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
לׁשלּוחי  אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
ּפי  על אף - לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻבעלּה,

וכן [נדוניתה]ׁשּכתּבתּה יֹורׁשּה; ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו האב הל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָאם
זֹו הרי - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָיירׁשּנה
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ׁשּלנין  ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס ואפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעם
עּמּה ׁשלּוחיו אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפּונּדק ּדרכים ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָעֹוברי
אביה, יירׁשּנה מתה אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועדין

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה ּפי על ְְְֲִֵֶַַַָָָֻואף
היא ‚. והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן

ולא  ּבעל לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹּבעצמּה
אֹותּה יֹורׁש הּבעל אין - ּבּדר ּומתה .ׁשלּוחיו, ְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹו„. ויׁש הֹואיל - לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה [חלים]הּנֹוׂשא ְֲִִִֵֵֶַָָ
את  הּנֹוׂשא וכן יירׁשּנה; ּתח ּתיו, מתה אם - קּדּוׁשין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
מתה  אם - ּגמּורין קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקטּנה,
לא  מתה אם - חרׁשת ׁשּנׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּתחּתיו
היא  ׁשהרי יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנׂשא והחרׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיירׁשּנה.

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ְְְְִִֵַַַַָָָָּבת
לדעת ‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטּנה

למחֹות  האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ּכמֹואביה, , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
יֹורׁשּה, הּבעל אין מתה אם - האב ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו;

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
.Â הּגאֹונים מּבעלּההֹורּו ּובּקׁשה ׁשחלתה, ׁשהאּׁשה , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשֹומעין  אין - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי כתּבה ּבלא ותצא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
לעמד  רֹוצה ואיני אֹותֹו ׂשֹונאה 'אני אמרה: ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹלּה;

ּדני  ואין לּה, ׁשֹומעין אין - יפה עּמֹו' ודין מֹורדת. ּדין לּה ן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
זה. ֶהּוא

.Êּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים [נכסים ּכל  ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מלֹוגשבאחריות נכסי באחריותו]ּבין הּבעל [שאינן - ְְִֵֵַַַ

יירׁש בעלּה, ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה; ּפרֹותיהן ּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹוכל
אחר  מלֹוג נכסי האּׁשה מכרה אם לפיכ הּכל. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּבעלּה
ׁשּתתארס  קדם לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנּׂשאת,
אבל  חּייה, ימי ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל -ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּתמּות. עד מלֹוג נכסי ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע, ּגּוף ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹלא
ואם  ּדמים. ּבלא הּלקֹוחֹות מּיד הּגּוף מֹוציא ּבחּייו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹמתה

קּימין הּלקֹוחֹות מן ׁשּלקחה מחזירן הּדמים ּבעצמן, ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
הן'. מציאה 'ׁשּמא לֹומר יכֹול ואינֹו ְְִֵֵֶַַָָָָלּלקֹוחֹות,

.Á אם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה
ּומכרה  הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפלּו

קּים  מכרּה - מכרּהאֹותן הּנּׂשּואין, קדם ׁשּמכרה ארּוסה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיכנס. עד ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹקּים,

.Ë קרֹוב ּבין רחֹוק ּבין לאחר, נכסיה ּכל ׁשּכתבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
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ּתאכל  אֹו מּדי, יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹהּבעל
קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמאכל

.·È אּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
לּׁשני  מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשה מניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אּלא  מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק
ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק

.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיה נדרה עד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היא  הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבן
אׁשּתֹו, ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאֹומרת:
ׁשפחֹות, ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָֹׁשֹומעין
.„È ׁשראּוי עׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

רצת  לא אם ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
עֹולה  ׁשהאּׁשה מּפני ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

ּבעלּה עשירותו]עם ברמת יֹורדת.[לחיות ואינּה , ְֲִֵֶֶַָָ
.ÂË והּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום  ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:
.לׁשבּועה  ְִָ

.ÊË אם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את  לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא אֹותֹוּבנֹו הניקה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה אליה]עד הּכירּה[התרגל אם אבל התרגל . [התינוק ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו אין אליה - סּומה היה ואפּלּו ,ֲִֵַָָָ
מא  אֹותֹו אֹותּה,מפריׁשין ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּומניקה
.ÊÈ את מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

להן  צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבנֹו;
המעּברת, אבל ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמּכסּות

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה הנקה]אין חדשי ּוגמלּתּו[כ"ד ְְְֳֵַָָָָָ
אין [מהנקה] - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלא  ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמפריׁשין
ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכֹופין
ואם  מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשנים
לעֹולם, אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא

ׁשׁש. לאחר ְֲִֵַַַואפּלּו
.ÁÈלֹו הראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

האם  נּׂשאת ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבעל
ׁשּימּות  עד צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָלאחר

אצל  והיא ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון אּמּה.האב; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
אחד  ׁשּגמלתן, אחר אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצת לא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹואם
אֹו לאביהן, א ֹותן ונֹותנת ּבידּה, הרׁשּות - נקבֹות ואחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָזכרים

ּבהן. מּטּפלין והם אב, להן אין אם לּקהל אֹותן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשלכת

ה'תשע"ג  תשרי ל' שלישי יום

כב  ¤¤ּפרק
אׁשּתֹו‡. ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם יזּכה הּבעל ּומאימתי . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

לא  ׁשעדין ּפי על ואף האב; מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. ּבעלּה, ּברׁשּות ונעׂשית הֹואיל לחּפה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

ׁשּנתארסה ·. האּׁשה אֹוּכיצד? לבעלּה אביה ּומסרּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
לׁשלּוחי  אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
ּפי  על אף - לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻבעלּה,

וכן [נדוניתה]ׁשּכתּבתּה יֹורׁשּה; ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו האב הל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָאם
זֹו הרי - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָיירׁשּנה
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ׁשּלנין  ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס ואפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעם
עּמּה ׁשלּוחיו אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפּונּדק ּדרכים ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָעֹוברי
אביה, יירׁשּנה מתה אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועדין

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה ּפי על ְְְֲִֵֶַַַָָָֻואף
היא ‚. והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן

ולא  ּבעל לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹּבעצמּה
אֹותּה יֹורׁש הּבעל אין - ּבּדר ּומתה .ׁשלּוחיו, ְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹו„. ויׁש הֹואיל - לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה [חלים]הּנֹוׂשא ְֲִִִֵֵֶַָָ
את  הּנֹוׂשא וכן יירׁשּנה; ּתח ּתיו, מתה אם - קּדּוׁשין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
מתה  אם - ּגמּורין קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקטּנה,
לא  מתה אם - חרׁשת ׁשּנׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּתחּתיו
היא  ׁשהרי יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנׂשא והחרׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיירׁשּנה.

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ְְְְִִֵַַַַָָָָּבת
לדעת ‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטּנה

למחֹות  האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ּכמֹואביה, , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
יֹורׁשּה, הּבעל אין מתה אם - האב ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו;

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
.Â הּגאֹונים מּבעלּההֹורּו ּובּקׁשה ׁשחלתה, ׁשהאּׁשה , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשֹומעין  אין - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי כתּבה ּבלא ותצא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
לעמד  רֹוצה ואיני אֹותֹו ׂשֹונאה 'אני אמרה: ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹלּה;

ּדני  ואין לּה, ׁשֹומעין אין - יפה עּמֹו' ודין מֹורדת. ּדין לּה ן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
זה. ֶהּוא

.Êּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים [נכסים ּכל  ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מלֹוגשבאחריות נכסי באחריותו]ּבין הּבעל [שאינן - ְְִֵֵַַַ

יירׁש בעלּה, ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה; ּפרֹותיהן ּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹוכל
אחר  מלֹוג נכסי האּׁשה מכרה אם לפיכ הּכל. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּבעלּה
ׁשּתתארס  קדם לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנּׂשאת,
אבל  חּייה, ימי ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל -ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּתמּות. עד מלֹוג נכסי ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע, ּגּוף ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹלא
ואם  ּדמים. ּבלא הּלקֹוחֹות מּיד הּגּוף מֹוציא ּבחּייו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹמתה

קּימין הּלקֹוחֹות מן ׁשּלקחה מחזירן הּדמים ּבעצמן, ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
הן'. מציאה 'ׁשּמא לֹומר יכֹול ואינֹו ְְִֵֵֶַַָָָָלּלקֹוחֹות,

.Á אם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה
ּומכרה  הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפלּו

קּים  מכרּה - מכרּהאֹותן הּנּׂשּואין, קדם ׁשּמכרה ארּוסה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיכנס. עד ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹקּים,

.Ë קרֹוב ּבין רחֹוק ּבין לאחר, נכסיה ּכל ׁשּכתבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
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אֹו[משפחתית] נתּגרׁשה ׁשאם ּפי על אף - ׁשּתּנׂשא קדם ,ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
אין  מּתנה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמּתנה, ּתּבטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנתאלמנה

ּפ אֹוכל נתנה הּבעל ׁשהרי - יֹורׁשן אינֹו מתה, ואם רֹותיהן; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מקּבל  יקנה בעלּה, ּבחּיי ּוכׁשּתמּות ׁשּתּנׂשא. קדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹותן
מקצת  נתנה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּגמּור. קנין מּתנתֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה
מהּיֹום  'קנה למקּבל: וכתבה נּׂשּואיה, קדם ּכּלן אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכסיה

ארצה]ולכׁשארצה' עד [אם ּגמּור קנין קנה לא ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
אינֹו מתה ואם מּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתרצה

ְָיֹורׁשּה.
.Èיבם לייבום]ׁשֹומרת בעלה מות בין לייבום; יׁש[ממתינה , ֵֶֶָָ

ואין  יבם; ׁשֹומרת ּכׁשהיא לּה ׁשּנפלּו ּבּנכסים ולּתן למּכר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלּה
עד  לאחיו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ואפּלּו ּפרֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּיבם
יֹורׁשין  מאביה יֹורׁשיה - יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיכנס.
יֹורׁשין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל, צאן נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹנכסי
חּיבין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל; צאן נכסי וחצי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּכתּבתּה

ְִָָּבקבּורתּה.
.‡È אין לפיכ בעלּה; נכסי ּכל על ּכתּבתּה יבם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

יּבּום. אחר ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, ּבנכסי למּכר יכֹול ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּיבם
ּבין  הּמת, ּבנכסי אחיו עם חלק אֹו מּתנה, נתן אֹו מכר, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואם
נתחּיבּו ׁשּכבר ּכלּום, עׂשה לא - יּבּום אחר ּבין יּבּום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹקדם

ּכתּבתּה מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו .נכסים ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻ
.·È- לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו, את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס

ּפרֹותיהן  אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח .יּמכרּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.‚È מעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח

ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם; ׁשל הּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
לעּכב  יכֹולה מהם ואינּה נגּבית הּכתּבה אין - ׁשהּמּטלטלין ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אחיו  מּנכסי למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאּלא
ּבהם. ויּתן יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹּולאסרן

.„È זכה - ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה
יבמּתֹו, את ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו; ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָֹּבנכסי
לכתּבתּה, אחראין נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻֻיכּתב

ּכתּבה  להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל .ּכׁשאר ְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
.ÂË,ּברזל צאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשּמכר  הּבעל וכן ּכלּום; עׂשת לא - לאחרים ּבין לבעלּה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבין
- מלֹוג ּבנכסי ּבין ּברזל צאן ּבנכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹקרקע

ּכלּום  עׂשה .לא ְָָֹ
.ÊËׁשאינֹו ּפי על אף - ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר

ּבין  מלֹוג, ּבנכסי ׁשניהם מכרּו קּים. ממּכרֹו מכר אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרּׁשאי,
ׁשּלקח  ּבין האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלקח

קּים. מכרם - האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה ְְְִִִִִַַַָָָָָָָמן
.ÊÈמכרּה - לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָוכן

רּוח  'נחת מלֹוג ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּומּתנתּה
לֹומר. לּה יׁש נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי'; ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָעׂשיתי

.ÁÈ צאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה אֹו[נכסים מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻׂשדה
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס נדונייתה]ׂשדה קנה [תמורת לא - ְִִִֶֶֶָָָָֹ

עת  ּכל חֹוזרת ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל;
ּביתּה. ׁשלֹום מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּתרצה;

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין או ּולפיכ עדים [אפילו ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מועילים] אינן מלֹוגשטר מּנכסי חּוץ שאינן , [נכסיה ְְִִֵ

ׁשּבארנּו.באחריותו] ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.ËÈ האּׁשה אֹותם ּומחלה נגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹנכסי

לֹומר  יכֹולה ׁשאינּה לי יראה - ּבעדים מּמּנה וקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבעלּה,
ׁשּקנּו למי דֹומה? ּזה למה הא לבעלי'. עׂשיתי רּוח ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ'נחת
מלֹוג  נכסי אּלּו נכסים וׁשהחזירה אחריּות, לּה ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּידּה
להחזיק  ולא ּכלּום לּטל זֹו ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

לׁשּלם. מּתביעתּה להּפטר אּלא ּבכלּום, אם ּבנכסיה אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּפני  קנה, לא הּקּימין, ּברזל צאן מ ּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ְֲִִִֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
.Îלפרֹות קרקע ׁשּמכר לקונה]ּבעל יהיו הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ

ּכדי  אּלא לאיׁש ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
הּבית ּבהֹוצאת בית]להרויח וכלי אוכל אם [להרבות לפיכ ; ְְְְִִִִַַַַַָָ

סחֹורה ּבהן לעׂשֹות הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, -מכר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ְִׁשֹומעין

.‡Î זה הרי הן, ּברזל צאן נכסי אם - ּכספים לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיּו
אֹותן  ׁשהכניסה ּבין - הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנֹוׂשא
נפלּו אֹו ּבמּתנה, לּה נּתנּו אֹו ּבירּׁשה, לּה ׁשּנפלּו ּבין ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻלֹו,

אּלּו הרי - לּה נּתנּו אֹו מּטלטלין, ּבּכל לּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Î הראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן  אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
.‚Î לא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה  ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה לּה[ששם נפלּו . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבּה ׁשהאילנֹות הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתים

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - הוצאתם]ּכלּום דמי לא [מכניסים ְְִִִֵָֹ
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

והּוא  קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
מחּברין  ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻאֹוכל
- ּתלּוׁשין היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלּקרקע

ׁשּלֹו אּלּו .הרי ֲֵֵֶ
.‰Î חּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

צרכיהן  ּובכל אֹוכל ּבמזֹונֹותיהן והּוא לֹו, עֹוׂשין והם ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ
מלֹוג, ּבהמת ּוולד מלֹוג ׁשפחת ולד לפיכ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּפרֹותיהם.
ולד  ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצת ּגרׁש, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלּבעל;

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשפחה
.ÂÎ ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו צאן הכניסה נכסי ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹ

ּבאלּפים, ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּברזל,
ׁשּתּתן  רצת אם - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגרׁשּה

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹּדמיו
.ÊÎ ׁשּנתן ּבין קרקע, לּה ׁשּנתן ּבין - לאׁשּתֹו מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹותן
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זֹו ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה מעֹות ;לּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
אֹוכל  הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
אין  - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת  ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל

זול]הניה אֹוכל [במחיר הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
ֵֵֶּפרֹותיהן.

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
חכמים  לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, החֹובל הּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל  הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

.ËÎ ּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם - לאׁשּתֹו קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
אֹוכל  והּבעל קנת, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָהּקרקע
קנת, לא - טמּונין מעֹות היּו ואם קרקע. אֹותּה ְְְִִֵַַָָָָָֹּפרֹות
הּמעֹות  להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי 'לא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּבעל
והּבעל  קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּטמנה';

ּפרֹות  .אֹוכל ֵֵ
.Ï היא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי

הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
נאמנת  זֹו הרי - ׁשּלי' להחריםׁשהן לֹו ויׁש חרם ; [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ

קרקע,סתמי] ּבהם ויּלקח ּכן, ׁשאינֹו ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
מנת  על לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוהּוא
ּׁשארצה' מה ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
- האּׁשה ּביד הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה -ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבחזקת
.‡Ï הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה

ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן
.·Ï,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,

לרּבֹו ּדבר יחזיר אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל  זה 'ּפּקדֹון מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשאֹוכל
ׁשהּפּקדֹון  זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפלֹוני

ליֹורׁשיהן. יּתן לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצלֹו,
.‚Ï ּפרֹותיהן לאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה

'איני  אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא -ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מרּבין  ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחת
ׁשהיה  ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שוב ּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ïלחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייך האּׁשה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לגּזתּהלה] ורחל לה], שייך הגז לפרֹותיו[רק ודקל [רק , ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכים אּלּוהפירות פרֹות אּלא לּה ׁשאין ּפי על אף -ִֵֵֵֶֶַַָָ
אם  וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבלבד,
זה  הרי - מלֹוג נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
הּקרן; ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ולֹובׁש ּבהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּתּמׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבליֹות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשּיגרׁש,
.‰Ïׁשּפחיתתן הֹורּו ּפי על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּגאֹונים,

מעין [חשבון]על עֹוׂשין והיּו קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
מעין  עֹוׂשין היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכּתן,
לׁשּלם  חּיב ׁשהּוא אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתן,
הּוא  ּפׁשּוט ּומנהג נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבדמיהן
הּנדּוניא; אחריּות עליו קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה.
אם  הּׁשבח נֹוטל אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם
עבדי  מקצת לכף לּבעל יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהֹותירּו
אחרת  אּׁשה ּבבית לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשּתֹו
ּברזל; צאן עבדי ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנׂשא,
אׁשּתֹו. מּדעת ׁשּלא אחרת לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

ה'תשע"ג  מרחשון א' רביעי יום

כג ּפרק ¤¤
ׁשּזכה ‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

- הּנּׂשּואין קדם ארּוסה, ועֹודּה לּה ּכתב אם - הּבעל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם
מּידֹו לקנֹות צרי סודר]אינֹו קנין כך על ּכל [לעשות אּלא , ְִִִֵֶָָָָ

לקנֹות  צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה ּׁשּכתב ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָמה
.מּידֹו ִָ

ּודברים ·. ּדין לֹו יהיה ׁשּלא ארּוסין, קדם עּמּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
אבל  קּימת; ּומּתנתּה קּים מכרּה ונתנה, מכרה אם - ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּבנכסיה

ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ּכל ּפרֹותיהן ּכׁשהיא אֹוכל מּידֹו קנּו ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּגּוף  עצמֹו סּלק הרי - ּבנכסיה ּודברים ּדין לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָארּוסה,
על  ערער ואפּלּו לעֹולם; ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּקרקע,
זה, קנין מּפני ּפרֹות לי ׁשאין ּבדעּתי עלה 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹקנינֹו
נכסים' ּבלא אּׁשה נֹוׂשא אדם ׁשאין קּים, מכרה ׁשאם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

הּקרקע. מּגּוף עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אֹוכל ‚. אינֹו זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

קרקע,ּפרֹותיהן  ּבהן ולֹוקחין הּפרֹות, את מֹוכרין אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נכסים  מּפרֹות אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה, אֹוכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהּוא

ּבלבד. ְִֵַאּלּו
.„- פרֹותיהן ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה

זֹו קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהן וקֹונין הּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקחין
ׁשנּיה  קרקע ּבהן ּפרי וקֹונין ׁשהם אּלּו, ּפרֹות אֹוכל והּוא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

לֹו יהיה ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן פרֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
ּפרֹות, לֹו יהיה לא ּכ ואחר עֹולם, עד פרֹות ּפרי ולא ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּפרֹות

הּכל. יירׁש מתה, אם אבל ְֲִִֵֶַַַָָָֹּבחּייה;
יירׁשּנה ‰. לא זה הרי - יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה אבל התנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

מקצת  ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכל
נכסים  יחזרּו ּבנים ּבלא מתה ׁשאם התנה אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנכסיה,

קּים. הּכל - אביה ְִֵַַָָָֹלבית
.Â;ׁשּתּנׂשא קדם עּמּה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּמה

עליה  מתנה - מּמׁשּפחּתֹו ׁשּלא לאדם לֹו הּבאה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּנחלה
יירׁשּנה  עּמּהׁשּלא התנה אם אבל לֹו; ראּויה ׁשּתהיה קדם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויירׁשּנה ּבטל, ּתנאֹו - ׁשּנּׂשאת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחר
.Ê ּודברים ּדין לֹו יהיּו ׁשּלא נּׂשּואין, אחר עּמּה ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהתנה

הרי  - ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם עד פרֹותיהן ּבפרי ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבנכסיה
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זֹו ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה מעֹות ;לּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
אֹוכל  הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
אין  - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת  ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל

זול]הניה אֹוכל [במחיר הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
ֵֵֶּפרֹותיהן.

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
חכמים  לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, החֹובל הּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל  הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

.ËÎ ּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם - לאׁשּתֹו קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
אֹוכל  והּבעל קנת, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָהּקרקע
קנת, לא - טמּונין מעֹות היּו ואם קרקע. אֹותּה ְְְִִֵַַָָָָָֹּפרֹות
הּמעֹות  להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי 'לא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּבעל
והּבעל  קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּטמנה';

ּפרֹות  .אֹוכל ֵֵ
.Ï היא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי

הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
נאמנת  זֹו הרי - ׁשּלי' להחריםׁשהן לֹו ויׁש חרם ; [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ

קרקע,סתמי] ּבהם ויּלקח ּכן, ׁשאינֹו ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
מנת  על לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוהּוא
ּׁשארצה' מה ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
- האּׁשה ּביד הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה -ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבחזקת
.‡Ï הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה

ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן
.·Ï,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,

לרּבֹו ּדבר יחזיר אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל  זה 'ּפּקדֹון מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשאֹוכל
ׁשהּפּקדֹון  זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפלֹוני

ליֹורׁשיהן. יּתן לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצלֹו,
.‚Ï ּפרֹותיהן לאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה

'איני  אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא -ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מרּבין  ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחת
ׁשהיה  ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שוב ּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ïלחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייך האּׁשה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לגּזתּהלה] ורחל לה], שייך הגז לפרֹותיו[רק ודקל [רק , ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכים אּלּוהפירות פרֹות אּלא לּה ׁשאין ּפי על אף -ִֵֵֵֶֶַַָָ
אם  וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבלבד,
זה  הרי - מלֹוג נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
הּקרן; ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ולֹובׁש ּבהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּתּמׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבליֹות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשּיגרׁש,
.‰Ïׁשּפחיתתן הֹורּו ּפי על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּגאֹונים,

מעין [חשבון]על עֹוׂשין והיּו קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
מעין  עֹוׂשין היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכּתן,
לׁשּלם  חּיב ׁשהּוא אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתן,
הּוא  ּפׁשּוט ּומנהג נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבדמיהן
הּנדּוניא; אחריּות עליו קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה.
אם  הּׁשבח נֹוטל אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם
עבדי  מקצת לכף לּבעל יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהֹותירּו
אחרת  אּׁשה ּבבית לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשּתֹו
ּברזל; צאן עבדי ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנׂשא,
אׁשּתֹו. מּדעת ׁשּלא אחרת לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

ה'תשע"ג  מרחשון א' רביעי יום

כג ּפרק ¤¤
ׁשּזכה ‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

- הּנּׂשּואין קדם ארּוסה, ועֹודּה לּה ּכתב אם - הּבעל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם
מּידֹו לקנֹות צרי סודר]אינֹו קנין כך על ּכל [לעשות אּלא , ְִִִֵֶָָָָ

לקנֹות  צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה ּׁשּכתב ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָמה
.מּידֹו ִָ

ּודברים ·. ּדין לֹו יהיה ׁשּלא ארּוסין, קדם עּמּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
אבל  קּימת; ּומּתנתּה קּים מכרּה ונתנה, מכרה אם - ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּבנכסיה

ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ּכל ּפרֹותיהן ּכׁשהיא אֹוכל מּידֹו קנּו ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּגּוף  עצמֹו סּלק הרי - ּבנכסיה ּודברים ּדין לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָארּוסה,
על  ערער ואפּלּו לעֹולם; ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּקרקע,
זה, קנין מּפני ּפרֹות לי ׁשאין ּבדעּתי עלה 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹקנינֹו
נכסים' ּבלא אּׁשה נֹוׂשא אדם ׁשאין קּים, מכרה ׁשאם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

הּקרקע. מּגּוף עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אֹוכל ‚. אינֹו זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

קרקע,ּפרֹותיהן  ּבהן ולֹוקחין הּפרֹות, את מֹוכרין אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נכסים  מּפרֹות אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה, אֹוכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהּוא

ּבלבד. ְִֵַאּלּו
.„- פרֹותיהן ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה

זֹו קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהן וקֹונין הּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקחין
ׁשנּיה  קרקע ּבהן ּפרי וקֹונין ׁשהם אּלּו, ּפרֹות אֹוכל והּוא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

לֹו יהיה ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן פרֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
ּפרֹות, לֹו יהיה לא ּכ ואחר עֹולם, עד פרֹות ּפרי ולא ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּפרֹות

הּכל. יירׁש מתה, אם אבל ְֲִִֵֶַַַָָָֹּבחּייה;
יירׁשּנה ‰. לא זה הרי - יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה אבל התנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

מקצת  ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכל
נכסים  יחזרּו ּבנים ּבלא מתה ׁשאם התנה אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנכסיה,

קּים. הּכל - אביה ְִֵַַָָָֹלבית
.Â;ׁשּתּנׂשא קדם עּמּה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּמה

עליה  מתנה - מּמׁשּפחּתֹו ׁשּלא לאדם לֹו הּבאה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּנחלה
יירׁשּנה  עּמּהׁשּלא התנה אם אבל לֹו; ראּויה ׁשּתהיה קדם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויירׁשּנה ּבטל, ּתנאֹו - ׁשּנּׂשאת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחר
.Ê ּודברים ּדין לֹו יהיּו ׁשּלא נּׂשּואין, אחר עּמּה ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהתנה

הרי  - ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם עד פרֹותיהן ּבפרי ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבנכסיה
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יירׁשּנה  מתה, אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו ּכמֹוזה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Á ׁשהֹוציא ּבין מלֹוג, נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּבעל
ׁשהֹוציא  ּבין הרּבה, ּפרֹות ואכל ּפרֹות מעט ואכל הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכבֹוד ּדר אחת ּגרֹוגרת אכל אפּלּו שולחן]מעט, על ,[בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשאכל ּכבֹוד[שווה]אֹו ּדר ׁשּלא אפּלּו אחד ,[ברחוב]ּדינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

זמֹורֹות  ׁשל חבילה אּלא ּׁשהֹוציא מה ּבּפרֹות לקח לא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
גפן] אכל.[ענפי ּׁשאכל ּומה הֹוציא, ּׁשהֹוציא מה -ִִֶֶַַַַָָ

.Ë עליהן והֹוציא רחֹוק, ּבמקֹום ּכספים לּה נפלּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכן
אצלֹו, ׁשהיּו מי מּיד ׁשהֹוציאן עד אֹו ׁשהביאן, עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהֹוצאֹות
הֹוציא, ּׁשהֹוציא מה - ּכּׁשעּור ּפרֹותיה ואכל קרקע, ּבהן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח

אכל  ּׁשאכל מּכּׁשעּור ּומה ּפחֹות ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא . ְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשבח  אם הֹוציא: ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין הׁשּביח, ּכּמה ׁשמין -ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָ

חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - ההֹוצאה על קדוש]יתר חפץ [תפיסת ְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
הּׁשבח  על יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה

ּובׁשבּועה. הּׁשבח, ּכׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין -ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
.È.ּבמגרׁש אמּורים? ּדברים על ּבּמה ׁשּמרדה האּׁשה אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אֹותֹו ּופֹוחת אכל, ּכּמה לֹו ׁשמין הרּבה, אכל אפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָּבעלּה,
ונֹוטלֹו; ׁשּיּׁשבע, אחר ההֹוצאה מן לֹו לּתן ּׁשראּוי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמה
הּמֹוציא  וכן מעצמּה. ותצא ׁשּתּטל ּכדי לּה הקנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
אכל  ּכּמה רֹואין - ּומאנה קטּנה, אׁשּתֹו נכסי על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהֹוצאֹות

ּכארי  לֹו וׁשמין הׁשּביח, וכּמה הֹוציא או סוכּמה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקום] כמנהג ירד.רביע, ּברׁשּות ׁשהרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡Èׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - ּבנדּוניא יׁש רּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהגֹות
ּבׁשליׁש ּדמיה על ּביתר הּנדּוניא ּבּכתּבה ּבחמׁשׁשּיכּתבּו אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשהכניסה  וכֹותבין מאה, נדּוניתּה ׁשּתהיה ּכגֹון ּבמחצה, ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאֹו
לגּבֹות, ּוכׁשּתבֹוא העם; ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים מאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָלֹו
ּבפחֹות, לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמאה. אּלא תגּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
מאה  ׁשוה נֹותנת ּכלים, ּבמאה לֹו להֹוציא ּפסקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם
ויׁש מאה. לֹו ׁשהכניסה וכֹותבין וחמּׁשים, מאה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָועׂשרים
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּבׁשוה. ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶָָָָֹמקֹומֹות

לפי מעֹות האיׁש קצּוב[ערך]ׁשּיּתן ּדבר [אחוז הּנדּוניא ְְְִִִֵֶַָָָָָָ
וכּיֹוצא ,מסויים] ּבׂשמים ּבֹו ותקנה הּכּלה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתתקּׁשט

ׁשּום האיׁש ׁשּיכניס ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מטלטלין]ּבהן. -] ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
ּבֹו. להתנאֹות לנדּוניתּה יצטרף לאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָמּׁשּלֹו

.·Èסתם הכתובה]הּנֹוׂשא סכום פירש ונֹותן [לא  ּכֹותב , ְְֵֵֵַָ
ּכמנהג  נֹותנת להכניס, ׁשּפסקה היא וכן הּמדינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמנהג
ּׁשּבכתּבתּה מה לּה מגּבין ּכתּבה, לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמדינה;

ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל הּמדינה. מנהג ּכמנהג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מנהג  אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא ּדנין; ּפיו ועל ּגדֹול, עּקר ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָהּמדינה

הּמדינה.[נפוץ]ּפׁשּוט ּבכל ְְִַָָָ
.‚Èׁשּדּוכין ּביניהן ׁשהיּו ואּׁשה להתחתן]איׁש ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ

'ּכּמה  לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָואמר
על  ׁשּפסק האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּתה

וכ',[בשביל]ידי ּכ' ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
קנּו - וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לב ּת נֹותן אּתה ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָ'וכּמה

הן  ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותן
ּבאמירה. ׁשּנקנין ְְֲִִִִֶַַָָהּדברים

.„È ּגדֹולה ּבין לבּתֹו, האב ּבׁשּפסק אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
- ראׁשֹונים ּובנּׂשּואין לבנֹו, האחר האב ּופסק קטּנה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּובין
ּבּנּׂשּואין  ׂשמחתֹו ּומרב ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדעּתֹו

ּגמר ׁשּפסק [בליבו]הראׁשֹונים אח אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו קרֹובים, ׁשאר וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלאחֹותֹו,
אֹותן  קנּו לא - ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק ְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹהאב

.וכ ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים,
.ÂËידי על ׁשּפסק הּמּתנה [בשביל]האב הּבת קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכל  ׁשּיכנס; עד קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעד
הּפֹוסק  ,לפיכ לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּפֹוסק,
- ליּבּום אחיו לפני ונפלה ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמעֹות
איני  ּול לּתן, רֹוצה הייתי לאחי' לּיבם: לֹומר האב ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול
ואף  חכם; והּׁשני הארץ עם הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי ִֶַַַָעל
.ÊË- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

אני  מה עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
אבל  ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, ְְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹיכֹולה

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה הרי [השיגה]אם - ידּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹ
ולּמה  ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזֹו

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר בו]לא רוצה איני [שתאמר ְְְְִַַָֹֹ
אינּה והיא לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמֹורדת
הּנדּוניא  ׁשּתּתן עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָרֹוצה;
אֹו ּכנס 'אֹו לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשּפסקה,
ׁשּפסקה  קטּנה אבל ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּפטר'.

נדּוניא. ּבלא יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹעל
.ÊÈּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא

עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים והּוא וכ ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
קּדּוׁשין  ּבׁשעת ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתנּו

מּידֹו ׁשּיקנּו עד קנין]- ע"כ וכּיֹוצא [יעשו ּבׁשטר ׁשּיכּתב אֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
ּבתֹו נתּגרׁשה ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָּבֹו,
לאחר, ונּׂשאת ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
לא  - ׁשנים וכ ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּופסקה
מֹולי אּלא אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹיאמר
ׁשניהם: יאמרּו לא וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמזֹונֹותיה
לּה נֹותן ואחד זנּה, אחד אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ'הרי

מזֹונֹות. ְְֵּדמי
.ÁÈ;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות  ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה מתּוּובעלי . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עצמֹו ׁשחּיב אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
מזֹונֹותיה  וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,

המׁשעּבדין לאחרים]מּנכסיהן הּזמן [המכורים סֹוף עד ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
- קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ּבׁשעת ּפסקּו ואם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּפסקּו;

להּכתב נּתנּו ׁשּלא ּדברים הן אין הרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוקף ּבמזֹונֹותיה.להם טֹורפת ואינּה ,ְְִֵֶֶֶָָ
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ה'תשע"ג  מרחשון ב' חמישי יום

כד  ¤¤ּפרק
האילֹונית‡. את ולא [עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

אֹותֹו ׁשּכֹופין ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּתנאי  ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּומֹוציא,

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכתּבה;
אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

לאוין  ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר [ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
מּתנאי  ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּבּה
לאחר  ואפּלּו מזֹונ ֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכתּבה,
מן  מֹוציאין אין ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמֹותֹו.

ׁשאכל. ּפרֹות ֵֶַַַַָהּבעל
ּתּקנת ‚. ׁשהּוא העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָולּמה

ולא  הֹואיל להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחכמים,
עּקר  לּה אין ּבּה, ּבּההּכיר עצמֹו חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן לו]ּכל נשואה עמדה [תהיה הרי , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
אבל  עֹומדת, היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתנאי
לפיכ לעׂשֹות, יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה אסרה ְְְֲִִַַַָָָָָָָָהּתֹורה
אחר  להאסר לּה הּגֹורמין הם מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁש

מּקדם. היתה אסּורה אּלא ְֲִִִֶֶַָָָָֹהּנּׂשּואין,
ּבּׁשנּיה„. חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ּבין [ערוה ּבּה הּכיר ּבין ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

מקֹום'? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻלא
נׂשא  אם אבל חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָמּפני
ּבין  עׂשה מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָאחת
לאוין  ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה ְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻהּכיר
ויׁש קל. אּסּורן עׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּכיר

ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות הלך לׁשּתיהן [אם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הים] מֹוציאין למדינת להֹוציא, אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. ְְְִִִִֵֶַַָָחּיב

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל ְִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
רצון הממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ

לבטלם] כדי יׁשבנישואין ּתֹוספת אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֵֶֶַָָָֻ
לותה  ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה;
מֹוציאין  אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
.Â ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּהּתֹוספת  ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Êׁשּנדּוניתּה אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיא
ׁשנּיה  היתה ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָקּימת,
ׁשהיתה  אֹו ּבּה, הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאֹו
ּבנדּוניתּה היא הרי - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאילֹונית

הּנׁשים  :ּככל ְִַָָ
.Á ּׁשּנגנב מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, ולא אֹו לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנׁשחק  עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּכיר

נתנה  היא ׁשהרי לׁשּלם; חּיב הּבעל אין ּברזל, צאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּנכסי
מלֹוג, מּנכסי נגנב אֹו ׁשאבד וכל אצלֹו. להיֹותן רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלֹו
איׁשּות  ׁשם ׁשאין מּפני הּנׁשים; מּכל הפ - לׁשּלם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

מלֹוג. ּבנכסי זכה לא ְְְְִֵָָָֹּגמּורה,
.Ëּכלל ּבליֹות לּה אין על והממאנת, תביעה זכות לה [אין ְְְְֵֶֶַָָָָ

שהתקלקלו] מּמה נכסים ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ׁשאין ;ִִִִֵֶַַַַָָ
אּלא  ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא ְְְִֶֶַָָָנֹוטלת
.È ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

נגנב ּתֹוספת  אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא  מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת  על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמזּנה
עּקר  לא ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָֹֻיהּודית,
נֹוטלת  מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻולא
לא  ּכלּום, לׁשּלם חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּנמצא

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת ְִֵֶֶַַַָֹמה
.‡È ּדת על עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואּלּו

אֹו ׁשּנֹודרת אֹו ּגלּוי, ראׁשּה ּוׂשער ּבּׁשּוק יֹוצאה - ְְֶֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
אֹו נּדה, והיא מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אֹו מקּימת, ואינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנׁשּבעת

קֹוצה ּבעלּה[מפרישה]ׁשאינּה את ׁשהאכילה אֹו חּלה; לּה ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אּלא  ּונבלֹות, ׁשקצים ּכגֹון לֹומר צרי ואין אסּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּדברים
ׁשאמרה  ּכגֹון זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדברים
הפריׁש ּפלֹוני זֹו ועּסה לי, ּתּקנם הּכהן ּפלֹוני אּלּו 'ּפרֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָֹלֹו:

הּכתם' את לי טהר החכם ּופלֹוני חּלתּה, שנמצא לי [האדום, ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
בבגדה] או אֹותֹובגופה ׁשאל עליה, ּבא אֹו ׁשאכל, ואחר -ְֶֶַַַַָָָָָ

נּדה  החזקה אם וכן מעֹולם'; דברים היּו 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻּפלֹוני
נידות]ּבׁשכּונֹותיה בגדי טהֹורה [שלבשה לבעלּה ואמרה , ְְְְְֲִֶַָָָָָ

עליה. ּובא ֲִֶָָָאני,
.·È ּבנֹות ׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיזֹו

על  עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ואּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל;
למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: לרה"ר]ּדת פתוח [רחוב ְְְִַַָָ

רדיד עליה ואין ּפרּוע וראׁשּה גוף]מפּלׁש ּכׁשאר [צעיף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻ
ׁשהיתה  אֹו ּבמטּפחּתּה; מכּסה ׁשּׂשערּה ּפי על אף ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּנׁשים,

ּפּדחּתּה על ּפניה ּכנגד ּבֹו וכּיֹוצא ּוורד ּבּׁשּוק, [מצחה]טֹווה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּטֹווה  אֹו הּפרּוצֹות; הּגֹויֹות ׁשעֹוׂשֹות ּכדר לחיּה, על ְְְֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
עם  מׂשחקת ׁשהיתה אֹו אדם; לבני זרֹועֹותיה ּומראה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּׁשּוק,
רם, ּבקֹול מּבעלּה הּתׁשמיׁש ּתֹובעת ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָהּבחּורים;
ּתׁשמיׁש; עסקי על מדּברת אֹותּה ׁשֹומעֹות ׁשּׁשכנֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

בעלּה. ּבפני ּבעלּה אבי מקּללת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
.‚Èּבסּנר חֹוגרת האּׁשה ׁשּתהיה ּתּקן ּתמיד [חגורה]עזרא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

עֹוברת  אינּה - חגרה לא ואם צניעּות; מּׁשּום ּביתּה, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּבתֹו
ּפרּוע  ּבראׁשּה יצתה אם וכן ּכתּבתּה. הפסידה ולא ּדת, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֹֻעל
מכּסה  ּוׂשערּה הֹואיל - הּמבֹוי ּבתֹו לחצר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻמחצר

ּדת. על עֹוברת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָּבמטּפחּתּה,
.„Èּכ ואחר ועדים, התראה צריכה - ּדת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹוברת

על  עֹוברת ׁשהיא וידע לבינּה, ּבינֹו עברה ּכתּבתּה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּתפסיד
טֹוען  הּוא - ועברה וחזרה עדים, ּבלא ּבּה והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּדת,
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ה'תשע"ג  מרחשון ב' חמישי יום

כד  ¤¤ּפרק
האילֹונית‡. את ולא [עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

אֹותֹו ׁשּכֹופין ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּתנאי  ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּומֹוציא,

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכתּבה;
אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

לאוין  ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר [ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
מּתנאי  ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּבּה
לאחר  ואפּלּו מזֹונ ֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכתּבה,
מן  מֹוציאין אין ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמֹותֹו.

ׁשאכל. ּפרֹות ֵֶַַַַָהּבעל
ּתּקנת ‚. ׁשהּוא העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָולּמה

ולא  הֹואיל להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחכמים,
עּקר  לּה אין ּבּה, ּבּההּכיר עצמֹו חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן לו]ּכל נשואה עמדה [תהיה הרי , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
אבל  עֹומדת, היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתנאי
לפיכ לעׂשֹות, יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה אסרה ְְְֲִִַַַָָָָָָָָהּתֹורה
אחר  להאסר לּה הּגֹורמין הם מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁש

מּקדם. היתה אסּורה אּלא ְֲִִִֶֶַָָָָֹהּנּׂשּואין,
ּבּׁשנּיה„. חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ּבין [ערוה ּבּה הּכיר ּבין ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

מקֹום'? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻלא
נׂשא  אם אבל חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָמּפני
ּבין  עׂשה מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָאחת
לאוין  ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה ְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻהּכיר
ויׁש קל. אּסּורן עׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּכיר

ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות הלך לׁשּתיהן [אם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הים] מֹוציאין למדינת להֹוציא, אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. ְְְִִִִֵֶַַָָחּיב

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל ְִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
רצון הממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ

לבטלם] כדי יׁשבנישואין ּתֹוספת אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֵֶֶַָָָֻ
לותה  ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה;
מֹוציאין  אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
.Â ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּהּתֹוספת  ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Êׁשּנדּוניתּה אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיא
ׁשנּיה  היתה ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָקּימת,
ׁשהיתה  אֹו ּבּה, הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאֹו
ּבנדּוניתּה היא הרי - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאילֹונית

הּנׁשים  :ּככל ְִַָָ
.Á ּׁשּנגנב מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, ולא אֹו לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנׁשחק  עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּכיר

נתנה  היא ׁשהרי לׁשּלם; חּיב הּבעל אין ּברזל, צאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּנכסי
מלֹוג, מּנכסי נגנב אֹו ׁשאבד וכל אצלֹו. להיֹותן רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלֹו
איׁשּות  ׁשם ׁשאין מּפני הּנׁשים; מּכל הפ - לׁשּלם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

מלֹוג. ּבנכסי זכה לא ְְְְִֵָָָֹּגמּורה,
.Ëּכלל ּבליֹות לּה אין על והממאנת, תביעה זכות לה [אין ְְְְֵֶֶַָָָָ

שהתקלקלו] מּמה נכסים ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ׁשאין ;ִִִִֵֶַַַַָָ
אּלא  ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא ְְְִֶֶַָָָנֹוטלת
.È ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

נגנב ּתֹוספת  אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא  מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת  על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמזּנה
עּקר  לא ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָֹֻיהּודית,
נֹוטלת  מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻולא
לא  ּכלּום, לׁשּלם חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּנמצא

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת ְִֵֶֶַַַָֹמה
.‡È ּדת על עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואּלּו

אֹו ׁשּנֹודרת אֹו ּגלּוי, ראׁשּה ּוׂשער ּבּׁשּוק יֹוצאה - ְְֶֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
אֹו נּדה, והיא מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אֹו מקּימת, ואינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנׁשּבעת

קֹוצה ּבעלּה[מפרישה]ׁשאינּה את ׁשהאכילה אֹו חּלה; לּה ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אּלא  ּונבלֹות, ׁשקצים ּכגֹון לֹומר צרי ואין אסּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּדברים
ׁשאמרה  ּכגֹון זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדברים
הפריׁש ּפלֹוני זֹו ועּסה לי, ּתּקנם הּכהן ּפלֹוני אּלּו 'ּפרֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָֹלֹו:

הּכתם' את לי טהר החכם ּופלֹוני חּלתּה, שנמצא לי [האדום, ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
בבגדה] או אֹותֹובגופה ׁשאל עליה, ּבא אֹו ׁשאכל, ואחר -ְֶֶַַַַָָָָָ

נּדה  החזקה אם וכן מעֹולם'; דברים היּו 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻּפלֹוני
נידות]ּבׁשכּונֹותיה בגדי טהֹורה [שלבשה לבעלּה ואמרה , ְְְְְֲִֶַָָָָָ

עליה. ּובא ֲִֶָָָאני,
.·È ּבנֹות ׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיזֹו

על  עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ואּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל;
למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: לרה"ר]ּדת פתוח [רחוב ְְְִַַָָ

רדיד עליה ואין ּפרּוע וראׁשּה גוף]מפּלׁש ּכׁשאר [צעיף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻ
ׁשהיתה  אֹו ּבמטּפחּתּה; מכּסה ׁשּׂשערּה ּפי על אף ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּנׁשים,

ּפּדחּתּה על ּפניה ּכנגד ּבֹו וכּיֹוצא ּוורד ּבּׁשּוק, [מצחה]טֹווה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּטֹווה  אֹו הּפרּוצֹות; הּגֹויֹות ׁשעֹוׂשֹות ּכדר לחיּה, על ְְְֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
עם  מׂשחקת ׁשהיתה אֹו אדם; לבני זרֹועֹותיה ּומראה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּׁשּוק,
רם, ּבקֹול מּבעלּה הּתׁשמיׁש ּתֹובעת ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָהּבחּורים;
ּתׁשמיׁש; עסקי על מדּברת אֹותּה ׁשֹומעֹות ׁשּׁשכנֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

בעלּה. ּבפני ּבעלּה אבי מקּללת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
.‚Èּבסּנר חֹוגרת האּׁשה ׁשּתהיה ּתּקן ּתמיד [חגורה]עזרא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

עֹוברת  אינּה - חגרה לא ואם צניעּות; מּׁשּום ּביתּה, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּבתֹו
ּפרּוע  ּבראׁשּה יצתה אם וכן ּכתּבתּה. הפסידה ולא ּדת, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֹֻעל
מכּסה  ּוׂשערּה הֹואיל - הּמבֹוי ּבתֹו לחצר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻמחצר

ּדת. על עֹוברת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָּבמטּפחּתּה,
.„Èּכ ואחר ועדים, התראה צריכה - ּדת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹוברת

על  עֹוברת ׁשהיא וידע לבינּה, ּבינֹו עברה ּכתּבתּה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּתפסיד
טֹוען  הּוא - ועברה וחזרה עדים, ּבלא ּבּה והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּדת,
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עברּתי  'לא אֹומרת: והיא התראה', אחר 'עברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואֹומר:
נֹותן  זה הרי להֹוציא, רצה אם - ּבי' התרּו 'לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹּכלל',
אחר  ׁשעברה ּתֹודה ׁשאם עברה, ׁשּלא ׁשּתּׁשבע אחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבה

ּכלּום. לּה אין ְְֵַָָָהתראה
.ÂË עדים ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ׁשם  ׁשהיתה מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער ּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשעׂשת
ּבזנּות  ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּכגֹון עברה, ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר בשמים]ׁשהיתה ונכנסּו[מוכר יֹוצא, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
והיא  הּמּטה מעל עֹומדת אֹותּה ּומצאּו יציאתֹו ּבׁשעת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּיד
לח  רק ׁשּמצאּו אֹו אזֹורּה, חֹוגרת אֹו הּמכנסים ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלֹובׁשת

הּכּלה מן המיטה]למעלה יֹוצאין [וילון ׁשניהן ׁשהיּו אֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
אֹו ּבֹו; וכּיֹוצא הּבֹור מן זה את זה מעלין אֹו אפל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמקֹום
מנּׁשקין  אֹותן ׁשראּו אֹו חלּוקּה; ּפי על מנּׁשק אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשראּו

מגּפפין אֹו זה, את זה [מחבקים]זה ׁשּנכנסּו אֹו זה, את זה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַ
והגיפּו זה רצה [סגרו]אחר אם אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא הּדלת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

צריכה  זֹו ואין ּכתּבה; לּה ואין ּתצא, - להֹוציאּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָֻּבעלּה
ְַָָהתראה.

.ÊË יהּודית ּדת אֹו מׁשה ּדת על ּדבר עֹוברת ׁשעׂשת זֹו וכן , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לא  רצה אם אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמכער
ׁשהּכתּבה  ּכתּבה; לּה אין הֹוציא, ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻיֹוציא.
להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
אּלּו אבל הּצנּועֹות, יׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹולא
וקּלה  קּלה ּתהיה אּלא זֹו, ּתּקנה להן אין ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּפרּוצֹות

ְִָלהֹוציאּה.
.ÊÈ מּקרֹובֹותיו אחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזנת, אׁשּתֹו ׁשראה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָמי

ּדבריהם  על ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינן ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
- אּׁשה ׁשהיתה ּבין איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּזנת
חּיב  זה הרי אמת, ׁשהּוא זה לדבר ּדעּתֹו וסמכה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹואיל

ּכתּבתּה ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור לֹולהֹוציא הֹודת ואם ; ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻ
חפץ  ּבנקיטת מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּזנת,

קדוש] חפץ ּבעצמֹו,[תפיסת אֹותּה ראה אם ּתחּתיו, זנת ְְְִֶַַָָָָָָֹׁשּלא
אחר ּבדברי אבל ּכתּבתּה; ּתגּבה ּכ פלוני]ואחר של ,[עדות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּגלּגּול ידי על אּלא להׁשּביעּה יכֹול בשבועה אינֹו [הכללה ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לו] שנתחייבה .אחרת
.ÁÈּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזנת אׁשּתֹו לֹו מׁשּגיחין אמרה אין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

עּקר  ּכתּבתּה אּבדה אבל ּבאחר; נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻּבדבריה,
הּבליֹות ואּבדה שאבד ותֹוספת, מה על תביעה זכות לה [אין ְְְְִֶֶַָָ

מנדוניתה] נגנב מאמינּהאו היה ואם ּבזנּות. הֹודת ׁשהרי -ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
ּבית  ואין להֹוציא. חּיב זה הרי ּדבריה, על ּדעּתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוסֹומכת
אּלּו, מּדברים ּבדבר אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּדין
ּבפניהן  זה אׁשת ׁשּזנת ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעד

להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר ְְְִִִַַָָלרצֹונּה,
.ËÈ ּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת זֹוהאּׁשה הרי - ּבאנס אֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, הא [נאנסה]מּתרת , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
וכל  ּגֹוי. ׁשאנסּה ּבין יׂשראל, ׁשאנסּה ּבין מּתרת, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנתּפׂשה
ואפּלּו ּברצֹון, ׁשּסֹופּה ּפי על אף ּבאנס, ּביאתּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתחּלת

ׂשֹוכרּתֹו' הייתי אֹותי אנס לא ׁשאלמלא לֹו, 'הּניחּו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרה:
היתה. ּבאנס ּומּתחּלתּה לבׁשּה, ׁשהּיצר מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

.Îלסטים אֹותן ׁשּגנבּו ּכׁשבּויֹות,[שודדים]נׁשים הן הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ּומּתרֹות  אנּוסֹות, הּניחּוםׁשהן ואם [שחררום]לבעליהן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֻ

ואסּורֹות [חזרו]והלכּו ּברצֹון, אּלּו הרי - מעצמן לּלסטים ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשהּׁשגגה  הּוא, אחד הּׁשֹוגגת ודין הּנאנסת ודין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלבעליהן.

ּבּה. יׁש אנס ֵֶַָֹצד
.‡Î אבל יׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׁשהרי  - לבעלּה אסּורה ׁשּנאנסה, אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ּבזֹונה  אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ׁשּיתּבאר נעׂשית ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּביאה. אּסּורי ְְִִִֵָּבהלכֹות
.·Îּכתּבתּה - ׁשּנאנסה ּכהן אׁשת אֹו יׂשראל אׁשת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואחד

את  וכֹופין ּכלּום. הפסידה ולא והּתֹוספת; העּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹקּימת,
ּולגרׁשּה ּכתּבתּה לּה לּתן .הּכהן ְְְִֵֵַָָָָָֹֻ

.‚Î ׁשגגּתי' אֹו 'נאנסּתי', לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשת
נתנה  עיניה ׁשּמא לדבריה, חֹוׁשׁש אינֹו - לאחר' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעלּתי
ׁשהּוא  אדם לֹו ׁשאמר אֹו לֹו, נאמנת היתה ואם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאחר;

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא - ּדבריו על סֹומ. ְְְִִֵֵַָָָֻ
.„Î,'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל ׁשנים: ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָהאֹומר

וׁשהת עדים ּבפני לסתר עּמֹו -]ונכנסה זמן ּכדי [שיעור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ
הּמרים, מי ׁשּיׁשקּנה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻטמאה
אין  - ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ל ׁשאין מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻלּה

מּזה יֹותר מכער החשוד]ּדבר עם ׁשם [שנסתרה ׁשאין והּיֹום, . ְְִֵֵֶֶַָָָָֹ
לא  ּכתּבה, ּבלא ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֻמי
להאסר. לּה ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹעּקר

.‰Î'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה וראה אמר , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
עליו  אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻאֹותּה
ּכתּבה. ויּתן להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן
ּכתּבה; ּבלא ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻואם

ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּולפיכ

ה'תשע"ג  מרחשון ג' שישי יום

כה  ¤¤ּפרק
סתם ‡. אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ

לא  ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה [הכתובה,עּקרונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ
מאתיים] או ּתֹוספתמנה בכתובה ולא שמוסיף [הסכום ְֶֶֹ

ׁשּלא כרצונו] אֹו ּבׂשר, ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו .ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹ
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, והּוא [בגדי]ּתׁשּתה צבעֹונין; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

הּמינים לׁשאר הּמקֹום [בגדים]הּדין אנׁשי ּכל ׁשּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מאּלּו, חּוץ אחר נדר עליה נמצא אם אבל ּבהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתקּׁשט

ּכלּום. הפסידה ְְִִָֹלא
נׁשים ·. מּמּומי מּום ּבּה ונמצא סתם, אּׁשה הּכֹונס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן

ּבארנּום  ּבֹוׁשּכבר ׁשמע ולא זה, ּבמּום הּבעל ידע ולא , ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
הסכמה]ורצה הביע לא לא [- ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵָָָֹֹֻ
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קרֹובים  לֹו והיּו ּבעיר מרחץ היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּקר
מּומין  ואפּלּו אּלּו', מּומין ידע ּתי 'לא ל ֹומר יכֹול אינֹו -ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

ּבֹודק ׁשהּוא מּפני וחזקה [שואל]ׁשּבּסתר, ּבקרֹובֹותיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ורצה[מסתבר] אֹו[הסכים]ׁשּׁשמע מרחץ, ׁשם אין ואם . ְְְִֵֶֶַָָָָָ

טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ידע]ׁשּלא ׁשּבּסתר;[שלא ּבמּומין ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הנפילה]ונכּפה ידּועים[מחלת קבועים]ּבעּתים הרי [בזמנים , ְְְְֲִִִִֵֶ

לטען, יכֹול אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
ונתּפּיס. ׁשּׁשמע וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהיה  הּמקֹומֹות ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
יֹודעין  והּכל ּגלּויֹות, ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹמנהג
ׁשל  אחֹותֹו היא וזֹו ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: ְְְְֲִִִִִֶֶָאֹותן
ּדר ׁשאין מקֹומֹות אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפלֹוני',
ּבּנׁשף  לּמרחץ הּבת ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבנֹות

מתנּכרה[בחושך] ּתצא חּוץ [בהחבא], אדם אֹותּה יראה ולא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
טֹוען זה הרי - ידע]מּקרֹובֹותיה ׁשּבּגלּוי;[שלא ּבמּומין אף ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

לבּדק  קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו מרחץ, ׁשם יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹוהּוא
לצאת  הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם היה אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבּה.
ׁשהרי  לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ויׁש מגּלֹות, ּופניהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻּבּה
להחבא  ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה רֹואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּכל
אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, אף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהתנּכר

ּתּודע [חדר]ּבבית ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ׁשּבּמרחץ קטן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּדברים  אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין אף טֹוען זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב. ּגזרת ואינן הן, טעם ְְֵֵֵֶַַַַָָׁשל
ׁשהּוא ‚. 'מּפני חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו

מיּדעיו; אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
ׁשם  יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואפּלּו
ואֹומר  רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמרחץ,
ּפלֹונית; על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאחד
ׁשאין  זה; ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולפיכ
אּלא  לּכל אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל

קרֹו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד ביו לקרֹוביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ְֵּביֹותר.

ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד
יתרה  אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
ורצה  הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ,וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלל. ּכתּבה ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻאֹו
ּבּה נמצאּו אם - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ׁשעד  ראיה להביא הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר
נמצאּו ואם טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
ׁשאחר  ראיה להביא האב על אביה, ּבבית והיא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבּה

ׂשדהּו ונסּתחפה נֹולדּו, מזלו הארּוסין כלומר: שדהו, [נשטפה ְְְֲִִֵֵַָָָ
.גרם]

אֹו‰. ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהביא
ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודת

ּבּכתּבה  חּיב זה הרי - ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו .אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
.Â נראה לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבא

- הרגל ּבכף אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכן  אם אּלא ּבכֹוס ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאין

ורצה  ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה .[הסכים]ּבֹודקֹו ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָ
.Êוסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה [רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

הרי  - נּדה ּדם ׁשּתראה עד ּבעצמּה תרּגיׁש לא אּלא  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּדתּה,
אחד  עצמּה, ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹזֹו
ׁשל  העד מן חּוץ הּתׁשמיׁש, לאחר ואחד הּתׁשמיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלפני
ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבֹו ׁשּמקּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאיׁש

.Á,ּכלּום הפסידה לא זה, הּוא ּגדֹול ׁשּמּום ּפי על ְְְִִִֶֶַַָָֹואף
ּומׁשּמׁשת  ּתחּלה עצמּה ּבֹודקת עצמּהׁשהרי ׁשּבדקה הרי . ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

עד  על ּדם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ּובעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָונבעלה,
ׁשלׁשה  ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם - ׁשּלֹו עד על אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּלּה
ּבעלּה, עם לׁשּכב אסּורה זֹו הרי לזֹו, זֹו סמּוכֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָּפעמים
ּתנאי  לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻותצא
ולא  ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ׁשהרי ּכתּבה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמּתנאי
לגרׁשּה ּגמר ׁשּלא ונמצא ּתתרּפא, ׁשּמא לעֹולם, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיחזיר
ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו לאחר, להּנׂשא ּומּתרת ּגרּוׁשין. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּבׁשעת

ִַָהּנּדה.
.Ë,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אחר  זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראת ראׁשֹונה ְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּומּבעילה
ׂשדהּו נסּתחפה גרם]ׁשּנּׂשאת, ּפעם [מזלו ּבעל אם לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבכל  דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר ּדם, נמצא ולא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹאחת
ּכמֹו עֹולמית, יחזיר ולא ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ּתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֻעת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èאפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכן

ׁשחין  מּכת יּתן נעׂשית להֹוציא רצה ואם יקּים, רצה אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ְָֻּכתּבה.

.‡Èידֹו נקטעה אפּלּו ׁשּנׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאיׁש
אין  - עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצת ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹו

רצת אם אּלא ּכתּבה, ולּתן להֹוציא אֹותֹו ,[הסכימה]ּכֹופין ְְְִִִִֵֶָָָָֻ
מֹורדת. אּׁשה ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא רצת, לא אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֻּתׁשב;

ׁשחזר אֹו החטם, ריח אֹו הּפה, ריח לֹו נֹולד אם [הפך]אבל ֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מעּקרֹו נחׁשת לחצב אֹו ּכלבים, צֹואת מוצאו ללקט [ממקום ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ולּתן באדמה] להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין - עֹורֹות לעּבד אֹו ,ְְְִִִֵֵַ
ּתׁשב. ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻּכתּבה;

.·È ויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה
אּלא  לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכתּבה.

ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן בשרו מפריׁשין [נמק ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
תשמיש] ׁשּלא מחמת ּכדי ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹ

לּה. ׁשֹומעין - עליה' ְִֶָָָָיבֹוא
.‚È מלּקט אֹו חטם, ריח אֹו ּפה, ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמי

ּבֹו ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
הייתי  לאחי' לֹומר: היא יכֹולה - ּבבעלּה ׁשהיה מּום ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָאֹותֹו
ּכתּבה  ויּתן ויחלץ, לקּבל'; יכֹולה איני ּול לקּבל, .יכֹולה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

ישראל ( על שלום לבניך בנים ).וראה
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קרֹובים  לֹו והיּו ּבעיר מרחץ היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּקר
מּומין  ואפּלּו אּלּו', מּומין ידע ּתי 'לא ל ֹומר יכֹול אינֹו -ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

ּבֹודק ׁשהּוא מּפני וחזקה [שואל]ׁשּבּסתר, ּבקרֹובֹותיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ורצה[מסתבר] אֹו[הסכים]ׁשּׁשמע מרחץ, ׁשם אין ואם . ְְְִֵֶֶַָָָָָ

טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ידע]ׁשּלא ׁשּבּסתר;[שלא ּבמּומין ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הנפילה]ונכּפה ידּועים[מחלת קבועים]ּבעּתים הרי [בזמנים , ְְְְֲִִִִֵֶ

לטען, יכֹול אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
ונתּפּיס. ׁשּׁשמע וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהיה  הּמקֹומֹות ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
יֹודעין  והּכל ּגלּויֹות, ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹמנהג
ׁשל  אחֹותֹו היא וזֹו ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: ְְְְֲִִִִִֶֶָאֹותן
ּדר ׁשאין מקֹומֹות אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפלֹוני',
ּבּנׁשף  לּמרחץ הּבת ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבנֹות

מתנּכרה[בחושך] ּתצא חּוץ [בהחבא], אדם אֹותּה יראה ולא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
טֹוען זה הרי - ידע]מּקרֹובֹותיה ׁשּבּגלּוי;[שלא ּבמּומין אף ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

לבּדק  קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו מרחץ, ׁשם יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹוהּוא
לצאת  הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם היה אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבּה.
ׁשהרי  לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ויׁש מגּלֹות, ּופניהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻּבּה
להחבא  ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה רֹואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּכל
אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, אף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהתנּכר

ּתּודע [חדר]ּבבית ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ׁשּבּמרחץ קטן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּדברים  אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין אף טֹוען זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב. ּגזרת ואינן הן, טעם ְְֵֵֵֶַַַַָָׁשל
ׁשהּוא ‚. 'מּפני חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו

מיּדעיו; אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
ׁשם  יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואפּלּו
ואֹומר  רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמרחץ,
ּפלֹונית; על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאחד
ׁשאין  זה; ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולפיכ
אּלא  לּכל אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל

קרֹו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד ביו לקרֹוביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ְֵּביֹותר.

ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד
יתרה  אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
ורצה  הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ,וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלל. ּכתּבה ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻאֹו
ּבּה נמצאּו אם - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ׁשעד  ראיה להביא הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר
נמצאּו ואם טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
ׁשאחר  ראיה להביא האב על אביה, ּבבית והיא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבּה

ׂשדהּו ונסּתחפה נֹולדּו, מזלו הארּוסין כלומר: שדהו, [נשטפה ְְְֲִִֵֵַָָָ
.גרם]

אֹו‰. ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהביא
ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודת

ּבּכתּבה  חּיב זה הרי - ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו .אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
.Â נראה לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבא

- הרגל ּבכף אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכן  אם אּלא ּבכֹוס ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאין

ורצה  ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה .[הסכים]ּבֹודקֹו ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָ
.Êוסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה [רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

הרי  - נּדה ּדם ׁשּתראה עד ּבעצמּה תרּגיׁש לא אּלא  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּדתּה,
אחד  עצמּה, ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹזֹו
ׁשל  העד מן חּוץ הּתׁשמיׁש, לאחר ואחד הּתׁשמיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלפני
ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבֹו ׁשּמקּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאיׁש

.Á,ּכלּום הפסידה לא זה, הּוא ּגדֹול ׁשּמּום ּפי על ְְְִִִֶֶַַָָֹואף
ּומׁשּמׁשת  ּתחּלה עצמּה ּבֹודקת עצמּהׁשהרי ׁשּבדקה הרי . ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

עד  על ּדם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ּובעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָונבעלה,
ׁשלׁשה  ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם - ׁשּלֹו עד על אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּלּה
ּבעלּה, עם לׁשּכב אסּורה זֹו הרי לזֹו, זֹו סמּוכֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָּפעמים
ּתנאי  לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻותצא
ולא  ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ׁשהרי ּכתּבה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמּתנאי
לגרׁשּה ּגמר ׁשּלא ונמצא ּתתרּפא, ׁשּמא לעֹולם, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיחזיר
ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו לאחר, להּנׂשא ּומּתרת ּגרּוׁשין. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּבׁשעת

ִַָהּנּדה.
.Ë,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אחר  זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראת ראׁשֹונה ְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּומּבעילה
ׂשדהּו נסּתחפה גרם]ׁשּנּׂשאת, ּפעם [מזלו ּבעל אם לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבכל  דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר ּדם, נמצא ולא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹאחת
ּכמֹו עֹולמית, יחזיר ולא ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ּתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֻעת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èאפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכן

ׁשחין  מּכת יּתן נעׂשית להֹוציא רצה ואם יקּים, רצה אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ְָֻּכתּבה.

.‡Èידֹו נקטעה אפּלּו ׁשּנׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאיׁש
אין  - עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצת ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹו

רצת אם אּלא ּכתּבה, ולּתן להֹוציא אֹותֹו ,[הסכימה]ּכֹופין ְְְִִִִֵֶָָָָֻ
מֹורדת. אּׁשה ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא רצת, לא אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֻּתׁשב;

ׁשחזר אֹו החטם, ריח אֹו הּפה, ריח לֹו נֹולד אם [הפך]אבל ֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מעּקרֹו נחׁשת לחצב אֹו ּכלבים, צֹואת מוצאו ללקט [ממקום ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ולּתן באדמה] להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין - עֹורֹות לעּבד אֹו ,ְְְִִִֵֵַ
ּתׁשב. ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻּכתּבה;

.·È ויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה
אּלא  לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכתּבה.

ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן בשרו מפריׁשין [נמק ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
תשמיש] ׁשּלא מחמת ּכדי ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹ

לּה. ׁשֹומעין - עליה' ְִֶָָָָיבֹוא
.‚È מלּקט אֹו חטם, ריח אֹו ּפה, ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמי

ּבֹו ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
הייתי  לאחי' לֹומר: היא יכֹולה - ּבבעלּה ׁשהיה מּום ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָאֹותֹו
ּכתּבה  ויּתן ויחלץ, לקּבל'; יכֹולה איני ּול לקּבל, .יכֹולה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

ישראל ( על שלום לבניך בנים ).וראה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ה'תשע"ג  מרחשון ד' קודש שבת יום
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ׁשּיגרׁש והּוא עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש
יחזיר  ׁשּלא והּוא תעׂשה, לא מצות ׁשנּיה ּבספר; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהמגרׁש
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור מּׁשּנּׂשאת. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָּגרּוׁשתֹו

א  ּפרק
oiyexibzekld

¤¤
זה ‡. ּוכתב לּה, ׁשּיּגיע בּכתב אּלא מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין

מן  הּגרּוׁשין עּקר הן דברים ועׂשרה 'ּגט'; הּנקרא ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
וׁשּיגרׁש ּברצֹונֹו, אּלא האיׁש יגרׁש ׁשּלא הן: ואּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ענין וׁשּיהיה אחר, ּבדבר ולא הּכתב [משמעות]ּבכתב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו וׁשּיהיה מּקנינֹו, והסירּה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּגרׁשּה
מעׂשה  מחּסר יהיה וׁשּלא לׁשמּה, נכּתב וׁשּיהיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻלבינּה,
לּה וׁשּיּתנּנּו לּה, וׁשּיּתנּנּו לּה, נתינתֹו אּלא ּכתיבתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחר

וׁשּי עדים, אֹוּבפני הּבעל וׁשּיהיה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת לּה ּתנּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּזמן, ּכגֹון - ׁשּבּגט הּדברים ּוׁשאר לּה. ׁשּנֹותנֹו הּוא ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשלּוחֹו

סֹופרים. מּדברי הּכל - ּבהן וכּיֹוצא העדים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוחתימת
"והיה ·. ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין

ּבידּה, ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם
מּביתֹו" ׁשאינֹווׁשּלחּה מלּמד - ּבעיניו" חן תמצא לא "אם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ

אינּה ּברצֹונֹו, ׁשּלא נתּגרׁשה ואם ּברצֹונֹו; אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹמגרׁש
לרצֹונּה. וׁשּלא לרצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹמגרׁשת.

ּבכתב ‚. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד - -"וכתב" "לּה" . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא  לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות" "ספר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹלׁשמּה.
אינּה לבינּה, ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות; עליה לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיּׁשאר
ׁשאינּה מלּמד - ּבידּה" "ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמגרׁשת,
ּכידּה, ׁשהּוא ׁשלּוחּה ליד אֹו לידּה, הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמתּגרׁשת
ׁשּיהיה  - "וׁשּלחּה" ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה, ׁשהּכל לחצרּה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
מּמּנה. עצמֹו ׁשּיׁשּלח לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹענין

מגרׁשת',„. אּת 'הרי מׁשּלחת', אּת 'הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?
'לעצמ אּת ּכּיֹוצא 'הרי וכל אדם', לכל מּתרת אּת 'הרי , ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּתרת  אּת 'הרי ּגט: ׁשל וגּופֹו מגרׁשת; זֹו הרי - הענין ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻּבזה
,'ארּוסי 'איני ,'ּבעלי 'איני לּה: ּכתב אם אבל אדם'. ְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלכל
ׁשּיׁשּלח  ולא "וׁשּלחּה", ׁשּנאמר: ּגט, זה אין - 'איׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ'איני
אינֹו - חֹורין' ּבת אּת 'הרי לאׁשּתֹו: הּכֹותב וכן מּמּנה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָעצמֹו

ֵגט.
מּביתֹו"‰. "וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּלא זה ענינֹו אין , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לידּה, הּגט מּׁשּיּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּגמרּו
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ּגרּוׁשיה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגמרּו
מּביתֹו, הֹוציאּה ולא ּגרׁש ׁשאם אּלא "וׁשּלחּה" נאמר ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּגט  מּמּנּו צריכה לפיכ ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהרי

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִִֵֵֶָׁשני,
.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין

ונתן" הּוא "וכתב ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
לפיכ הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּגט

ק  על הּגט ּכתב חתאם ואם הּפרה; את לּה נֹותן הּפרה, רן ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבמחּבר  ּכתב אם וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּקרן
- לּה ּונתנֹו ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

גט. ֵֵאינֹו
.Êהּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין של אין הסטנדרטי [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

גט] בכל המופיע ואחר הטקסט ּותלׁשֹו, ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְְֶַַַַַָָָֹֻ
ּכתב וכולל ּכ ב"טופס", המשתלב הגט "תורף" את [והוסיף ַָָ

והעיקריים:] הייחודיים הפרטים האּׁשה,את וׁשם האיׁש, ְִִֵֵָָָׁשם
הרי  - לּה ּונתנֹו וחתמֹו אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזמן,

ּכׁשר. ֵֶָזה
.Á ּפי על אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב

אבל  יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנתן
לּה ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא .ּכֹותב ְְְִֵֶַַָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּבידּה" ונתן ּכריתת ּכריתּות."ספר ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו מזּוזה, אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם ְְְְֲִֶַַָָָָאבל
והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ּגט;ׁשּנתנֹו אינֹו - ּבידּה הּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואם
.Èראּו' לעדים: לּה:אמר ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

העדים  את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'ּכנסי
מּפני  חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנֹו

מּמּנה  .ׁשּנכלם ְִִֶֶָָ
.‡È זה 'הרי הּגט: לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהמגרׁש

אמר  ולא ּבידּה נתן ואם ּבזה; וכּיֹוצא ,'ּגּט 'הּוא אֹו ,'ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגּט
היה  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּכלּום,
על  עּמּה מדּבר היה אם אבל גּטּה; עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמדּבר
זה  הרי - ּכלּום אמר ולא ּבידּה ונתן הּגט ונטל גּטּה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעסקי

ּכׁשר  .ּגט ֵֵָ
.·È מעל ּגּט 'טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי
'הרי  לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו

ּבידּה" "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - 'ּגּט היא הּוא ׁשּתּקח לא , ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אם  אבל ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹֹֹמעצמּה;

הּגט [הטה]הרּכין ׁשּׁשלפה עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי לּה ואמר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמעליו,

.‚È ּפי "על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ּדבר  יקּום עדים ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים אפׁשר ׁשני ואי ," ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּולמחר  ּדין, ּבית ּבמיתת עליה והּבא ערוה הּיֹום זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּתהיה
לבינּה, ּבינֹו הּגט לּה נתן אם לפיכ עדים. ּבלא מּתרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּתהי

אחד  ּבעד גט.ואפּלּו אינֹו - ְֲִֵֵֵֶַָ
.„È אבל סֹופר; ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ּונתנֹו אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאם
לכהונה) (ופוסל ּפסּול ּגט זה הרי - .לּה ֲֵֵֶָָ

.ÂË- הּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּתּקנת
ׁשּבידּה הּגט ונמצא  וימּותּו, ׁשנים ּבפני הּגט  לּה יּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
ּתּקנּו לפיכ עדים; ּבֹו אין ׁשהרי האדמה, מחרׂשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכחרׂש

מּתֹוכֹו ּבפני ׁשּיעידּו לּה נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

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

oiyexib zekld - oeygxn 'c ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אחרים  ׁשנים ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,
מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר הגט]- מסירת על .[שמעידים ְְִִִֵֵֵֶַַָ

.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו עדים]חתמּו ,[ללא ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
הֹואיל  ּכׁשר, זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָאֹו
מי  ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָועדים

ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ְִִֶֶַָָׁשהֹורה
.ÊÈּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אחד [חתומים אפּלּו , ְֲִִִִֵֶָ

הרי  - ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּפסּול
מּתֹוכֹוזה ּכמזּיף ׁשּנמצא העדים]ּפסּול, חתימת זייף .[כאילו ְְִִִֶֶָָָֻ

.ÁÈהּכתב מן העדים את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ
ׁשיטין ׁשּתי העדים [שורות]מלא את ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

עּמֹו נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן
בו] הכתוב על שחתומים ניכר אמּורים?[שיהיה ּדברים ּבּמה .ְֲִִֶַָ

מסירה; עדי ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
הרּבה, מרחקין ׁשהן ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
- ּכלל עד עליו חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין

מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרי
.ËÈהעדיםּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָיּתנּנּו
ׁשלּוחֹו ּביד אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו ְְְְְְֶַַַַַַַָָָאחר
- לּה ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, ְְְְְְְִִִֶַָָָָוהחזירּוהּו

אֹותֹו וקֹוראין .חֹוזרין ְְְִִ
.Îזֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ׁשהחליפֹו; לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגרׁשת
היה  ולא היה, אחר 'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגרׁשת  היא והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' .הּגט ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.‡Î ל ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ּבפניהם,הרי ּגט ּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכׁשר  'ּגט אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו
מגרׁשת.היה' ספק זֹו הרי , ְֲֵֵֶֶָָָֹ

.·Îּובּקׁשּו עדים, ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
לּה[חיפשו] חֹוׁשׁשין אין - אחר ׁשטר אֹו מזּוזה [אינה ּומצאּו ְְְְִֵֵַָָָָ

ׁשלׁשמגורשת] ׁשּתים ׁשם נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּגררּוהּו ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָמזּוזֹות

מגרׁשת. ספק זֹו והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכּברים,
.‚Î לקרֹות יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים

חֹותמין  והן ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹולחּתם.
רֹוׁשמין  - לחּתם יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא -ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

על]להן האותיות ׁשאין [צורת מּדבר ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבׁשאר  ּכן עֹוׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹרּׁשּומֹו
ּבנֹות  יהיּו ׁשּלא ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשטרֹות

ּכמֹו מּדבריהן, ּבּגט העדים וחתימת הֹואיל עגּונֹות, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָיׂשראל
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Îהתקינּו מּדבריהן, ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף
ּבּגט  ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדי ׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּלא  זה חתמּו ואם זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּגט,
ּבּגט ּבפני זמן ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

אׁשּתֹוּומקֹום ּתהיה ׁשּמא - הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ
ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה לו]קרֹובתֹו נשואה לּה[בעודה ויכּתב , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

לֹומר  יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם לּה, ויּתן הּזנּות אחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגט
ּבּגּטין. זמן ּתּקנּו לפיכ נתּגרׁשּתי; הּזנּות ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹקדם

.‰Î זמן ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש ׁשהיה [תאריך]ּגט אֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הכתיבה]מקּדם[תאריכו] מאחר[מזמן אֹו הכתיבה], ,[מזמן ְְָָֻֻ

ּפי  על אף ׁשּלאחריו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
וטעה  ּבירּוׁשלים הּגט את ּכתב אֹו ענין, ּבאֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעֹוסקין

אּלּו ּכל - ּבלֹוד ּכתיבתֹווכתב ּבזמן ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּכתיבתֹו. ְְִִָּובמקֹום

.ÂÎ הּיֹום ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה, ּונתנֹו הּזמן מּמּנּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹחת
'ּבׁשּבת אֹו[שבוע]אּלא ּפלֹוני', מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

אפּלּו החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית' 'ּבׁשנה אֹו ּפלֹוני', ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹ'ּבחדׁש
'ּבׁשבּוע ּבֹו:[שמיטה]ּכתב ּכתב אם וכן ּכׁשר; - ּפלֹוני' ְְְִִֵֵַַַָָָָ

הּגט. ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו ּכׁשר, - ּגרׁשּתיה' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ'הּיֹום
.ÊÎ,הּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהיּו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַוכן

אֹותּה מלכּות ׁשאינּה למלכּות ּכתב מלכּות. ׁשלֹום ְְְְְִֵֶַַַַָָָמּׁשּום
אֹותֹו ּדר אם - הּבית לחרּבן אֹו הּבית, לבנין אֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֻהּמדינה,
ּבֹו, למנֹות ּדרּכם אין ואם ּכׁשר; זה הרי ּבֹו, למנֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמקֹום

ּפסּול  זה אֹוהרי ּבּגּטין, למנֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּוא [לבריאה]ליצירה מקרֹון, אלּכסנּדרֹוס למלכּות אֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּיׁש ּבּמדינה זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמנין
ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ְְֲֵֵֶַָָָּבּה

.ÁÎ,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר
והצרכּו ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים הּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻונתאחר

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט לּה -לכּתב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּזמן  לא הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹהרי
היּו ּכיצד? הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאמר
עד  ונתאחרּו ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבירּוׁשלים
ׁשּׁשם  ּובלֹוד, מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָניסן

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, ְְְִִֵַַָָנכּתב
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אחרים  ׁשנים ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,
מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר הגט]- מסירת על .[שמעידים ְְִִִֵֵֵֶַַָ

.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו עדים]חתמּו ,[ללא ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
הֹואיל  ּכׁשר, זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָאֹו
מי  ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָועדים

ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ְִִֶֶַָָׁשהֹורה
.ÊÈּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אחד [חתומים אפּלּו , ְֲִִִִֵֶָ

הרי  - ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּפסּול
מּתֹוכֹוזה ּכמזּיף ׁשּנמצא העדים]ּפסּול, חתימת זייף .[כאילו ְְִִִֶֶָָָֻ

.ÁÈהּכתב מן העדים את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ
ׁשיטין ׁשּתי העדים [שורות]מלא את ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

עּמֹו נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן
בו] הכתוב על שחתומים ניכר אמּורים?[שיהיה ּדברים ּבּמה .ְֲִִֶַָ

מסירה; עדי ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
הרּבה, מרחקין ׁשהן ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
- ּכלל עד עליו חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין

מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרי
.ËÈהעדיםּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָיּתנּנּו
ׁשלּוחֹו ּביד אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו ְְְְְְֶַַַַַַַָָָאחר
- לּה ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, ְְְְְְְִִִֶַָָָָוהחזירּוהּו

אֹותֹו וקֹוראין .חֹוזרין ְְְִִ
.Îזֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ׁשהחליפֹו; לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגרׁשת
היה  ולא היה, אחר 'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגרׁשת  היא והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' .הּגט ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.‡Î ל ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ּבפניהם,הרי ּגט ּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכׁשר  'ּגט אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו
מגרׁשת.היה' ספק זֹו הרי , ְֲֵֵֶֶָָָֹ

.·Îּובּקׁשּו עדים, ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
לּה[חיפשו] חֹוׁשׁשין אין - אחר ׁשטר אֹו מזּוזה [אינה ּומצאּו ְְְְִֵֵַָָָָ

ׁשלׁשמגורשת] ׁשּתים ׁשם נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּגררּוהּו ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָמזּוזֹות

מגרׁשת. ספק זֹו והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכּברים,
.‚Î לקרֹות יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים

חֹותמין  והן ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹולחּתם.
רֹוׁשמין  - לחּתם יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא -ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

על]להן האותיות ׁשאין [צורת מּדבר ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבׁשאר  ּכן עֹוׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹרּׁשּומֹו
ּבנֹות  יהיּו ׁשּלא ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשטרֹות

ּכמֹו מּדבריהן, ּבּגט העדים וחתימת הֹואיל עגּונֹות, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָיׂשראל
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Îהתקינּו מּדבריהן, ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף
ּבּגט  ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדי ׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּלא  זה חתמּו ואם זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּגט,
ּבּגט ּבפני זמן ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

אׁשּתֹוּומקֹום ּתהיה ׁשּמא - הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ
ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה לו]קרֹובתֹו נשואה לּה[בעודה ויכּתב , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

לֹומר  יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם לּה, ויּתן הּזנּות אחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגט
ּבּגּטין. זמן ּתּקנּו לפיכ נתּגרׁשּתי; הּזנּות ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹקדם

.‰Î זמן ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש ׁשהיה [תאריך]ּגט אֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הכתיבה]מקּדם[תאריכו] מאחר[מזמן אֹו הכתיבה], ,[מזמן ְְָָֻֻ

ּפי  על אף ׁשּלאחריו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
וטעה  ּבירּוׁשלים הּגט את ּכתב אֹו ענין, ּבאֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעֹוסקין

אּלּו ּכל - ּבלֹוד ּכתיבתֹווכתב ּבזמן ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּכתיבתֹו. ְְִִָּובמקֹום

.ÂÎ הּיֹום ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה, ּונתנֹו הּזמן מּמּנּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹחת
'ּבׁשּבת אֹו[שבוע]אּלא ּפלֹוני', מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

אפּלּו החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית' 'ּבׁשנה אֹו ּפלֹוני', ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹ'ּבחדׁש
'ּבׁשבּוע ּבֹו:[שמיטה]ּכתב ּכתב אם וכן ּכׁשר; - ּפלֹוני' ְְְִִֵֵַַַָָָָ

הּגט. ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו ּכׁשר, - ּגרׁשּתיה' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ'הּיֹום
.ÊÎ,הּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהיּו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַוכן

אֹותּה מלכּות ׁשאינּה למלכּות ּכתב מלכּות. ׁשלֹום ְְְְְִֵֶַַַַָָָמּׁשּום
אֹותֹו ּדר אם - הּבית לחרּבן אֹו הּבית, לבנין אֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֻהּמדינה,
ּבֹו, למנֹות ּדרּכם אין ואם ּכׁשר; זה הרי ּבֹו, למנֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמקֹום

ּפסּול  זה אֹוהרי ּבּגּטין, למנֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּוא [לבריאה]ליצירה מקרֹון, אלּכסנּדרֹוס למלכּות אֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּיׁש ּבּמדינה זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמנין
ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ְְֲֵֵֶַָָָּבּה

.ÁÎ,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר
והצרכּו ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים הּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻונתאחר

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט לּה -לכּתב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּזמן  לא הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹהרי
היּו ּכיצד? הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאמר
עד  ונתאחרּו ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבירּוׁשלים
ׁשּׁשם  ּובלֹוד, מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָניסן

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, ְְְִִֵַַָָנכּתב
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oeygxnק 'cÎixyz g"k ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd oeygxn 'cÎixyz g"k -

ה'תשע"ג  תשרי כ"ח ראשון יום

ה'תשע"ג  תשרי כ"ט שני יום

ה'תשע"ג  תשרי ל' שלישי יום

ה'תשע"ג  מרחשון א' רביעי יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ח אכליןהּמצוה ּבטמאת לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִֶַַַַַָָָֻ

ֿ ּתֹורת ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּומׁשקין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין ְְֳִִַַָָֻֻטמאת

ה'תשע"ג  מרחשון ב' חמישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ג  מרחשון ג' שישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני miaxrnyׁשּצּונּו ,d`fd in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð ilk e` mc` Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda

(exdhlּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ
זֹו מצוה ּבהלכֹות `dnec)ׁשּיתּבאר dxt zekld),ּדע . ְְְְִִִֵֶַָָ

והם: מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
נּדה וטמאת אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה ְְְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֻֻֻֻטמאת
הּבגד צרעת וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזבה וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת ְְְְְְְְִַַַַַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
― וטהרתם נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻׁשכבת
יׁש מאּלה ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

"ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמקראֹות
"זאת ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּיֹום
וארּבע אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻּתהיה"
אּלּו. ּבטמאֹות ׁשּבאּו ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּפרׁשּיֹות
הרי ― מהם ֿ מין ּכל והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאבל
להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָסדר
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת מהן ― ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמּסכּתֹות
ּבלבד, אכלין טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְְֳֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻעקצים,
ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם נזּדּמן אם א נתחּברּו; ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּובׁשבילּה
לכ ּבדֹומה ּבמקרה. אּלא ׁשם ּבאּו לא הרי ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֻהּטמאֹות,
וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻּכֹוללת
טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם יׁש ּכרתֹות ּובמּסכת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֻיֹולדת,
ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָיֹולדת.
ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זבים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּומּסכת
ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻאהלֹות
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ה'תשע"ג  מרחשון ד' קודש שבת יום

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש כ "ח תשרי ֿ ד 'מרחשון 

― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא
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ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי(aiaqn) ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
xry)הּנתק mewna `edyk rbp ly eny)מּפרטי זה וזּולת ― ְְִֵֶֶֶַַָ

טמאתּה. ואיכּות ְְִֵֶָָָֻּדיניה
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i"yx
(ÂË).ÌÈÊ¯‡ ˙ÂÚÏˆ· ‰˙È·Ó קיר אצל ארז קירות

למטה  אומר שהוא כמו זהב, עליו לטוח כדי האבן,
כא) ואי (פסוק סגור, זהב פנימה הבית את שלמה ויצף :

בעצים  אם כי האבנים, גבי על זהב לטוח אפשר
‰ÔÂÙÒ.ובמסמרות: ˙Â¯È˜:העלייה ˜¯˜Úקירות ˙‡

.˙È·‰:כולה È˙Î¯ÈÓ(ÊË)הרצפה ‰Ó‡ ÌÈ¯˘Ú ˙‡

.˙È·‰ והעשרים והלאה, ההיכל מסוף שהן עשרים
הכפורת בית של  הן הבית, הקדשים)שבסוף  קדשי :(דהיינו

.˙Â¯È˜‰ „Ú אר קיר עשה התקרה, קיר עד לכסות ז
זהב: עליו לטוח ÂÏ.האבן, Ô·ÈÂ:אמה עשרים אותם

.¯È·„Ï ˙È·Ó המפסקת טרקסין, אמה ממחיצת לפנים
דביר: קרויה מחיצה ואותה לעשרים, ארבעים בין

.ÌÈ˘„˜‰ ˘„˜Ï:אמה עשרים לאותן הבדילן
(ÊÈ).ÈÙÏ ÏÎÈ‰‰:החוץ לצד הדביר Ê¯‡Â(ÁÈ)לפני

.ÌÈÚ˜Ù ˙ÚÏ˜Ó ‰ÓÈÙ ˙È·‰ Ï‡ ואותם פירוש,
קיר  לכסות פנימה, הבית אל שעשה ארזים קירות
כמין  פקעים, וצורות קליעות בציורי היה קלוע האבן,

בלע''ז:ÌÈÚ˜Ù.כפתורים. È¯ÂËÙÂלמויישייל''ש
.ÌÈˆˆ:שלשלאות צורת שושנין, ואטונין יונתן: תרגם

.È¯ÂËÙכמו גמרא, כלשון חבלים, א לשון כט קטן (מועד

א) ח ברכות ושט:; בפי כפיטורי :.ÌÈˆˆ,פרחים לשון
כג)כמו יז ומנחם (במדבר ופרחים. חבלים ציץ, ויצץ :

לשון פטורי, יב)חברו: יג וכמו(שמות רחם פטר (תהלים :

ח) בשפה:כב יפטירו :.‰‡¯ Ô·‡ ÔÈ‡ Ê¯‡ ÏÎ‰(:תרגום)

מתחזיא: אבנא לית דארזא נסרין חפי ביתא כל
.ÌÈÚ˜Ù ˙ÚÏ˜Óביעין חיזו גלף יונתן: (פירוש,תרגם

עגולים) ביצים כדמות ‰·È˙.(ËÈ):חקוק ÍÂ˙· ¯È·„Â
טרקסין: אמה לתת:Ô˙˙Ï.מחיצת כמו

cec zcevn
(·È).'Â‚Â ‰Ê‰ ˙È·‰בהיפה אותה בונה  היותך עם לומר  רוצה

תלך  אם  כי  שכינתי, בו אשרה  לא  מקום מכל  בהבנינים,
וגו': להשרותÈ˙ÂÓÈ˜‰Â.בחוקותי שהבטחתי דברי, אקיים  אז
השכינה: הבית,Â‰ÏÎÈÂ.(È„)בה  קירות שכלה אמר  למעלה 

התקרה: שכלה אמר  Â‚Â'.(ÂË)וכאן ˙Â¯È˜ ˙‡ Ô·ÈÂ שכל לפי
על  הזהב לטוח אפשר ואי מבפנים , זהב  טוח  בה  היה  הבית
ארזים, בצלעות מבפנים הקירות את  חפה ולזה האבנים,

הזהב: את הטיח  ‰ÔÙÒ.ועליהם  ˙Â¯È˜העשוי התקרה  הוא
גבים : ‰·È˙.גבים Ú˜¯˜ לרצפה :‡˙ לה  Ô·ÈÂ(ÊË)להיות

.‰Ó‡ ÌÈ¯˘Ú עד ‡˙ מהקרקע  ארזים, בצלעות  אותה  גם בנה  למערבה , הבית בסוף שהיה  אמה העשרים חלל  לומר : רוצה
ההיכל: כמו הסיפון, È·„Ï¯.קירות ˙È·Ó ÂÏ Ô·ÈÂרוצה לדביר, שמבית ואמר החלל , אותו משמש שהיה  מה  לומר בא עכשיו

הקדשים: קודש להיות בנה  להמחיצה , מבפנים הקדשים:ÈÙÏ.(ÊÈ)לומר: קודש בית של  Â‚Â'.(ÁÈ)למזרחו  Ê¯‡Â:לומר רוצה
צצים : ופטורי פקעים צורות  היה ציורם  מלאכת מבפנים , הבית את מחפים היו אשר הארז  ‡¯Ê.צלעות  ÏÎ‰חפה הבית  כל

הכותלים : של האבנים על  ‰·È˙.(ËÈ)ארז ÍÂ˙· ¯È·„Âלתת הכין  מחיצה  לאותה ומבפנים מפסקת, מחיצה עשה הבית בחלל 
הקדשים: קודש בית  והוא  הארון, את  שם 

oeiv zcevn
(ÂË).‰˙È·Ó:מבפנים.˙ÂÚÏˆ·:ולוחות נסרים ˜Â¯È˙ענינו

.ÔÂÙÒ‰:המכסה היאÈ·„Ï¯.בסוף:È˙Î¯ÈÓ.(ÊË)תקרה 
הקדשים: קדש  לבית ההיכל בין המפסקת  המחיצה

(ÁÈ).˙ÚÏ˜Óוכן וגלף, יונתן: תרגום וכן  ציורים , (שמות ענין

יא) תגלוף :כח תרגומו : האבנים, שתי את ציורÌÈÚ˜Ù.תפתח 
וכן מה, לט)פרי ד ב שדה :(מלכים פתיחה,È¯ÂËÙÂ.פקועות  ענין

יב)כמו יג רחם :(שמות ציוריˆˆÌÈ.פטר לומר: ורוצה  פרחים,
הפרחים: נוספת:Ô˙˙Ï.(ËÈ)פתיחת והנו''ן  לתת , כמו 
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ההיכל: כמו הסיפון, È·„Ï¯.קירות ˙È·Ó ÂÏ Ô·ÈÂרוצה לדביר, שמבית ואמר החלל , אותו משמש שהיה  מה  לומר בא עכשיו

הקדשים: קודש להיות בנה  להמחיצה , מבפנים הקדשים:ÈÙÏ.(ÊÈ)לומר: קודש בית של  Â‚Â'.(ÁÈ)למזרחו  Ê¯‡Â:לומר רוצה
צצים : ופטורי פקעים צורות  היה ציורם  מלאכת מבפנים , הבית את מחפים היו אשר הארז  ‡¯Ê.צלעות  ÏÎ‰חפה הבית  כל

הכותלים : של האבנים על  ‰·È˙.(ËÈ)ארז ÍÂ˙· ¯È·„Âלתת הכין  מחיצה  לאותה ומבפנים מפסקת, מחיצה עשה הבית בחלל 
הקדשים: קודש בית  והוא  הארון, את  שם 

oeiv zcevn
(ÂË).‰˙È·Ó:מבפנים.˙ÂÚÏˆ·:ולוחות נסרים ˜Â¯È˙ענינו

.ÔÂÙÒ‰:המכסה היאÈ·„Ï¯.בסוף:È˙Î¯ÈÓ.(ÊË)תקרה 
הקדשים: קדש  לבית ההיכל בין המפסקת  המחיצה

(ÁÈ).˙ÚÏ˜Óוכן וגלף, יונתן: תרגום וכן  ציורים , (שמות ענין

יא) תגלוף :כח תרגומו : האבנים, שתי את ציורÌÈÚ˜Ù.תפתח 
וכן מה, לט)פרי ד ב שדה :(מלכים פתיחה,È¯ÂËÙÂ.פקועות  ענין

יב)כמו יג רחם :(שמות ציוריˆˆÌÈ.פטר לומר: ורוצה  פרחים,
הפרחים: נוספת:Ô˙˙Ï.(ËÈ)פתיחת והנו''ן  לתת , כמו 
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.äñååö÷-ìk çèáî eðòLé éäìà eððòz ÷ãöa | úBàøBð:íé÷çø íéå õøà-éæøæàð Bçëa íéøä ïéëî ³¨¸§¤¤́−©«£¥¡Ÿ¥´¦§¥®¦§¨¬¨©§¥¤¹À¤§¨´§Ÿ¦«¥¦´¨¦´§Ÿ®¤¹§À̈
:äøeáâaç:íénàì ïBîäå íäélb ïBàL íéné ïBàL | çéaLîèéúúBàî úåö÷ éáLé | eàøéiåE ¦§¨«©§¦³©§´−©¦§¬©¹¥¤À©«£¬§ª¦«©¦³§¸«Ÿ§¥´−§¨Ÿ¥«Ÿ¤®

:ïéðøz áøòå ø÷á-éàöBîéíðâc ïéëz íéî àìî íéäìà âìt äpøLòz úaø ä÷÷Lzå õøàä zã÷t ³¨«¥−Ÿ¤¨¤´¤©§¦«¨©³§¨¨¨̧¤©§¶Ÿ§¤¿¨©©Ä©§§¤À¨¤´¤−¡Ÿ¦¨´¥¨®¦¨¦¬§¹¨À̈
:äðéëz ïë-ékàé:Cøáz dçîö äpââîz íéáéáøa äéãeãb úçð äeø äéîìzáéEúáBè úðL zøhò ¦¥¬§¦¤«¨§¨¤´¨−©¥©¥´§¤®¨¦§¦¦¬§¹«Ÿ§¤À¨¦§¨¬§¨¥«−¦©§¨§©´«¨¤®

éìbòîe:ïLc ïeôòøé Eâé:äðøbçz úBòáb ìéâå øaãî úBàð eôòøéãéíé÷îòå ïàvä | íéøë eLáì ¹©§¨¤À¦§£¬¨«¤−¦§£§´¦§¨®§¹¦À§¨¬©§«Ÿ§¨¨«§Ä¨¦¸©ÀŸ©«£¨¦¬
:eøéLé-óà eòòBøúé øá-eôèòé©«©§¨®¦¹§«£À©¨¦«

i"yx
(Â).ÂÚ˙ ˜„ˆ· ˙Â‡¯Â לעשות תעננו בצדקתך

בגוים: קצות ÁË·Ó.נוראות יושבי לכל ומנוס אתה
קצהו: ועד הארץ מקצה ¯ÌÈ˜ÂÁ.ארץ ÌÈÂ אפילו

ממשלתך: מקום שבכל מבטח אתה שבים לרחוקים
(Ê).ÂÁÎ· ÌÈ¯‰ ÔÈÎÓ קשים שהם ההרים שמצמיח

כדכתיב  מטר ומכין מזונות בהן ומכין ומזמן בכחו
קמז) הרים:(לקמן המצמיח מטר לארץ Ê‡¯המכין
.‰¯Â·‚· נאזר אמר גשמים גבורת להזכיר שבא לפי
באחור ÁÈ·˘Ó.(Á)בגבורה: וחכם וכן משפיל,
כ"ט)ישבחנה תשבחם(משלי אתה גליו פ"ט)בשוא :(לקמן

(Ë).ÔÈ¯˙ ·¯ÚÂ ¯˜· È‡ˆÂÓ יושבי הבריות את לך
ובערב  המאורות יוצר ברוך אומרים בבקר הקצוות

ערבים: המעריב ‰‡¯ı.(È)ברוך ˙„˜Ù חפץ כשאתה
אותה: ומשקה הארץ את פוקד אתה ¯·˙להטיב

.‰¯˘Ú˙ מלא שהוא שלך מפלג מעשרה אתה הרבה
מכין  אתה בכן כי קצוות יושבי של דגנם בו ותכין מים

המחרישה:˙ÈÓÏ‰.(È‡)אותם: שורות כמו ¯Â‰.הן
‚„È„Â‰.לרוה: ˙Á לגדודיה להניח גדודיה לנחת כמו

מטר: של ברביבים תמוגגנה אתה לבריות נחת לעשות
.‰‚‚ÂÓ˙:המסה ע"י ËÚ¯˙.(È·)לשון טובתך, שנת

חפץ  שאתה השנה את טוב בכל מעטר אתה הגשמים
רגליך:ÍÈÏ‚ÚÓÂ.להטיב: אבק שהם השמים הם
.ÔÂÙÚ¯È:יטפון.Ô˘„:שומן(‚È).ÂÙÚ¯È השמים

המדבר: ‰ˆ‡Ô.(È„)בנאות ÌÈ¯Î Â˘·Ï יתלבשון
אשר  הדשא לרעות הבאים הצאן מן והערבה השרון

המטר: ·¯.הצמיח ÂÙËÚÈ ÌÈ˜ÓÚÂ יהיו המטר ע"י
הבריות  יתרועעו ואז בתבואה העמקים מעוטפים

הברכה: מרוב וישירו שמחה תרועת

cec zcevn
(Â)„ˆ· ˙Â‡¯Â.˜והנפלאות הנוראות בדבר תעננו בצדקתך

עמנו: תעשה היושביםÁË·Ó.אשר  כל  של המבטח  אתה הלא
בך : יבטחו כולם  כי הרחוקים  הימים  ועל  הארץ בקצות 

(Ê).ÔÈÎÓהוא כי כחו  ברב ההרים לרוות רב מטר  מכין הוא
בגבורה: וחגור המייתÁÈ·˘Ó.(Á)נאזר ומשפיל  משקיט 

ההומים: לאומים המיית  משביח  וכ "כ  וגליו  הים
(Ë).ÍÈ˙Â˙Â‡Ó ממך יפחדו והרעמים  הברקים אותות ע"י 

הארץ: קצות בבוקרÈ‡ˆÂÓ.יושבי להאיר היוצאים המאורות
יראו כאשר  לך  לרנן  הבריות  לב תעורר ההיא  היציאה  ובערב ,

תפקידם: את ישנו בארץÙ˜„˙.(È)שלא תשגיח  בעת
מטר : בהרבה אותה  תעשר  אז  ‡ÌÈ‰Ï.להשקותה ‚ÏÙאמת

מים: מלאה היא מאלהים לה  הבאה תכין˙ÔÈÎ.המים ובזה
המטר : רבוי ע "י הדגן להכין דרכך  כן  כי  ˙ÈÓÏ‰(È‡)דגנם 

.‰Â¯: בארץ המתהלכים הבריות  הם לגדודיה נחת  יהיה השדה  תלמי שתשביע את·¯·ÌÈ·È.במה ותרטב תמוגג הרביבים ע"י 
צמחה : תברך ובזה ופירות :ËÚ¯˙.(È·)האדמה בתבואה  מעוטרת תהיה  כי טובתך  בה  שהשפעת  השנה  את  ÍÈÏ‚ÚÓÂ.תעטר 

ברכה: גשמי  יזלו Ó„·¯.(È‚)העננים  ˙Â‡.'וגו וגיל  תבואה. הרבה להצמיח  דשן המה גם  יזלו כמדבר  היבשות  המקומות 
בהן : יגדל  תבואה רב  ר"ל  בגיל  חגורות תהיינה  ‰ˆ‡Ô.(È„)הגבעות ÌÈ¯Î Â˘·Ïבעבור ושומן בשר ילבשו שבצאן הכבשים 

הטוב: ·¯.המרעה  ÂÙËÚÈ:פנוי מקום מבלי בתבואה מכוסים שמחה:ÂÚÚÂ¯˙È.יהיו תרועת  יריעו הבריות כל

oeiv zcevn
(Á).ÁÈ·˘Óתשבחם אתה גליו בשוא כמו ומשפיל  משקיט 

פ"ט) והשגחה:Ù˜„˙.(È)המיית:˘‡ÔÂ.:(לקמן זכרון ענין
.‰È˜˜Â˘˙Â: השקה המים :ÏÙ‚.מל' ˙ÈÓÏ‰.(È‡)אמת

שדי תלמי על  כמו  ו)ערוגות שביעה:¯Â‰.:(הושע ענין 
.ÌÈ·È·¯·עשב עלי וכרביבים כמו הדק המטר ל"ב)הוא :(דברים
.‰‚‚ÂÓ˙: והמסה המגה  מעגל ÍÈÏ‚ÚÓÂ.(È·)מלשון מל'

יתהלך  שמים וחוג  ונאמר השמים לצד  שהם העננים  והם  ודרך 
כב) מעגליו:(איוב העננים  יקראו הזלהÔÂÙÚ¯È.ולזה  ענין

לקחי  כמטר  יערוף כמו ל"ב)והטפה שומן:„˘Ô.:(דברים
(‚È).˙Â‡:מדור מלשוןÂÙËÚÈ.כבשים:ÌÈ¯Î.(È„)ענין

ולבישה : ממצרים ·¯.עטיפה בר לשבור  כמו (בראשית תבואה 

תרועה:È.ÂÚÚÂ˙¯:מב) מל '

xe` ldi
וה'פקדתי  כו' באשה  פקידה  נאמר  ח"ב דתענית פ"ק  הארץ.

וה' ע "פ ועמ "ש כו' פקדת בגשמים פקידה ונאמר כו' פקד 
הלידה. ויעש  ההריון. הוא פקד  פי' ורש "י כו'. ויעש כו' פקד 

הגשמים ע"י  שמתעברת מה  הארץ פקדת כן י"ל כאן גם  וא "כ 
הפקידה בע "א שם  מפרש והרמב"ן  כו'. והולידה ואח "כ

כו': שם בזהר  וכן כו' הדבר  על  הזכירה
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמ' מא זר:דף בשחיטת ושמואל רב במחלוקת לדון חוזרת òLBäéהגמרא éaø áéúî¥¦©¦§ª©

áøì déòeiñì àaà øa,בברייתא שנינו פסולה. בפרה זר ששחיטת éìהסובר ïéà ללמוד ©©¨§©¥§©¥¦
הפסוק, äéîéîמלשון úàfä àlà,הטמא על החטאת מי -äMàa ïéøLk ïéàL ¤¨©¨©¥¤¨¤¥§¥¦§¦¨

,Léàák,להלן íBia,וכמבואר àlà ïéøLk ïéàåי שנאמר יט יתחּטא ב)(במדבר 'הּוא , ¦§¦§¥§¥¦¤¨©ְִַָ

בשלישי'. יתחטא 'הוא נאמר ולא הּׁשליׁשי' ּבּיֹום úìa÷åבֹו ,dúhéçL úBaøì ïéépî ְִִַַ¦©¦§©§¦¨¨§©¨©
dîc úàfäå ,dîc,המקדש פני מול éðLeאל áBæàå æøà õò úëìLäå ,dúôéøNe ¨¨§©¨©¨¨§¥¨¨§©§¨©¥¤¤§¥§¦

úòìBz.ביום נעשו אם אלא כשרים אינם אלו שכל השריפה, øîBìלתוך ãeîìz זאת' ©©©§©ֹ

ה  החטאת äøBz',חּקת מי בהזאת שנתפרש וכיון עבודותיה, לכל אחת תורה שתהא ַַֻ¨
בלילה. שפסולות העבודות לכל ללמוד יש בלילה, לומר,ìBëéשפסולה äaøîהייתי éðàL ¨¤£¦§©¤

לילה  Lecé÷å,לפסול íéî éeléîe døôà úôéñà óàúàæ' ,øîBì ãeîìz חּקת ©£¦©¤§¨¦©¦§¦©§©Ÿַֻ

נוספות. מלאכות להוסיף ולא כאן, שנאמר את רק לרבות יש כלומר, שואלת הּתֹורה', ַָ

עבודות  שממעט לימוד ויש לילה, לפסול עבודות שאר שמרבה לימוד ויש מאחר הברייתא:

לברר, יש לילה, úBaøìמפסול úéàø äîeלילה elàבפסול úà,הדם קבלת שחיטה, - ¨¨¦¨§©¤¥
תולעת, ושני ואזוב ארז עץ והשלכת שריפה, הדם, elà[-למעט]àéöBäìeהזאת úà- §¦¤¥

הברייתא: משיבה לילה . פסול בהם שאין וקידוש, מים מילוי האפר, äaéøLאסיפת øçà©©¤¦¨
áeúkäמהעבודות יש èòéîeחלק מיעט, ומה ריבה מה פירש ולא האחר, חלקם את ©¨¦¥

ולכך והישר. האמת מהו בזה ïéãîìלהתבונן eðà éøä ,zøîà ב לילה úàfäîפסול ïlek ¨§©§£¥¨§¥¦¨¥©¨©
,äéîéî,והיינו בלילה. שפסולה נאמר äשבה äîäMàa ïéøLk ïðéà äéîéî úàf ¥¤¨¨©¨©¥¤¨¥¨§¥¦§¦¨

å ,Léàákגםàéáà éðà óà ,íBia àlà ïéøLk ïéà את 'תורה', מלשון לרבות ¦§¦§¥§¥¦¤¨©©£¦¨¦
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ueg cenri `ly exfb ,xyrl `la zbd lr zezyl exizdy xaeqy

.zbl eaexe ey`x qipkn m` `l` ,zba dzyie zbl
:epzpynn `ax lr dywn `xnbdBèçîa èéiçä àöé àì ,ïðz§©Ÿ¥¥©©¨§©§

ñåàì éàî .àöéå çkLé ànL ,äëéLçì Ceîxaecn `l m`d - ¨©£¥¨¤¨¦§©§¥¥©¨
Bì äáeçúchgnd,Bãâáaxeqi` dfa oi` jygiyn d`ivei m` s`y ¦§¨§¦§

zay ixeqi`a exfby x`eane ,jka d`ved jxc oi` ixdy ,`ziixe`c
:`ax uxzn .opaxc xeqi` meyn s`àìdaegzy xaecn oi` - Ÿ

`l` ,ecbaadéãéa déì èé÷ðcdxifbde ,ecia hgnd z` wifgny - §¨¦¥¦¥
.dxez xeqi` lr xeari `ny `id

:iia`l `ziixan di`xäáeçzä Bèçîa èéiçä àöé àì ,òîL àz̈§©Ÿ¥¥©©¨§©§©§¨
åàì éàî .Bãâáa Bìxaecn `l m`d -,úaL áøòadxifb z`f exq`e §¦§©¨§¤¤©¨

mixfeby ixd ,opaxcn wx xeq`y s` ,zaya d`ivedl `eai `ny
:`xnbd dgec .dxifbl dxifb,àì`l` ,zay axra xaecn oi`ék Ÿ¦

àéää àéðzd`ivenyk ,ef `ziixa epipy ote` dfi`a -úaLa ©§¨©¦§©¨
zaya ecia d`ivedl `eai `ny ,zg` dxifb minkg exfbe ,dnvr

.dxez xeqi` lr xearie

:`ax lr ztqep `iyewàéðúäå,`ziixaaiçä àöé àìBèçîa èé §¨©§¨Ÿ¥¥©©¨§©§
,äëéLç íò úaL áøòa Bãâáa äáeçzädf ote`a exfby yxetne ©§¨§¦§§¤¤©¨¦£¥¨

.zaya opaxc xeqi` dyri `ny ,zay axra s`
:`xnbd zvxznépî àäzhiyk ,`id in zhiyk ,ef `ziixa -éaø ¨©¦©¦

ïneà ,øîàc ,àéä äãeäék zaya utg `ivend,Búðneà Cøcepiidc §¨¦§¨©¨¤¤¨ª
,lega minrtl `veiy jxckáéiçxeqi` lr xary oeik z`hg ©¨

ecbaa daegzd hgn `ivend hiig ezhiyle ,`ziixe`cn d`ved
jenq jk z`vl `ly minkg dfa exfb okle .jka ekxcy oeik ,aiig
.dxez xeqi` lr xearie dkiygyn d`iveie gkyi `ny ,dkiygl

itkeàéðúc,`ziixaaèéiçä àöé àìzeyxl cigid zeyxn zaya §©§¨Ÿ¥¥©©¨
miaxdàìå ,Bãâáa Bì äáeçzä Bèçîad `viíñé÷a øbðjex` §©§©§¨§¦§§Ÿ©¨§¥¨

lbxq oirk deyeàìå ,BðæàaLd `vi÷øBñmicbaäçéLîa[heg-] ¤§¨§§Ÿ¥¦§¦¨
àìå ,BðæàaL`viécøb[bxe`-]àøéàa[xnv-]àìå ,BðæàaL`vi ¤§¨§§Ÿ©§¦§¦¨¤§¨§§Ÿ

dòaö[raev-]àîâeãamipey mirava reav xnv -,BøàeöaL ©¨§§¨¤§©¨
eizegewll ed`xny,evxiy ravd z` xegalàìåd `viéðçìeL- §Ÿ§¨¦

zerahn hxetøðéãaàöé íàå ,BðæàaL,el` lkn cg` jkøeèt §¦¨¤§¨§§¦¨¨¨
,d`ved jxc ef oi`y oeik ,z`hgnøeñà ìáà,ok zeyrl opaxcn £¨¨

ïneà ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác`ivend,Búðneà Cøcoebk ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨¤¤¨ª
,ea xen`d ote`a `ivedy el` mipne`n cg`áéiçoi`y s` ,z`hg ©¨

df ixd jka one`d ly ekxcy oeiky ,jk `ivedl mc` ipa x`y jxc
,elv` d`ved jxckíãà ìk øàLe,el` mipte`n cg`a `ivedy §¨¨¨¨

,øeèt.jk `ivedl ekxc oi`y oeik ¨
:zeziixa izy zxizq dywn `xnbdàãç éðz,zg` `ziixa epipy - ¨¥£¨

áfä àöé àìzaya miaxd zeyxlBñéëaik -ezn`a xeywd can q Ÿ¥¥©¨§¦
,daifd z` lawl ickàöé íàåenrøeèt,z`hgnøeñà ìáà §¦¨¨¨£¨¨

.opaxcnCãéà àéðúå,zxg` `ziixa epipye -àöé àìzaya afd §©§¨¦¨Ÿ¥¥
,eqikaàöé íàåenr.úàhç áéiç:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîà §¦¨¨©¨©¨¨©©¥

àä ,àéL÷ àìzhiyk ,dxhty `ziixad -øéàî éaøxaeqd ,`id Ÿ©§¨¨©¦¥¦
miyp`d x`y jxc oi`y oeik ,jka mc` eze` ly ekxc m` s`y

.xeht ,jk `ivedlàäzhiyk ,daiigy `ziixad -äãeäé éaø,`id ¨©¦§¨
.aiig ,lega jk `ivedl ekxcy oeiky

:sqei ax lr dywn iia`ééaà déì øîà,sqei axlúòîLc øeîéà ¨©¥©©¥¥§¨§©
déìzrnyy xnel ozipy dn -øéàî éaøìwx epiid ,z`hgn xhty ¥§©¦¥¦

déçøBà eðééä åàìc éãéîamixacd lk oebk ,jka ekxc oi`y xaca - §¦¦§¨©§§¥
oi` one`d s`e ,cia wx `id mz`ved jxcy lirl `ziixaa miiepyd
j` ,ezepne` lr fixkdl dvexyk `l` xg` ote`a `ivedl ekxc

déçøBà eðééäc éãéîaoebk ,df ote`a wx `id ez`ved jxcy mc`a - §¦¦§©§§¥
,eqika `veid afdéì úòîL éîs` xht xi`n iaxy zrny ike - ¦¨§©¥

:eixac z` iia` gikene .dfaéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
x`y z`ved jxc ef oi`y lk xeht xi`n iaxly xn`z `l` ,jk

,ekxc ef df mc`y s` ,miyp`däzòî àlày ,zeywdl yièBéãä ¤¨¥©¨¤§
,mipne`d jxck zeyrl rcei epi`e one` epi`y÷÷çLzcnká÷ ¤¨©©

úò÷aaur zkizg -øéàî éaøì ,úaMawxy d`ved iabl xaeqd ©©©©©©¨§©¦¥¦
,miaiig dk`lnd jxck miyerykénð éëäxn`p ok` m`d -àìc ¨¦©¦§Ÿ

áéiçîjxc `l` ,jka mipne`d ly dwiwg jxc oi`y oeikny - ¦©©
ilk oewiz meyn z`hg aiig epi` ,oiaw dyly wewgl one`d
`l` miaiig eidi `l xi`n iaxl ok m`e ,[yihta dkn zk`ln]
heicdy xnel okzi `l ixde ,dkxck dk`lnd z` miyerd mipne`d
wwgy heicd s` i`ce `l` .`id dxenb dk`ln `ldy ,xeht didi
`ede .dwiwga iwa epi`y iptn jk ezwiwg jxc lky oeik ,aiig aw
,aiig ,df ote`a `id ely qikd z`ved jxc lky oeik ,af iabl oicd

.df ote`a mi`vei mpi` miyp`d x`yy s`
:xg` ote`a zeziixad zxizq z` ayiin `pepnd axáø øîà àlà¤¨¨©©

àéL÷ àì ,àðeðîä,zeziixad zxizqïàk,daiigy `ziixaa - ©§¨Ÿ©§¨¨
xaecnúBiàø ézL ìòa áæaz` jixvy ,cala zei`x izy d`xy - §¨©©§¥§¦

,xenb afk oaxwa aiige ziyily dii`x d`x m` wecal ick qikd
,ez`ved lr aiig okle d`ved jxc aygp df ixd el jixvy oeikeïàk̈

xaecn ,dxhty `ziixaa -ìL ìòa áæa,úBiàø Ljixv epi` aeyy §¨©©¨Ÿ§¦
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zay(ipy meil)

ä÷ìé àlL[wfei-]ìúBkäjelkln elivdl epiidc ,minybd inn ¤Ÿ¦§¤©¤
,minda Bðéàe' llk'ïzeé éëminybd ina dvxy aygp df oi` - ¥¦§¦©

lr jk xg` eltp m`e ,epevxl ozipy 'oYEi ike' weqtd llka aygiy§¦©
xaca dvex m`y x`eane .d`neh lawl mze` mixiykn mpi` zexit
qikd z`ved o`k s`e ,oevxl aygp epi` jelkld on livdl ick wx
oi` `linne zeaiyg dfl oi` ,daifd jelkln eicba z` livdl ick

.xehte ,elv` d`ved jxc ef
:`xnbd dywnéîc éî,dfl df minec mipiiprd ipya mipecipd ike - ¦¨¥

ixdíúä,wfei `ly ick lzekd lr dxrw dteka my -éòa à÷ àì ¨¨Ÿ¨¨¥
ììk ïé÷Lî éðäì eäìxn`p m` s`e ,llk el` miwyna dvex epi` - §§¨¥©§¦§¨

lkn ,xacd z` aiygn jelkln livdl el daeyg dxrwd ziitky
zeaiyg el didzy mikixv ep` xiykdl elkei mindy ick mewn

la` ,mda dvex epi`y dlbn dxrwd ziitk eli`e ,minaàëäo`k - ¨¨
z` aiygn jelkln livdl dvexyk m` ,zaya afd qik z`veda
,d`vedd zeaiyg lr micitwn ep` zay zk`ln oiprl ixd ,xacd

miafdeäáéæ déa éìea÷ì ñék éàäì eäì éòa à÷df qik mikixv - ¨¨¥§§©¦§©¥¥¦¨
z`ved `linne ,jelkld on mdicba livdle daifd z` ea lawl ick
m`e :`iyewd z` `xnbd zniiqn .dilr eaiigzie mdl daeyg qikd

,mirxfe zexit xykdl eqika afd z`ivi oipr z` zencl jpevxàä̈
àéîc àìezencl oi` -àôéñì àlàokn xg`l epipyy dpynl - Ÿ¨§¨¤¨§¥¨

(d"n c"t oixiykn),äáéøò[dxrw-][äðúðL]ickóìc ãøiLminyb in - £¥¨¤¨§¨¤¥¥¤¤
zial mitlecdïéæzépä íéî ,dëBúìwegxnl dpnnïéôvpäå- §¨©¦©¦¨¦§©¦¨¦

,uegl miktype d`ln `idyk dab lr mitvda ïðéàe' llk,'ïzeé éë ¥¨¦§¦©
åmind,dëBúaLy dpynd ixacn rnyn.'ïzeé éë'a äæ éøä §¤§¨£¥¤§¦©

in jelkln livdl ick dxrwd z` ozpy ote`a s`y ,x`eane
dvex epi`y s` ,mind z` lawl dgipd `l` dktd `l m` ,minybd
,o`k oke .elv` miaeygy ezrc dlib mewn lkn ,llk miwynd z`
z` ea lawl qikd z` dvexy oeik ,daifd z` dvex epi`y s`
aeyii dgcp df itle .aiigziy ie`xe ,ef d`ved aiygd ixd ,daifd
af oia ewligy ,xeht e` aiig eqika `veid af m` zeziixad zxizq
qikd z` jixv `ed s` ixdy ,zei`x yly lra afl zei`x izy lra
zxizq dyw aey ok m`e ,d`ved jxc aygpe ,eicba lr xenyl

.zeziixad
:xg` ote`a zeziixad zxizq z` zayiin `xnbdàáøå ééaà ,àlà¤¨©©¥§¨¨

eäééåøz éøîàc,[mdipy exn`y-]àéL÷ àì,zeziixad zxizqàä §¨§¦©§©§Ÿ©§¨¨
zhiy ,daiigy `ziixad -äãeäé éaødk`ln s`y xaeqd ,`id ©¦§¨

i`yxwirl jixv epi`e ziyrp dzid `l epevxay ,dtebl dkixv dp
jixv did `le daif llk dzid `ly epevxy ,o`k oebke ,dk`lnd

,dilr aiig mewn lkn ,qik mr z`vlàäå,dxhty `ziixade - §¨
zhiyïBòîL éaøokle ,dtebl dkixv dpi`y dk`lna xhetd ,`id ©¦¦§

.xeht ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln efy ,eqik mr `veid af
:dpyna dpecipy dkiygl jenq zay axra d`ved oipra `ziixa

éác éðzly eyxcn ziaa `pzd dpy -ìàòîLé éaø,`ziixaàöBé ¨¥§¥©¦¦§¨¥¥
íãàxhernäëéLç íò úaL áøòa ïéléôúaoi`e ,dkiygl jenq - ¨¨¦§¦¦§¤¤©¨¦£¥¨

:`xnbd zx`an .jygiy xg`l mda `vi `ny miyyegàîòè éàî©©£¨
,jkl miyyeg oi`y mrhd dn -áéiç ,àðeä áø øa äaø øîàc ïåék¥¨§¨©©¨©©¨©¨

äòLå äòL ìk ïéléôza LîLîì íãà,mdn ezrc giqi `ly ick ¨¨§©§¥©§¦¦¨¨¨§¨¨
a z`f micnleäî ,õévî øîBçå ì÷dõévodk ly egvn lr gpend ©¨¤¦¦©¦

,lecbäøkæà àlà Ba ïéàL['d my-]úçà''dl ycw' `idyzeny) ¤¥¤¨©§¨¨©©Ÿ¤©
(el gk,äøBz äøîà(gl gk my),,'ãéîz Bçöî ìò äéäå'xak ixde ¨§¨¨§¨¨©¦§¨¦

,'oxd` gvn lr dide' uivd zpizp mewn weqt eze` zligza xn`p§¨¨©¥©©£Ÿ
weqtd xezin miyxec okleçéñé àlLz` lecbd odkd,epnî Bzòc ¤Ÿ¨¦©©§¦¤

ok m`eïäa LiL ïéléôzokezay zeiyxta -úBøkæà['d zeny-] §¦¦¤¥¨¥©§¨
änëå änk úçà ìò ,äaøä,mdn ezrc giqdl xeq` mgipndy ©§¥©©©©¨§©¨

eCkìäzay axra dzr s`e ,dry lk mda ynynl jixvy oeik - ¦§¨
oda ynynn mei ceraneäì øéëc økãéîmd migpeny `ed xkef - ¦§¨¨¦§

.zayd zqipk mcew mhytie ,eilr

:zaya d`ved xeqi`n zexidfd oipra `ziixa ceràéððç ,àéðz©§¨£©§¨
Bãâáa LîLîì íãà áéiç ,øîBàaäëLç íò úaL áøòjenq - ¥©¨¨¨§©§¥§¦§¤¤©¨¦£¥¨

e`ivedl `eai `ly ick ,xac mey cbaa jexk `di `ly ,dkiygl
.zayaúaMì éúaø àúëìä ,óñBé áø øîàxac ef dklda yi - ¨©©¥¦§§¨©¨¦©©¨

.zay xeqi`n eyixtdl ,lecb
:dpyna epipy.'åë åéìk úà älôé àìŸ§©¤¤¥¨

:enrh dne ,xeqi`d xn`p onf dfi` lr zwtzqn `xnbdàéòaéà¦©§¨
eäìy oicd m`d ,daiyid ipa ewtzqp -åéìk úà älôé àìmipikn §Ÿ§©¤¤¥¨

s` `ed,íBia`ed dfa exfby mrhdeâBøäé ànL,mze`åzhiyéaø ©¤¨©£§©¦
àéðúc ,àéä øæòéìà,`ziixaaäpék âøBää ,øæòéìà éaø øîà ¡¦¤¤¦§©§¨¨©©¦¡¦¤¤©¥¦¨

úaMaz`hg aiigìîb âøBä eléàkepipyy dne ,c`n lecb `edy ©©¨§¦¥¨¨
dpyna,øpä øBàì àø÷é àìåyygn `ed,ähé ànLdny xnelk §Ÿ¦§¨§©¥¤¨©¤

.cala `xwi `ly oicd lr xn`p 'xpd xe`l' dpyna epipyyBà
àîìéc,xn`p `ny -eäééåøzmbe eilk dlti `l mb ,mipicd ipyy - ¦§¨©§©§

yygn exq`p ,`xwi `lähé ànLxe`l'e ,xzei aeh ze`xl xpd z` ¤¨©¤
oi`y meia j` ,zay lila wx exq`p mdipye ,mdipy lr xn`p 'xpd

.xzen ,df yyg
:`ziixan wtqd z` heytl dvex `xnbdïéìBt ïéà ,òîL àzmilk ¨§©¥¦

mipiknïéøB÷ ïéàåxtqa,øpä øBàìmb xn`p 'xpd xe`l'y rnyne §¥¦§©¥
dlild lr dpyna xn`p df oicy x`eane ,'oilet oi`' lrenrhe ,

:`xnbd dgec .xpd z` dhi `ny yygnïéúéðúnî àîélà éî- ¦©¦¨¦©§¦¦
xe`l' seqal aezk da mby dpynd weicn wfg xzei df weic ike
xen`d oicd lr wx xn`p df `ny ep` miwteqn mewn lkne ,'xpd
o`k s`e ,dlti `ly `yixa xen`d oicd lr `le ,`xwi `ly `tiqa
j` ,oixew oi`y `tiqd lr wx xn`p 'xpd xe`l'y xnel yi `ziixaa

.bexdi `ny meia s` `ed oilet oi`y oicd
:zxg` `ziixan wtqd z` zhyet `xnbdïéìBt ïéà ,òîL àz̈§©¥¦
ïî elà ,øpä øBàì ïéøB÷ ïéàå ,øpä øBàìdxyr dpenyúBëìää §©¥§¥¦§©¥¥¦©£¨
ïBøb ïa äi÷æç ïa äéððç úéiìòa eøîàL.exwal minkg elryk ¤¨§©£¦©£©§¨¤¦§¦¨¤¨

:`xnbd dgikendpéî òîLef `ziixaneäééåøúczekld izyy - §©¦¨§©§©§
yygn xpd xe`l dlila exq`p ,eicba zeltl xeqi`d s`e ,el`

.ähé ànL:`xnbd dwiqndpéî òîLon jkl di`x yi ok` - ¤¨©¤§©¦¨
.`ziixad

:zaya xpd xe`l zeyrl xeq`d sqep xac zx`an `xnbdáø øîà̈©©
ïéçáäì eléôà ,ìàeîL øîà äãeäélicadle wecal -Bãâa ïéa §¨¨©§¥£¦§©§¦¥¦§

BzLà éãâáìdzid mkxcy oeik ,dhi `ny yygn ,xpd xe`l xeq` §¦§¥¦§
el` minec mdicba eidy:df xeqi` liabn `ax .el`làì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ

ïøîà,ok zeyrl xeq`y epxn` `l -àlàmicbaaéðácxird £¨¨¤¨¦§¥
,àæBçîmdicba jk meyne ,dk`ln miyer mpi`e md miwpetny §¨

icbal ecba oia oigadl ick oiirl jixve ,miypd icba lyk miagx
,ezy`àúéì÷ç éðác ìáàzk`lna miwqery ,mixtkd iyp` ly - £¨¦§¥©§§¨¨
,dcydéòãé òãéî,miypd icbal mixabd icba oia lcadd xkip ± ¥©¨§¦

miypd icbae ,mzk`lna mdl erixti `ly ick mixv mixabd icbay
xzen okle ,mdipia lcada oigadl ick oiirl jixv oi`e ,miagx

:`ax siqen cer .xpd xe`l z`f zeyrlåmicbadénð àæBçî éðáã §¦§¥§¨©¦
ïøîà àìxeq`y epxn` `l mb -àlàmicbaa,úBð÷æcmd mixvy Ÿ£¨¨¤¨¦§¥

md miagx mibpernd `fegn ipa ly miyp`d icbay oeike ,zvwna
ick xpd z` dhi `ny mixfeb ok lre ,el`l el` minec md ixd ,zvw

,xzei aeh mdipia oigadlìáàmicbaaúBãìécoi` ,c`n miagxy £¨¦¨
e mdicbal minec miyp`d icbaéòéãé òãéîlcadd ahid xkip - ¥©§¦¦

pd xe`l mdipia oigadl xzene ,mdipia.x
mb mieqn ote`a mixeq`d sqep xace micba ziilt oipra `ziixa

:zeixad ceak meyn legaïéìBt ïéà ,ïðaø eðzmicbad on mipik ¨©¨¨¥¦
legd zenia,ãBákä éðtî ,íéaøä úeLøa`ly ,my mixaerd ly ¦§¨©¦¦§¥©¨

.jk meyn Eq`nidì éøîàå ,äãeäé [éaø] (áø) øîà Ba àöBik± ¦¨©©¥¨©©¦§¨§¨§¦¨
z`f xn`y mixne` yieïéæéåè÷étà ïéNBò ïéà ,äéîçð éaøxac - ©¦§¤§¨¥¦©¦§§¦¦

d`wdl `iand.ãBákä éðtî ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¦§¥©¨
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zay(ipy meil)
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zay(iyily meil)

äéä àìå ,åéîé éöça úî äî éðtî ,äaøä íéîëç éãéîìz LnéLå§¦¥©§¦¥£¨¦©§¥¦§¥¨¥©£¦¨¨§Ÿ¨¨
døéæçî íãà[dl aiyn-]c.øáe,dìöà ézçøàúð úçà íòô ¨¨©£¦¨¨¨©©©©¦§¨©§¦¤§¨
äçéñî äúéäå[zxtqn-]éîéa ,éza ,dì ézøîàå ,òøBàî BúBà ìk §¨§¨§¦¨¨§¨§¨©§¦¨¦¦¦¥

Cúecð,jly dpey`xd mcd zii`x xg`y mini draya -àeä äî ¦¥©
Cìöà.jnr bdp cvik -äpè÷ òaöàa eléôà ,íBìLå ñç ,éì äøîà ¤§¥¨§¨¦©§¨£¦§¤§©§©¨

.[éa] òâð àì,dze` le`yl izkyndeéðeaì éîéaCminid zraya - Ÿ¨©¦¦¥¦¥
,jzaifn dxdhl zxtqy miiwpdCìöà eäîdxn` .jnr bdp cvik - ©¤§¥

,ilBzòc äúìò àìå ,øNa áeøé÷a énò ïLéå ,énò äúLå ,énò ìëà̈©¦¦§¨¨¦¦§¨©¦¦§¥¨¨§Ÿ¨§¨©§
øçà øác ìò.dxez xeqi` lr xearl -íB÷nä Ceøa ,dì ézøîàå ©¨¨©¥§¨©§¦¨¨©¨

äøBz äøîà éøäL ,äøBzì íéðt àNð àlL ,BâøäL(hi gi `xwie), ¤£¨¤Ÿ¨¨¨¦©¨¤£¥¨§¨¨
,'áø÷ú àì äúàîeè úcða äMà ìàå'dliahd cr dxeq`y myke §¤¦¨§¦©§¨¨Ÿ¦§©

.daxiwa s` dxeq` jk ,dyrna
:cinlz eze` bdp daxiw efi` ewlgpy d`ian `xnbdàúà ék¦£¨

[ribdyk-]éîéc áøl`xyi ux`l laan,øîàdy`d dxn`y dn ©¦¦¨©
y eyexit ,xya aexiwa epyiyéàåä àãç ähîdhna dnr oyi - ¦¨£¨£©

.xya aexiw ynn did `le ,dagx dzid j` ,zg`àáøòîaux`a - §©£¨¨
l`xyi,óñBé øa ÷çöé áø øîà ,éøîàj` ,aexiwa epyi mpn`øpéñ ¨§¦¨©©¦§¨©¥¦¨

dide ,dhnle mipzndn zxbeg dzid miphw miqpkn oirk -÷éñôî©§¦
.dðéáì Bðéa¥§¥¨

äðùî
epipyy xg`(.`i lirl),'xpd xe`l `xwi `le eilk z` dlti `le'

:jk lr minkg exfb izn zx`an dpyndelàåmd zexifbdïî §¥¦
úéiìòa eøîàL úBëìääly bbdeìòL ,ïBøb ïa äi÷æç ïa äéððç ©£¨¤¨§©£¦©£©§¨¤¦§¦¨¤¨¤¨

l`xyi inkg,Bøwáìlld icinlz mbe i`ny icinlz mb my eide §©§
eðîð,oipnl minkgd ecnr -eaøåicinlz xzei miax eide -úéa ¦§§©¥

ìò éànLicinlz,ìlä úéa.aexd eidy ,i`ny ziak dkld dwqtpe ©©©¥¦¥
eøæb íéøác øNò äðBîLedxezl biiq zeyrl.íBia Ba §¨¨¨§¨¦¨§©

àøîâ
`xnbd ,'eke dippg ziilra exn`y zekldd on el`e ,dpyna epipy

:dpynd zpeekzn zekld dfi`l zxxan,óñBé áøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥
m`delàzekldd onelàå Bà ,ïðzzekldd on,ïðzdn yxtne ¥§©§¥§©

m`d ,e"`e `la e` e"`ea miqxeb m` lcaddelàåzekldd on,ïðz §¥§©
lr yxtzn dfeïøîàc éðäz` dlti `l ,xnelk ,epipy xaky el` - ¨¥©£©¨

,xpd xe`l `xwi `le ,eilkelà Bàzekldd on,ïðzlr yxtzn dfe ¥§©
zeipyndïn÷ øîéîì ïðéòácjynda xnel mivex ep`y -(:fi onwl), §¨¦©§¥©©¨

.'eke eic oixey oi`
:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz,`ziixan di`x rnye `a -ïéà ¨§©¥

eøîàL úBëìää ïî elàå ,øpä øBàì ïéøB÷ ïéàå øpä øBàì ïéìBt¦§©¥§¥¦§©¥§¥¦©£¨¤¨§
,ïBøb ïa äi÷æç ïa äéððç úéiìòa,mixg` mixac jk xg` aezk `le ©£¦©£©§¨¤¦§¦¨¤¨

dpéî òîL,`ziixadn -,ïðz elàåoi`e oilet oi` lr yxtzn dfe §©¦¨§¥§©
:`xnbd dwiqn ,xac xyr dpenyn epi` ,'eke eic oixey oi` j` ,oixew

ok`péî òîL.d §©¦¨

:eiyrnn d`ian `xnbd ,diwfg oa dippg o`k xkfedy ab`,ïðaø eðz̈©¨¨
áúk éîz`úéðòz úléâîmixeq`d mini da miaezky `ziixa - ¦¨©§¦©©£¦

,ctqda mb mixeq`y mdne ,ziprza,eøîàz`f eazkyïa äéððç ¨§£©§¨¤
Búòéñå äi÷æç,[ezxeage-]úBøvä úà ïéáaçî eéäLmil`bpy ¦§¦¨§¦¨¤¨§©§¦¤©¨

.d"awd ly egayl exikfdl mdilr aiag qpde ,mdnïaø øîà̈©©¨
úBøvä úà ïéáaçî eðà óà ,ìàéìîb ïa ïBòîLlr d"awl gayl ¦§¤©§¦¥©¨§©§¦¤©¨

,eplivnyk qpdäNòp äî ìáàcr ,zexvd eaxzd jk lkyíàL £¨©©£¤¤¦
áBzëì eðàa,miqipd lk z`øçà øác .ïé÷étñî eðà ïéàmrhd ¨¦§¥¨©§¦¦¨¨©¥

y zngn ,z`f miazek ep` oi`yòbôð äèBL ïéàxikn dheyd oi` - ¥¤¦§¨
mi`ad mirbtd ieaixa mixikn eppi` ep` jke ,eilr mi`ad mirbta

.d"awd epnr dyery miqpde ,epilrøçà øácep` oi`y mrhd ¨¨©¥
y zngn ,z`f miazekìîæéàa Lébøî únä øNa ïéàs`e ,ea jzegd ¥§©©¥©§¦¨¦§¥

.miyibxn mpi`y miznk ep`
:`xnbd dywnéðéà,yibxn znd xya oi`y `ed jk m`d -øîàäå ¥¦§¨¨©

äL÷ ,÷çöé áøza`ek -änéøzrlez -,éçä øNáa èçîk ,únì ©¦§¨¨¨¦¨©¥§©©¦§©©©
øîàpL(ak ci aei`),.'ìáàz åéìò BLôðå ,áàëé åéìò BøNa êà' ¤¤¡©©§¨¨¨¦§¨§©§¨¨¤¡¨

:`xnbd zvxznàîéà,`ziixaa xen` -L únä øNa ïéàlcbéça ¥¨¥§©©¥¤©©
,diek e` dkn zngnìîæéàa Lébøî.eze` jzegy ©§¦¨¦§¥

:diwfg oa dippg dyry sqep xac d`ian `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨
íøa ,áø øîà[la`-]äi÷æç ïa äéððçå ,áBhì Léàä BúBà øeëæ ¨©©§©¨¨¦©©£©§¨¤¦§¦¨

àeä àìîìàL ,BîLdidìà÷æçé øôñ æðâðzngn ,minkg ici lr §¤¦§¨¥¦§©¥¤§¤§¥
åéøác eéäLk mi`xp,äøBú éøác ïéøúBñaezky dn oebkcn l`wfgi) ¤¨§¨¨§¦¦§¥¨

(`lrnyn ,'mipdMd Elk`i `l dndAd onE sFrd on dtxhE dlap lM'¨§¥¨§¥¨¦¨¦©§¥¨ŸŸ§©Ÿ£¦
.mixzen l`xyi j` ,zetxhe zelap zlik`a mixeq` mipdk wxyäî¤

ìL Bì eìòä ,äNòïîL éáøb úBàî L,eqpxtle el xi`dláLéå ¨¨¤¡§Ÿ¥©§¥¤¤§¨©
ïLøãe äéiìòazegpna x`eank ,dxizq o`k oi`y x`al(.dn)oeiky ¨£¦¨§¨¨

,zwlnp `l` zhgyp dpi`y ,serd z`hg lek`l mipdkl xzedy
zlik` mdl xzedy xnel mewn did ,dlap xeqi` df l`xyile

.dfa mixeq` mipdkd s`y azk okle ,dlap
:dpyna epipyeøæb øác øNò äðîLedn zxxan `xnbd ,meia ea §Ÿ¨¨¨¨¨¨§

:`xnbd zl`ey .zexifbd mdeäðéð éàîmd dn -øác øNò äðîL ©¦§§Ÿ¨¨¨¨¨
:`xnbd daiyn .exfbyïðúc(a"in d"t miaf),äîeøzä úà ïéìñBt elà ¦§©¥§¦¤©§¨

mc` ,dlik`nìëBà ìëBàä`edyïBLàø,d`nehlìëBà ìëBàäå ¨¥¤¦§¨¥¤
`edyéðL,d`nehlàaäå .ïéàîè ïé÷Lî äúBMäålahy meia ¥¦§©¤©§¦§¥¦§©¨

ez`nehnøBäèå ,ïéáeàL íéîa Baeøå BLàøxenbBLàø ìò eìôpL Ÿ§§©¦§¦§¨¤¨§©Ÿ
ìL Baeøåøôqäå .ïéáeàL íéî ïébeì äL,ycewd iazkn cg` - §§Ÿ¨¦©¦§¦§©¥¤

,miaezke mi`iap dxezíéãiäå,eici lhpy mcew mzqa,íBé ìeáhäå §©¨©¦§©§
ïé÷Lîa eàîèpL íéìkäå íéìëBàäåel` lk .opaxcn mz`nehy §¨¨¦§©¥¦¤¦§§§©§¦

`ibeqd jynda x`azie ,xac xyr dpeny zxifbn dnexz milqet
.xac lka xeqi`d mrh

:`xnbd zl`ey .dpynd z` xxal zxfeg `xnbdàpz ïàîin - ©©¨
y xaeqd `pzd `edìëBà ìëBàä`edyïBLàø,d`nehlìëBàäå ¨¥¤¦§¨¥

ìëBà`edyéðLwx ,d`nehléìñt ìñôî,dnexzd z` `ed lqet - ¤¥¦¦§¨¨§¦
j`ééenè©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zay(iyily meil)

,yxcnd zian ribn didykeäééãç éaà déúååçàì eäì ÷Mðî äåä£¨§©¥§§©§¨¥©¥¨©§
,mdly dfgd zia lr eizeig`l wypn did -dì éøîàåyie - §¨§¦¨

mdl wypn didy ,mixne`eäééãé éaà.mdizerexf lr - ©¥§©§
:ebdpnk `ly xn` envr `lery d`ian `xnbddéãéc àâéìôe§¦¨¦¥

déãécà,envr `ler ixac lr zwleg `ler zbdpde -,àleò øîàc ©¦¥§¨©¨
äáøe÷ íeL eléôàzeixrlàøéæð éøîà Cì Cì íeMî ,øeñà- £¦§¨¨¦¥¥¨§¦§¦¨

,xifpl mixne`øBçñ øBçñj` ,jlz aiaq aiaq -áø÷z àì àîøëì §§§©§¨Ÿ¦§¨
xdfidl yi ,o`k s`e ,miapr epnn lk`z `ny ,mxkl axwz l` -

.dxiar icil `eai `ny ,zeixrl daixwn

:dcp ezy`l daxiw oipra dyrn d`ian `xnbdeäiìà éác éðz- ¨¥§¥¥¦¨
,`iapd edil` itn dxn`py `ziixa epy,ãçà ãéîìúa äNòî©£¤§©§¦¤¨

äaøä äðML,zeipynäaøä àø÷å,dxezíéîëç éãéîìz LnéLå ¤¨¨©§¥§¨¨©§¥§¦¥©§¦¥£¨¦
äaøä,dinrhe dpynay minezqd mixacd z` el exiaqdyúîe ©§¥¥

åéléôz úìèBð BzLà äúéäå .åéîé éöça,ely oilitzd z` - ©£¦¨¨§¨§¨¦§¤¤§¦¨
ízøfçîemnir zaaeqne -äøîàå ,úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa §©©§¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨§¨§¨

íäì,mda miayeil -äøBza áéúk(k l mixac),éiç àeä ék'CøBàå E ¨¤§¦©¨¦©¤§¤
éîé,'Eok m`e,äaøä àø÷å ,äaøä äðML éìòa ¨¤©£¦¤¨¨©§¥§¨¨©§¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zay(iriax meil)

enèî àìleqtle ,d`nehl ipy zeidl dnexzd z` mi`nhn mpi` - Ÿ§©
.zxg` dnexz

:`xnbd daiynïðúc ,àéä òLBäé éaø ,äpç øa øa äaø øîàzexdh) ¨©©¨©©©¨©¦§ª©¦¦§©
(a"n a"t,ìëBà ìëBàä ,øîBà øæòéìà éaø`edyïBLàø,d`nehl ©¦¡¦¤¤¥¨¥¤¦

eteb dyrpïBLàø,d`nehl ipy zeidl dnexz `nhne ,d`nehl ¦
.iyily zeidl dnexz leqtz `ideåm`ìëBà ìëBà`edyéðL §¥¤¥¦

eteb dyrp ,d`nehléðL`l j` dnexzd z` lqete ,d`nehl ¥¦
lke`de .`nhnìëBà`edyéLéìLeteb dyrp ,d`nehléLéìL ¤§¦¦§¦¦

.miycw lqet j` ,erbna dnexz lqet epi`e ,d`nehlòLBäé éaø©¦§ª©
,øîBàoiae ïBLàø ìëBà ìëBàälke`d oiaéðL ìëBà,d`nehl ¥¨¥¤¦¤¥¦

eteb dyrpéðLlke`de ,`nhn epi`e dnexzd z` lqete ,d`nehl ¥¦
`edy lke`éLéìLeteb dyrp ,d`nehl,LãBwì éðLrbep m`y §¦¦¥¦©¤

ycew erbna leqtle ,d`nehl iyily zeidl eze` `nhn ycewa
.xg`ïéàådyrpäîeøzì éðL,yxtne .llk lqet epi` dnexze - §¥¥¦©§¨

dfi`a mipc eilry ,elke`l xzeny d`nehl iyily `ed lke` dfi`
,elke`d `nhp dbxcäîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleçaexnyy - §¦¤©£©¨¢©§¨

oic mdl yi ef dlrn itlke ,dnexz md eli`k d`nehn mze`
mpi` mzq oileg j` ,dnexzk d`nehl iyily miyrpy ,dnexz
lke` oia wlgn epi` ryedi iaxy ixd .d`nehl iyily miyrp

.dnexz lqete ,ipy eteb dyrp mdipyae ,ipyl oey`x
:`xnbd zxxanàîòè éàî ,éðL ìëBà ìëBàå ïBLàø ìëBà ìëBà¥¤¦§¥¤¥¦©©£¨

déa eøæbea exfby mrhd dn -.äàîeè ïðaø:`xnbd daiynïéðîéæc ¨§¥©¨¨§¨§¦§¦
[minrty-]ìé÷Lå ,ïéàîè ïéìëBà ìéëàc[lhepe-]äîeøúc ïé÷Lî §¨¦¨¦§¥¦§¨¦©§¦¦§¨

mixedhdéîeôì éãLådnexz ly miwynd mirbepe ,eitl mkilyne - §¨¥§¥
,`nhd lke`aeäì ìéñôeick ,d`neh eilr exfb okle ,milqtpe - ¨¦§

.dnexz lv` libx `di `ly
:`xnbd zxxanïðaø déa eøæb àîòè éàî ,ïéàîè ïé÷Lî äúBL¤©§¦§¥¦©©£¨¨§¥©¨¨

.äàîeè:`xnbd daiynïéðîéæc[minrty-],ïéàîè ïé÷Lî äúLc §¨§¦§¦§¨¨©§¦§¥¦
ìé÷Lå[lhepe-]äîeøúc ïéìëBàdxedhdéîeôì éãLåmkilyne - §¨¦¨¦¦§¨§¨¥§¥

,mi`nhd miwyna dnexzd ilke` mirbepe ,eitleäì ìéñôe- ¨¦§
.mlqete

:`xnbd zl`eyCä eðééämewlg recne ,od zg` zexifbd izy - ©§©
:`xnbd daiyn .mizylàîéúc eäî,xn`z `ny -àädizy - ©§¥¨¨

,eita lke` yiykéçéëL,da xefbl yie ,`ed zelibx -àäå- §¦¦§¨
,eita dwyn yiyk dlik`eéçéëL àì,da xefbl oi`e ,giky epi` - Ÿ§¦¦

ïì òîLî à÷dzeyd mby exfb ok it lr s`y ,`pzd eprinyn - ¨©§©¨
.`nhp mi`nh miwyn

:`xnbd zxxaneøæb àîòè éàî ,ïéáeàL íéîa Baeøå BLàø àaäå§©¨Ÿ§§©¦§¦©©£¨¨§
.äàîeè ïðaø déaaiyn:`xnbd d,éqà áø øîà éáéá áø øîà ¥©¨¨§¨¨©©¥¨¨©©©¦

úBøòî éîa ïéìáBè eéä älçzaLminyb inyïéñpeëî,mda ¤©§¦¨¨§¦§¥§¨§¨¦
ïéçeøñe,ax onf ecnry zngn eidïéáeàL íéî ïäéìò ïéðúBð eéäå §¦§¨§¦£¥¤©¦§¦

,dndefd xiqdl ick ,dliahd xg`,òá÷ íeàNòå eìéçúäcinzy ¦§¦©£¨¤©
okle ,miae`y min envr lr lihdl yi dewna dliah xg`eøæb̈§

minkgíäéìòdliah xg` miae`y mina maexe my`x mi`ad lr - £¥¤
,dewna.äàîeè§¨

:`xnbd zl`eyéàîme`yry dpeekd dn -,òá÷exfb df zngny ©¤©
:`xnbd daiyn .d`neh mdilrelà àì íéøîBà eéäL ,ééaà øîà̈©©©¥¤¨§¦Ÿ¥

dxrnay minybd in -ïéøäèî,ceglelàå elà àlàminybd in - §©£¦¤¨¥¨¥
mdixg`y miae`yd minde,ïéøäèîmiae`yd mindy erci `le §©£¦

.`ndefd z` xiardl wx mi`a
:`xnbd dywnàáø déì øîà,iia`ldpéî à÷ôð éàîexn`y dna ¨©¥¨¨©¨§¨¦¨

,xdhidl ick miae`yd mind z` mb jixvyðäa éìáè à÷ àäC- ¨¨¨§¦§¨¨
eyri `ly d`neh exfb recne ,dxrnd ina milaeh eid ixd seq seq

.okelà àì íéøîBà eéäL ,àáø øîà àlàdxrnay minybd in - ¤¨¨©¨¨¤¨§¦Ÿ¥
elà àlà ,ïéøäèîmiae`yd mind -,ïéøäèîminkg eyyge §©£¦¤¨¥§©£¦

.minyb ina dliahd z` lhal e`eaiy
:`xnbd zxxanìL Baeøå BLàø ìò eìôpL øBäèåíéî ïébeì äL §¨¤¨§©Ÿ§§Ÿ¨¦©¦

,äàîeè ïðaø déa eøæb àîòè éàî ,ïéáeàL.dliah xg` epi` ixd §¦©©£¨¨§¥©¨¨§¨
:`xnbd daiynàä àì éàc`nhiy xedhd lr dxifbd ilel - §¦Ÿ¨

,miae`y min mibel dyly zkityaàä àîéé÷ àìmiiwzz `l - Ÿ¨§¨¨
,min mibel dyly envr lr jteyy ez`nehn laehd lr dxifbd

.ez`nehn laehd oial epia lcad oi`y exn`iy meyn
:`xnbd zxxan.äàîeè ïðaø déa eøæb àîòè éàî ,øôñådaiyn §¥¤©©£¨¨§¥©¨¨§¨

:`xnbdïéìëBà úà ïéòéðöî eéä älçzaL ,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨¤©§¦¨¨©§¦¦¤¨¦
éàä ,eøîàå ,äøBz øôñ ìöà äîeøúcdxez xtqd -éàäå ,Lã÷ ¦§¨¥¤¥¤¨§¨§©Ÿ¤§©

dnexzde -,Lã÷.df lv` df ecnriy ie`xeeúà÷c eæç÷c ïåék Ÿ¤¥¨§¨¨§¨¨
àãéñt éãéì,cqtd icil miribn mixtqdy minkg e`xy oeik - ¦¥§¥¨

miwifn milke` lv` miievnd mixakry,mixtqlïðaø déa eøæb̈§¥©¨¨
,äàîeèwigxdl exdfi jk jezne ,z`nhp xtqa zrbepd dnexzy §¨

.mixtqdn dnexzd z`
:`xnbd zx`aníéãiäå,d`neh mda exfbúBið÷ñò íéãiäL éðtî §©¨©¦¦§¥¤©¨©¦©§¨¦

,ïädnexz ilk`nl `ed i`pbe ,etebay mitpehnd zenewna zerbepe ¥
.zeiwp mpi`y mici mda erbiy

:dnexzd z` lqety sqep xac d`ian `xnbdàðzepipy - ¨¨
,`ziixaaøôñ úîçî úBàaä íéãé óà,xtqa erbpy -úà úBìñBt ©¨©¦©¨¥£©¥¤§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'

שלום וברכה!

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

בהפעולות האמורות כהנה וכהנה בתוככי שאר פעולות להפצת היהדות המסורתית, שבד"מ יתוסף כהנה 

וכהנה בענינים הגשמים בפרט שבהשתלשלות מלמעלה למטה הוא בגשמיות כ"פ ככה בערך הרוחניות, 

ונמשכת ברכה רבה  נעשית עליית עולמות עליונים  וכידוע הדוגמא אשר בהקרבת עוף אחד ע"ג המזבח 

בעניני האדם.

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

המעינות ועד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט.
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שבת.  פרק ראשון - יציאות השבת דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

הקשור  הבדל כל ללא – וכמובן לביתֿהרפואה, סמוך יחד, מתים מספר של בקבוצות להיקבר צריכים היו

המת. של הלאומית לזהותו

שבקדושה". "גבורה זאת מכנה הייתי זאת! כל בעלי עשה שבכוחם והגבורה מסירותֿהנפש גדולים כמה

בכך, כרוכים שהיו העצומים הקשיים על הדרוש, לכל לדאוג כדי כך להתרוצץ היה יכול כיצד להבין יכולתי לא

היטב  ידע שאותה סכנה עבורו, אמיתית בסכנה כרוכה היתה שעשה פעולה שכל בכך להתחשב מבלי זאת וכל

כלשהם. חשבונות ערך לא הוא אלה ברגעים זאת, כל למרות ממנה. ופחד

את  לחיות – גדולים ובייסורים קשה כה גלות של בעיצומה – זכה אלה פעולותיו שבזכות לומר, ניתן אולי

מתוך  – פשוטים אברכים אחים, שני בכך שהשקיעו הגדולים הכוחות לולא גמור. בכבוד האחרונים חייו חדשי

של  לגורלם זהה בעלי של גורלו היה – למוצאה ניתן עוד מי אצל יודעת שאינני מסירותֿנפש של מדריגה

לעיל. הנזכרים הנפטרים
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בכך, כרוכים שהיו העצומים הקשיים על הדרוש, לכל לדאוג כדי כך להתרוצץ היה יכול כיצד להבין יכולתי לא

היטב  ידע שאותה סכנה עבורו, אמיתית בסכנה כרוכה היתה שעשה פעולה שכל בכך להתחשב מבלי זאת וכל

כלשהם. חשבונות ערך לא הוא אלה ברגעים זאת, כל למרות ממנה. ופחד

את  לחיות – גדולים ובייסורים קשה כה גלות של בעיצומה – זכה אלה פעולותיו שבזכות לומר, ניתן אולי

מתוך  – פשוטים אברכים אחים, שני בכך שהשקיעו הגדולים הכוחות לולא גמור. בכבוד האחרונים חייו חדשי

של  לגורלם זהה בעלי של גורלו היה – למוצאה ניתן עוד מי אצל יודעת שאינני מסירותֿנפש של מדריגה

לעיל. הנזכרים הנפטרים

המשך מעמוד כק



xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zay(iyiy meil)

ïabî enhéì àìilky myk oabn d`neh zikekf ilk elawi `ly - Ÿ¦©¦©¨
,oabn d`neh oilawn oi` qxgäîlà[recn-]ïðz(`"n a"t milk),éìk ©¨¨§©§¥

øúð éìëe ñøçote` ,dpal dnc` oin -ïéànhéî ,äåL ïúàîeè ¤¤§¥¤¤§¨¨¨¨¦©§¦
[d`neh oilawn-]ïéànèîemixg`ïäéøéåàîm` s` ,okez xie`n - §©§¦¥£¦¥¤

,odizeptca erbp `lïéànhéîemb mixg`nïäéøBçàîyi m` - ¦©§¦¥£¥¤
,d`neh my dqpkpe ,oayen ziaa odixeg`a dwiwgïéànhéî ïéàå§¥¦©§¦

ïäéabî,oaba d`neh drbp m` -ïzøäèî ïúøéáLe.oz`nehn ¦©¥¤§¦¨¨§©©§¨
wx :`xnbd zwcwcnìáà ,äåL ïúàîeèc àeä ñøç éìëe øúð éìk§¥¤¤§¥¤¤§§¨¨¨¨£¨

àðéøçà éãéî,zikekf ilk oebk ,xg` xac -àì,qxg ilkl minec ¦¦©£¦¨Ÿ
oz`neh oicy xn`y yiwl yix lr dywe ,oabn s` d`neh oilawne

.oabn e`nhi `ly ozep oicd ,eixacly ,qxg ilkl minecy meyn
:`xnbd zvxznéøîà,uxzl daiyid ipa exn` -eøazLð éëc ïåék ¨§¦¥¨§¦¦§©§

zikekf ilkäðwz íäì Léjkae ,milk mdn zeyrl xefgle mkizdl ¥¨¤©¨¨
jkl ,zekzn ilkl md mineceäðéeLminkg mze` eyr -éìëk ©¦§¦§¥

úBëzî.oabn d`neh elawiy oiprl ©¨
:`xnbd dywnäzòî àlàilk oick zikekf ilk oic minkg eyry ¤¨¥©¨

s` ok m` ,oabn d`neh elawiy oiprl zekznäðLé ïúàîeèì eøæçé©§§§§¨¨§¨¨
úBëzî éìëkodn dyre xfge ,mzxiaya exdhe exaype e`nhp m` - ¦§¥©¨

,zekzn ilka ok oicdy itk ,dpyid oz`nehl exfgi ,ilkïðúcmy) ¦§©
(`"n `"it,ïäéèeLt ,úBëzî éìk,leaiw zia odl oi`y -ïäéìa÷îe §¥©¨§¥¤§©§¥¤

,leaiw zia odl yiy -ïéàîèm`e ,d`neh oilawn -eøaLðxg` §¥¦¦§§
,d`neh elaiwyeøäèm`e .ilk cer opi` ik ,oz`nehnäNòå øæç ¨£¨©§¨¨

ïäî[mdixayn-]é ïúàîeèì eøæç ,íéìkéìk éab eléàå .äðL ¥¤¥¦¨§§§¨¨§¨¨§¦©¥§¥
ïðz úéëeëæ(`"n a"t my),,úéëeëæ éìëe íöò éìëe øBò éìëe õò éìk §¦§©§¥¥§¥§¥¤¤§¥§¦

ïäéèeLt,leaiw zia odl oi`y -ïéøBäè,d`neh oilawn opi`e §¥¤§¦
ïäéìa÷îe,leaiw zia odl yiy -ïéàîèm`e .d`neh oilawn - §©§¥¤§¥¦

eøaLð,d`neh elaiwy xg`eøäèm`e .oz`nehnïäî äNòå øæç ¦§§¨£¨©§¨¨¥¤
.àaäìe ïàkî äàîeè ïéìa÷î ,íéìkwx :`xnbd zwiicnïàkî ¥¦§©§¦§¨¦¨§©¨¦¨

ïéà àaäìej` ,d`neh oilawn md ok` -òøôîìd`nehl xefgl - §©¨¦§©§¥©
,exaypy mcew mdl dzidyàìoi` recn ,dywe ,mixfeg mpi` - Ÿ

.zekzn ilkk dfa zikekf ilk ly mpic
:`xnbd zvxznúéëeëæ éìk úàîeèn wx `idäàîeèå ,ïðaøc §©§¥§¦§©¨¨§§¨

äðLé,milk mdn dyre xfge exaype e`nhpy zekzn ilkl zxfegy §¨¨
n wx `id mbïðaøc,,okleäàîeèazligz xwiry zekzn ilk ly §©¨¨§§¨

n `id dz`neheúéçà ,àúééøBàc[ecixed-]äàîeè ïðaø daxefgl §©§¨©¦¨©¨¨§¨
j` ,dpyi d`nehläàîeèazligz xwir lky zikekf ilk ly §§¨
n wx `id dz`neheúéçà àì ,ïðaøc[ecixed `l-]äàîeè ïðaø dì §©¨¨Ÿ©¦¨©¨¨§¨

.dpyi
`l dpyi d`neh zxfg oiprl wxy x`eany xg`n :`xnbd dywn
zekzn ilka s`y meyn zekzn ilk oicl zikekf ilk oic z` eeyd

ok m` ,opaxcn oic `edïäéèeLtzia mdl oi`y zikekf ilk ly §¥¤
,leaiwàäéî[mipt lk lr-]àäc ,ànhéìy dn ixdy -éìk éèeLt ¦¨¦©¥§¨§¥§¥

úBëzî,d`neh milawneäðéð àúééøBàcxyt` i`e ,dxezdn df - ©¨§©§¨¦§
,opaxcn `idy dpyi d`neh zxfg oiprl `xnbd zaeyzk aiydl
zikekf ilk ly mdiheyt oi`y dlrnl zxkfpd dpyna epipy recne

.d`neh milawn
:`xnbd zvxznàøkéä ïðaø eäa éãáòxkid minkg eyr - ¨§¦§©¨¨¤¥¨

,leaiw zia mdl oi`yk d`neh elawi `ly ,zikekf ilk z`nehaék¦
éëéä[ick-],íéLã÷å äîeøz eäééìò óBøNì àìc`ziixe`cny ¥¦§Ÿ¦§£©§§¨§¨¨¦

iheyt z` e`nih `l ,opaxcn wx mz`nehy erciy icke ,md mixedh
.zikekf ilk
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן



קלי `xew did` cenr fh sc ± ipy wxtzekxa

øúð.dnc` oindpal:ïéànèîe ïéànhéîïøéåàî.oxie`A d`nEh zilzpon `nhp - ¤¤¦£¨¨§¨¨¦©§¦§©§¦¥£¦¨¦§¥§¨©£¦¨¦§¨¦
xfg ,xie`ddlze,`nh - Erbp `NW t"r`e ,milkF`d z` oi`Ohn - oxie`A oilkF` ¨£¦¨©§¨¨¨¦©£¦¨§©§¦¤¨¨¦§¤Ÿ¨§¨¥

eizFptcA rbFp oi`W ,lCxg `ln 'it`e ,"`nhi FkFzA xW` lM" aizkCKEnQd `N` ¦§¦Ÿ£¤§¦§¨©£¦¨¥©§¨¤¥¥©§©§¨¤¨©¨
zFptCl:eïéànhéîïäéøBçàî.KFzl d`nEh qpkp m`odixFg`wwg mFwnA uEgAn ©§¨¦©§¦¥£¥¤¦¦§©§¨§£¥¤¦©¦§£©

ur ilkl oiUFrW KxcM ,maWFn ziA:ïéàå ¥¨¨§¤¤¤¦¦§¥¥§¥
ïéànhéîïabî."FkFY l`" aizkC:ïäì Lé ¦©§¦¦©¨¦§¦¤¥¨¤

äðwz.okiYdlxFfgleozFUrlemilM: ©¨¨§©¦¨§©£§©£¨¥¦
äðLé ïúàîeèì.E`nhp m`EaTpe,Exdhe §§¨¨§¨¨¦¦§§§¦§§¨£

oz`nEhl Exfgi - milM odn dUre xfge§¨©§¨¨¥¤¥¦©§§§§¨¨
opirhdlli`Fd ,dliahilkkeEdpip zFkYn: §©§¦¨§¦¨¦§¦§¥©¨¦§

eøäè.ilM Dpi`C:äðLé ïúàîeèì eøæç. ¨£§¥¨§¦¨§§§¨¨§¨¨
`nrh Wxtn DiOwl:íéøBäè ïäéèeLt. §©¥§¨¥©§¨§¥¤§¦

ur Wwzi`CxFre.lEAw ziA Fl WiC wUl §¦§©¥§§©§¥¥¦
Wwzi` mvr ilkEurloicn zWxtA xFre §¦¤¤¦§©§¥§§¨¨©¦§¨

)xAcOA`l:(,'ebe "xFr ilM lke cbA lM" ©¦§¨¨¤¤§¨§¦
"oihgFW lMd"A 'ixn`e)sC oiNEgdk::( §¨§¦§©Ÿ£¦¦©

onE mipxTd on miGrd on `Ad xaC `iadl§¨¦¨¨©¨¦¨¦¦¦©©§©¦¦
oOwl zikEkf ilkE .mitlHd onE zFnvrd̈£¨¦©§¨©¦§¥§¦§©¨
xg`n ,mixFdh odihEWR i`O` `nrh Wxtn§¨¥©§¨©©§¥¤§¦¥©©

EncCzFkYnl:äðLé äàîeèå.Dl ExfgIW §¨§©¨§§¨§¨¨¤©§§¨
ExdHW xg`noOwlcM ,`id opAxC ,dPOn ¥©©¤¨£¦¤¨§©¨¨¦§¦§©¨

`zklidA:àúééøBàc úBëzî éìk úàîeèa. §¦§§¨§§©§¥©¨§©§¨
xTirC ,zikEkf ilkA la` .dpWi d`nEh xEfB§§¨§¨¨£¨¦§¦§¦§¦©
`l - opAxCn `N` `zil Fz`nEh zNigY§¦©§¨¥¨¤¨¦§©¨¨Ÿ

dpWi d`nEh ExfB:àîèéì àäéî ïäéèeLt. ¨§§¨§¨¨§¥¤¦¨¦§¨
zFkYn ilM ihEWR `dC ,zFkYn ilkM¦§¥©¨§¨§¥§¥©¨

iixF`CEdiizeekcC oeike ,',`nhil - EdpieW §©§§¥¨§¦§¨©§¨¦§¦§¨
iPWcM `dA iiEPWl `MilC`nEhA 'dpWi ': §¥¨§©¥§¨¦§©¦§§¨§¨¨

àøékä ïðaø éãáò.,zikEkf ilM z`nEhAEwNigericFdl - `ziixF`C d`nEHn DA ¨§¦©¨¨¤¥¨§§©§¥§¦§¦§¨¦§¨§©§¨§¦©
itxU `lC .miWcwe dnExY dilr EtxUi `le ,mdixaCn `idWd`nEh mEXn dnExY ¤¦¦¦§¥¤§Ÿ¦§§¨¤¨§¨§¨¨¦§¨¨§¦§¨¦§¨

zFwitq 'e on xA ,opAxC):eh sC lirl(: §©¨¨©¦§¥§¥©
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dry xdihy qxg ilk :`ztqeza 'ixn`c .qxg ilkk edl iaiygc meyn ,ixnbl oixdhn

e`l `nlic ?cinrn xza lif` xi`n iaxc olpn ,k"`c .mlerl d`neh el oi` aey ± zg`

ilkc milkc `ztqeza dil zi`c dinrhl lif`c meyn `l` ,dil `nhn zekzn ilk oicn

milkd zexwxwe mizgtd ileye oivgnd iley :mzd `ipzc .d`neh el yi aey xdihy qxg

oda oi`lnn milk o`yre otiy .'ek ,odizeptece

'x ixac ,`adle o`kn d`neh milawne 'ek

xdihy qxg ilk lk :mixne` minkge .xi`n

n"xe :qixb l`eny epiaxe .'ek aey zg` dry

xn`c qixb `le .`ziilrn dnizq aiygc `id

n"x ibiltc yxtne .cinrnd xg` jled lkd

,`ziilrn dnizq dil aiyg n"xc ,ikda opaxe

jkld ,`ziilrn dnizq edl iaiyg `l opaxe

`ziilrn dnizq ded i` ,r"kce .ixnbl mixdhn

el yi n"xl jkld ,cinrn xza opilf` ded

dewna dxdh:

àìàoabn e`nhil `l dzrnn"dc d"de

`dc ipyn ike .oxie`n e`nhile :xninl

`l ,oxak okez d`xpy iptn ± oabn e`nhinc

`ki`c oxie`n e`nhil izk` ,jxtinl ivn

qxg ilke xzp icda ipz `lc `de ,p"d` :xninl

oabn inhin zikekf ilkc meyn:

àìilke xzp ilk opz dnl` oabn e`nhil

'ek qxgdil dedc :`"ayxl dywe

zrahe hgn" milkc `ztqezc `ziixa iiez`l

ekf ilke ur ilk ileyeoi` mvr ilke zik

oilivn oi`e ,oda oiycwn oi`e ,oda oi`lnn

i`n`e .oabn oi`nhinc `nl` ± "lizt cinva

ici lr `l` dpin igeke`l ivn `lc `d iziin

`lc ± xninl `ki` iziinc jd` :cere !'ek dey oz`nehc `ed qxg ilke xzp ilk" weic

ilk [lke]" aizkc k"za ol `wtp xzp ilkc .`ziixe`c eedc qxg ilke xzp ilk `l` aiyg

xzp ilk zeaxl ± "qxg:â"äoi`e odixeg`n oi`nhine odixie`n oi`nhne oi`nhin i"yx

oi`nhnc oky lk ,oayen zia wwg mewna ± odixeg`n oi`nhinc :yxite ± odiabn oi`nhin

"ahexde xerd" 'ta gkenck .mixg`).giw sc oileg:(iab opzck "odixeg`n oi`nhine oi`nhn" ipzw `lc `de .`irain iwet` ± `liir ileir `zydc ,`nhil zcnn `nhl zcn daexn

inp oabn elit`c ,yecig df oi` ± eixeg`n mixg` `nhny dna la` .xie`n oi`nhin `le oi`nhn mpi`y mixg` milka ok oi`y dn ,mdipyn yecig yi odixie` iabc meyn ± odixie`

aixr `l ikdle ,odixeg`n oi`nhin ikd elit` ± oabn oi`nhin oi`c b"r`c opirny`l `pz odixeg`n oi`nhin la` wwg `ki`c odixeg`n el` y"ke milkd lk oke ,mixg` oi`nhn

la` ,'iixe`c epiid ± odixie`n oi`nhn :p"` .cegl oi`nhina `l` yecig oi` mdixeg`a la` ,mdipyn yecig ied odixie`ac meyn ,"odixeg`ne mdixie`n oi`nhine oi`nhn" edl

`nhl zcn daexn" :k"za `ipzc `de .cal eab `l` `nhin oi`y xninl ivn ± odixeg`n oi`nhin la` ,ilkd lk epiid ± odixie`n oi`nhinc :cere .opaxcn `l` ied `l ± odixeg`n

p"` `nhin opaxcn la` 'iixe`cn eixeg`n `nhin epi` p"` ayen zia wwg `le ab epiid mzd xn`wc eixeg`c xninl epivn "eixeg`n `nhin oi`e eixeg`n mixg` `nhny `nhiln

"oinen el`" 'ta 'ixn`c `d xity iz` `zyde .`l ekez la` ,eab `l` eixeg`n d`neh lawyk `nh epi`c elek epiid eixeg`n `nhin epi` xn`wc `de eixeg`n `nhin 'iixe`cn elit`

)mye .gl sc zexeka(± livn qxg ilky dne ."eixeg`" oipnfe "eab" oipnif dil ixwe ,wwg mewna eixeg`n `nhp ik epiide .`nh `din eabc rnyn .ekez `nhp `l ± eab `nhp ,qxg ilk

ied wwge ,eab `l` eixeg` ihernl iz` `l ± "ehqide exie`n `l` d`neh el oi` qxg ilk" milkc `ztqeza `ipzc `de .xenb xedh ekez ± eab `nhp m`y ,wwg el yia elit` epiid

df" milkc `ztqeza `ipzc :d"tl l"f owfd xfril` x"d dywde ,`xie` llkamzdc :l`eny epiax uxize !miietk oiynzyn od mixeg`e ."xedh qxg ilka ietk ynynd lk :llkd

.dk`ln oda oiyer oi`y ,ilkd ieqikl hxt ± "mda dk`ln dyri xy`" l"z ilkd ietg s` daxn ip`y leki :k"za mrhd yxetny enk ,lirl mzd mda ixii`c qtl`e dxcw ieqika

oi`nhin oi`e" .okezn d`neh elaw m` odixeg` xie`n yexit ± "mdixeg`n oi`nhn" ikd 'iqxbc :yxtn i"xe .mixeg` jeza dk`ln oda oiyere dhnl mdipt oiteky minrt ± mixeg` la`

± mdixeg`n oi`nhin oi`c hwp `lc `de .d`neh ilawn `l inp ± eixeg` zribpa d"de .d`neh oilawn oi`c odixeg` xie`n y"ke ,oab zribpa elit` d`neh ilawn `l :yexit "oabn

odixeg`n oi`nhin oi`e oi`nhn" edl ipze aixr `lc `de .dribp `l` o`k oi`c ± "oabn oi`nhin oi`e" ehwp ikdl ,`nh odixeg` zribpa la` odixeg` xie` epiidc xnel irhp `lc meyn

'it`c ± "oabn `nhin oi`e" ,oi`nhn odixeg` xie`a 'it`c ,`zeaxl "odixeg`n oi`nhn" opz `zyd la` .mdixeg`a `zeaxe odiaba `zeax yxtn ied `ly meyn epiid ± "odiabne

d`neh oilawn `l dribpa:

àìà± dpwz mdl yi exayp ikc oeik`l` ,d`neh mdl cixedl `xaq oi` dpwz mdl yi exaypc mrh meync ."qxg ilkk opax edpiey" xn`c i`nn dia xcd `lc ± "`l`" b"l

oab z`neh oiprl zekznk opax edpiey ± dpwz mdl yi exaypc oeik meyn ,qxg ilkl encc meyn d`neh mdl ecixed xakc oeike .ixnbl inc qxg ilklc meyn:äàîåèá
d`neh opax dl ezig` `l opaxc."l`rnyi 'x" 't f"r zkqna xn`c :i"xl dywe)mye .ap sc:(dyre xfg :opzc ,edl `irainw dpyi d`neh :`pepnd ax xn` ?edn f"rl ilk jzix

la` .`ziixe`cn d`neh lawn ilkd n"n ± `id opaxc d`neha mzd xn`c t"r` :xnel yie ± !dpyi d`neh `ki` inp opaxc d`neha elit` :`nl` .dpyi oz`nehl exfg ± milk odn

d`neh opax edl ezig` `lc dil `hiyt ,opaxcn `l` `ziixe`cn d`neh mey lawn `lc zikekf ilk ± `kd:éãáò± miycwe dnexz sexyil `lc `xkid opaxoixfeg oi`c i`na

± `xkid ied `l dpyi d`nehli`de .oabn oi`nhn oi`c ,enc qxg ilkl mlerl `nlic :i"xl dywe .`ziixe`c `xkid `kile ,opaxcn `l` dpyi d`nehl oixfeg oi` inp zekzn ilk `dc

"oipneh dna" wxta xn` b"dkc .'eke sexyip `lc `xkid opax ecarc ,xie`n `nhin `l zikekf ilk la` ,xie`a oi`nhin edpdc meyn qxg ilke xzp ilk icda dil ipz `lc)sc onwl

:gn:(oilivn oi`y ,lirl iz`ady milkc `ztqezn ,oabn enhn zikekf ilk k"rc :xegad i"x 'ize !`xkid opax ciarc ,xie`a `l la` rbna `nhn xi`n 'x ± oilazd ziae jtd ziac

xity inp iz` ,oitxey ± qxg ilk zxezn `nhny dnn la` ,zekzn ilkl incc meyn `l` `nh oi`y oitxey `l ab z`neh` `weecc ,lirl inp ziyixtc i`nle lizt cinva:
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Y !àì Y òøôîì ,ïéà Y àaäìe ïàkî .àaäìe ïàkî¦¨§©¨¦¨§©¨¦§©§¥©¨
äàîeèa ,ïðaøc äðLé äàîeèå ,ïðaøc úéëeëæ éìk úàîeè§©§¥§¦§©¨¨§§¨§¨¨§©¨¨§§¨

Y àúééøBàceúéçàY ïðaøc äàîeèa ,äàîeè ïðaø da §©§¨©¦¨©¨©§¨§§¨§©¨©
,àîèéì àäéî ïäéèeùt Y .äàîeè ïðaø dì eúéçà àì̈©¦¨©¨©§¨§¥¤¦¨¦§¨

Y !eäðéð àúééøBàc úBëzî éìk éèeLt àäceäa éãáò §¨§¥§¥©¨§©§¨¦§¨§¦§
.íéLã÷å äîeøz eäééìò óåøNì àìc éëéä ék ,àøékä ïðaø©¨©¤¥¨¦¥¦§¨¦§Ÿ£©§§¨§¨¨¦

áø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

שבת.  פרק ראשון - יציאות השבת דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



xew`קלב dida cenr fh sc ± ipy wxtzekxa

eîc ñøç éìëì íìBòì.oziIxaE li`FdodA oi`e ,oixFdh odihEWR KMld - lFgd on §¨¦§¥¤¤¨¦§¦¨¨¦©¦§¨§¥¤§¦§¥¨¤
[dpWi] d`nEh:BëBz äàøðå ìéàBä.,eizFptC KxC uEgAnKFY `N` aB aiWg `l: §¨§¨¨¦§¦§¤¦©¤¤©§¨¨£¦©¤¨

ïBiö ìLa.dzid ghW oA oFrnW iniA:äéìk ìk.z`Gd oiYndl dkixv dzidW ,znA §¤¦¦¥¦§¤¨¨¨§¨¨¥¤¨§¥¤¨§¨§¦¨§©§¦©¨©
ozxaW Kkitl ,iriaWE iWilWFal ozxdh xdnlmFIA:ïëzéøå.,f"rlA i"cley §¦¦§¦¦§¦¨§¨¨¨§©¥¨¢¨¨§©§¦§¨§©©

xaW mFwnA sqM xAgOW:úàhç éî øãb. ¤§©¥¤¤¦§¤¤¤¤¥©¨
mc` Ll oi`W ,milhA z`Hg in E`vnp¦§§¥©¨§¥¦¤¥§¨¨

f oiYnn.oxaFW `N` mini 'in zxFY gMYWze ©§¦¨¦¤¨§¨§¦§©©©¥
z`Hg:'åë ã"îì.`kid `prci `l:eøîà. ©¨¨¨©§¨¥¨¨§

ExfgIW:Búøäè éãëa.oFnx `ivFnM:úa ¤©§§¦§¥¨¢¨§¦¦©
àîBé.E`nhPW d`FxdW ,WnW axrd `lA ¨§Ÿ¤¡¥¤¤¤¨¤¤¦§§

oiWOYWnE,ExAWPW rcFi Fpi`e mFIA FA odA ¦§©§¦¨¤©§¥¥©¤¦§§
xaFqmEliAhdW:äìBò.zlrFn:ceäðéôöø ¥¤¦§¦¨¤¤¦§©¦§

óöøî.oxaWE owixdFnM .oNEM*zlFk`n" ¦§©¡¦¨§¨¨¨§©£¤
."dtEvx`l `OWEPaTi`OWe ,`Mil - §¨¤¨Ÿ¦§¤¥¨§¤¨

EPaTi `l `OW :ixn`C `Mi`e .`Mi` - Exn`iŸ§¦¨§¦¨§¨§¦¤¨Ÿ¦§¤
xMpin `dC ,`Mil - 'ek Exn`i `OW ,`Mi` -¦¨¤¨Ÿ§¥¨§¨¦§¨

ipirA d`xp dfe .FNEM WCgzPW diIUr:úçz £¦¨¤¦§©¥§¤¦§¤§¥©©©
øBðévä.FraTWFwwg sFQalEKiWndlmin ©¦¤§¨§©£¨§©§¦©¦
,dewOlmilqFR milMd la` .lqFR Fpi` aEWC ©¦§¤§¥¥£¨©¥¦§¦

dai`W mEXn:íépè÷ íéìk ãçàå.`lC ¦§¦¨§¤¨¥¦§©¦§¨
iaiWg `l `niY:íéììâ éìk eléôàå.mpi`W ¥¨¨£¦¦©£¦§¥§¨¦¤¥¨

milM Eed - d`nEh zlAw oiprl milM oiiExw§¦¥¦§¦§©©¨©§¨¨¥¦
dai`W oiprl:íéììb.)`(WiiW:äîãà éìk. §¦§©§¦¨§¨¦©¦§¥£¨¨

e`lCi"rlEAibqxg ilkE xzp ilkM - `Ed: §¨¦¦§¥¤¤§¥¤¤
ïéøäèî.gkFWC`ldaiWgli`Fd ,dai`W §©£¦§¥©¨£¦¨§¦¨¦

oeEMzp Kkl `le:øöça.zgY `NW,xFpiSd §Ÿ§¨¦§©¥¤¨¥¤Ÿ©©©¦
on `NnzpeoithFPd`EdW - dewOl Eltpe §¦§©¥¦©§¦§¨§©¦§¤¤

giPnaC .xFdhogiPdWkE ,xFpiSd zgYzrWA ¨¦§©¦©©©©¦§¤¦¦¨¦§©
xEXiwExGRzp k"g`e miariwFncM ogkWE ¦¨¦§¦§©§§¨¨¦§¦

dvxW DiYrC iNbC ,DiA ibiltC `Ed oOwl§©¨¦§¦¦¥§©¥©§¥¤¨¨
xEGR mEXnE ,FkFzl ElRIWdlhA `l miar ¤¦§§¦¦¨¦Ÿ¨§¨

gPEnA la` .dpFW`x FYaWgn'it`e ,xvgA ©£©§¦¨£¨§¨§¨¥©£¦
xEXiw zrWAExGRzpedaWgn `gkFn `l - ¦§©¦§¦§©§¨§¨©£¨¨

dlhA KMld ,`xTirn xiRW `ziiOw: ©¨§¨©¦¥¦¨¨¦§¨¨§¨
úãîBò dîB÷îa.giPnAxEXiwA xFpiSd zgY ¦§¨¤¤§©¦©©©©¦§¦

EAxe Epnp `l miarzia ixaC lHal dilr ¨¦Ÿ¦§§©¨¤¨§©¥¦§¥¥
odA Exfg `lC ,lNd:ïçépä.xFpiSd zgY ¦¥§Ÿ¨§¨¤¦¦¨©©©¦
,miar xEXiw zrWA`Fal ,minWB Exgi`e ¦§©¦¨¦§¥£§¨¦¨

li`Fd :lMd ixaC .ogkWE FYk`lnl `vie§¨¨¦§©§§¨¨¦§¥©Ÿ¦
FYaWgn dlhA `l - oeEMzp Kkl dNgYnE¦§¦¨§¨¦§©¥Ÿ¨§¨©£©§

FzgkWA:íéøBäè ìkä éøác.iiENB `MilC §¦§¨¦§¥©Ÿ§¦§¥¨¦¥
`YrC:BzáLçî äìèa.gQ` ExGRzp ikC ©§¨¨§¨©£©§§¦¦§©§©©

cFr minWB Ecxi `l xaqC ,DiYrC:éøöa ©§¥§¨©Ÿ¥§§¨¦¨§¦
eäì.g"ionf lkC ,oipOd on Ff oi`W .xaC §¨¨¤¥¦©¦§¨§¨§©

,lNd ziaM dkld `ied - EAxe Epnp `NW¤Ÿ¦§§©¨§¨£¨¨§¥¦¥
xFdhe:úBcðïúñéøòî.`nFi zA dPhwC .zECp i`fg `nliC opixfbC .dclFPW mFIn §¨¦¥£¦¨¨¦¤§¨§¨§¦©¦§¨£©¦¦§©¨©¨

cEnlY - oiPn dCpl cg` mFi zA zwFpiY ,dX` `N` il oi` :`ipzC .dCpA d`OHn¦©§¨§¦¨§©§¨¥¦¤¨¦¨¦¤©¤¨§¦¨¦©¦©§
xEfB KMld ,Dl iWxtn `l - oiifg ike ,df Wxcn oiWxFC oi` mizEke .'dX`e' xnFl©§¦¨§¦¥§¦¦§¨¤§¦©§¨¨©§§¥¨¦§¨§

opAx EdA:ìkäàîehä úà ïéàéáî ïéìèìhnä.cg` FW`x ldi` m`W .ld` mEXn §©¨¨¨©¦©§§¦§¦¦¤©§¨¦Ÿ¤¤¦¦¥Ÿ¤¨
f `OHil zOd ld` z`nEh odl oi`ian - milMd lr cg` FW`xe ,zOd lr,mini ' ©©¥§Ÿ¤¨©©¥¦§¦¦¨¤§©Ÿ¤©¥¦©¥¨¦

`nh ld` oicM ,d`nEHd a` zFidle:éáBòaòcønä.`N` gth gzFR odA oi` ENit` §¦§©©§¨§¦Ÿ¤¨¥§¦©©§¥©£¦¥¨¤¥©¤©¤¨
iaFrMFtTidA Wi Wxtn oOwlE .rCxOdKixv gth hEg gthaB lr s`e .FtiTdl §¦©©§¥©§©¨§¨¥¥§¤¥¤©¤©¨¦§©¦§©©©

,oixEriXd lM x`WM `Ed ipiQn dynl dkldC ,ied `l gtHn zFgR `ziixF`C ld`C§Ÿ¤§©§¨¨¦¤©¨¨¥©£¨¨§Ÿ¤¦¦©¦§¨¨©¦¦
opAx xEfB `kdFtTidFiar mEXn: ¨¨§©¨¨¤¥¦¨§

çô÷à

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

áø± enc qxg ilkl mlerl xn` iy`exayp ike li`ed" `nrh iy` axl dil zil `kd

axl dil zi` ± miycg odyk dliah okixvdl oiprl ,edine ."'ek edpiey dpwz mdl yi

f"r zkqnc `xza wxta `icda `nrh i`d iy`):dr sc(:øîàãdyrn dcedi ax
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'eke y"rl y"rn micxei minyb eidy ,dklnd:
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'ek xer ilke.(exfgi `nzq :xn`c w"z` bilte

zn z`nehc meyn ± `nrhe .dpyi oz`nehl
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milk 'qna)a"n a"t,(el`" 'ta dl iziine
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Cì àéL÷ à÷ãe .eîc ñøç éìëì íìBòì :øîà éLà áø©©¦£©§¨¦§¥¤¤¨§¨©§¨¨
Y ïabî eîèéì àìïa ïBòîL" .Bøák BëBz äàøðå ìéàBä ¨¦§¦©¨¦§¦§¤§¨¦§¤

."úBëzî éìk ìò äàîeè øæâå äMàì äaeúk ïwéz çèL̈¨¦¥§¨§¦¨§¨©§¨©§¥©¨
áéúëc !eäðéð àúééøBàc Y úBëzî éìkáäfä úà Cà" §¥©¨§©§¨¦§¦§¦©¤©¨¨

.äðLé äàîeèì àlà äëøöð àì Y 'Bâå "óñkä úàå§¤©¤¤§Ÿ¦§§¨¤¨§§¨§¨¨
ïBiö ìLa äNòî :áø øîà äãeäé áø øîàcäkìnä §¨©©§¨¨©©©£¤§¤¦©©§¨

,dðáì äzLî äúNòLeàîèðå,äéìk ìkïúøáLeïúðúðe ¤¨§¨¦§¤¦§¨§¦§§¨¥¤¨§¨¨©§¨¨©
óøåvì:íéîëç eøîàå ,íéLãç íéìk ïäî äNòå ïëzéøå ©Ÿ¥§¦§¨§¨¨¥¤¥¦£¨¦§¨§£¨¦

eòâð úàhç éî øãb íeMî ?è"î .äðLé ïúàîeèì eøæçé©§§§§¨¨§¨¨¦¤¤¥©¨¨§
àlà eøîà úBàîehä ìëì àì øîàc ïàîì àçéðä ,dä¨¦¨§©§¨©Ÿ§¨©§¨§¤¨
øîàc ïàîì àlà .øétL Y eøîà ãáìa únä úàîeèì§§©©¥¦§©¨§©¦¤¨§©§¨©
:ééaà øîà Y ?øîéîì àkéà éàî "eøîà úBàîehä ìëì"§¨©§¨§©¦¨§¥©¨©©©¥

àì ànL äøéæbäøéæb :øîà àáø .Búøäè éãëa epáwé §¥¨¤¨Ÿ¦§¤¦§¥¨¨¨¨¨¨©§¥¨
?eäééðéa éàî .dì äìBò àîBé úa äìéáè eøîàé ànL¤¨Ÿ§§¦¨©¨¨¨©¥©§

á"àeäðéôöøcóöøî?àéä éàî Cãéàå .çépnä :ïðúc ¦§©¦§¦§©§¦¨©¦¦§©©©¦©
úçz íéìkøåðéväíéìk ãçà íéîLb éî ïäa ìa÷ì ¥¦©©©¦Ÿ§©¥¨¤¥§¨¦¤¨¥¦

äîãà éìëe íéðáà éìk eléôàå ,íépè÷ íéìk ãçàå íéìBãb§¦§¤¨¥¦§©¦©£¦§¥£¨¦§¥£¨¨
ãçàå çépnä ãçà .äå÷nä úà ïéìñBt Y íéììâ éìëe§¥§¨¦§¦¤©¦§¤¤¨©©¦©§¤¨

,çëåMäéøáã.ù"áïéøäèî ä"áeøîà .çëåLaø:øéàî ' ©Ÿ¥©¦§¥§©£¦§Ÿ¥©¨©¥¦
eðîðeaøåìò ù"á.ä"áíéãBîe,øöça çëåLa ù"á ¦§§©©¦§Ÿ¥©¤¨¥

dîB÷îa ú÷Bìçî ïééãò :éñBé éaø øîà .øBäè àeäL¤¨¨©©¦¥£©¦©£¤¦§¨
íéãBî ìkä :éøîà áø éác ,àiLøLî áø øîà .úãîBò¤¤¨©©§©§¦¨§¥©¨§¦©Ÿ¦

íçépäLkúòLaøeMé÷øefét úòLa .íéàîè Y íéáò §¤¦¦¨¦§©¦¨¦§¥¦¦§©¦
ä"ã Y íéáòúòLa íçépäL àlà e÷ìçð àì ,ïéøBäè ¨¦§¦Ÿ¤§§¤¨¤¦¦¨¦§©
,íéáò øeMé÷,eøftúðåeøæçå.eøM÷úðåäìèa :øáñ øî ¦¨¦§¦§©§§¨§§¦§©§¨¨©¨§¨

øìe .åzáLçî äìèa àì :øáñ øîe ,åzáLçîéñBé ' ©£©§Ÿ©¨©Ÿ¨§¨©£©§Ÿ§¥
!eäì éøöa ,úãîBò dîB÷îa ïééãò ú÷Bìçî øîàcø"à §¨©©£¤£©¦¦§¨¤¤¨§¦§

úBcð íéúek úBða* óà :÷çöé øa ïîçðY ïúñéøòî ©§¨©¦§¨©§¦¦¥£¦¨¨
ìk :ïðúc ?àéä éàî Cãéàå .eøæb íBia Baéìèìhnä' ©¨§§¦¨©¦¦§©¨©¦©§§¦
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zay(iyiy meil)

:sqep uexiz d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áøzikekf ilkéìëì ©©¦¨©§¨¦§¥
eîc ñøçmdiheyt okle ,legdn mziixa zligzy zngn ,ixnbl ¤¤¨

.qxg ilkk ,dpyid mz`nehl mixfeg mpi`e ,mixedhàéL÷ à÷ãe§¨©§¨
[dyw didy dne-],Cì,qxg ilkk mpic m`yïabî enhéì àìmyk ¨Ÿ¦©¦©¨

lirl `xnbd d`iady dpynae ,mabn mi`nhin mpi` qxg ilky
(`"r),mabn mi`nhin jkly ,dyw epi` .mabn mi`nhiny gken

ìéàBä,md mitewyeBøák BëBz äàøðåjkl ,uegan d`xp ekeze - ¦§¦§¤§¨
.d`neh lawne ,jezk aygp eab s`

`ziixaa epipy :`ziixad jynd z` x`al zxfeg `xnbd(:ci lirl),
.úBëzî éìk ìò äàîeè øæâå ,äMàì äaeúk ïwéz çèL ïa ïBòîL¦§¤¨©¦¥§¨¨¦¨§¨©§¨©§¥©¨

:`xnbd dywnúBëzî éìkn oz`neheäðéð àúééøBàc,[md-] §¥©¨§©§¨¦§
áéúëc(bk-ak `l xacna),oicn znglnn mixfegl odkd xfrl` ixaca ¦§¦

,'åâå óñkä úàå áäfä úà Cà'ina jxevde ,'`Hgzi dCp inA K` ©¤©¨¨§¤©¤¤©§¥¦¨¦§©¨
`l` epi` [dnec` dxt ztixy xt` mr miaxernd min-] dcp
recne ,dxezdn d`neh milawny ixd ,zn z`nehn milkd zxdhl

.ghy oa oerny zpwz efy `ziixad dxn`
:`xnbd zvxznäëøöð àì,ghy oa oerny zpwz dkxved `l - Ÿ¦§§¨

àlàzekzn ilk mixfegy xneläãeäé áø øîàc ,äðLé äàîeèì ¤¨§§¨§¨¨§¨©©§¨
äkìnä ïBiö ìLa äNòî ,áø øîà,ghy oa oerny inia dzidy ¨©©©£¤§¤¦©©§¨

äéìk ìk eàîèðå ,dðáì äzLî äúNòLz`fd ekxvede ,zna ¤¨§¨¦§¤¦§¨§¦§§¨¥¤¨
,mxdhl iriaye iyilyådzynl miie`x eidie meia ea exdhiy ick §

,dpaóøBöì ïzðúðe ,ïzøáL,mpwzlïëzéøå,mxaige -ïäî äNòå §©§¨§©§¨§¥§¦§¨§¨¨¥¤
eøæçé ,íéîëç eøîàå .íéLãç íéìkmilkdïúàîeèìd.äðLé ¥¦£¨¦§¨§£¨¦©§§§§¨¨§¨¨

:`xnbd zl`ey .dxifbd mrh z` zxxan `xnbdàîòè éàîexfb ©©£¨
:`xnbd daiyn .dpyid mz`nehl exfgiy minkgéî øãb íeMî¦¤¤¥

da eòâð úàhçexdhi m`y ,z`hg in zxez gkzyz `ly ick - ©¨¨§¨
jl oi` ,mpwzie mkzxiy xg`l dpyi d`nehl exfgi `le mzxiaya
in zxez z`vnpe ,z`hg inn iriaye iyily z`fdl oizniy mc`

.zgkzyn z`hg
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäoa oerny oaxl xacd oaen - ¨¦¨§©§¨©
xaeqd l`ilnb(`"n `"it milk)yeøîà úBàîehä ìëì àìoz`nehy Ÿ§¨©§¨§
,zxfeg dpyideøîà ãáìa únä úàîeèì àlà,okøétLayein - ¤¨§§©©¥¦§©¨§©¦

wx jiiy epi` `linn ,z`f exfb z`hg in xcb meyny oeiky ,ahid
.z`hg in z`fd dkixvd zn z`nehaøîàc ïàîì àlà`pzl - ¤¨§©§¨©

y xaeqd `nweøîà úBàîehä ìëì,zxfeg dpyid oz`nehyéàî §¨©§¨§©
øîéîì àkéàin xcb `lde ,dpyi d`neh zxifb z` x`ap ji` - ¦¨§¥©

.mda jiiy `l z`hg
:`xnbd daiynepáwé àì ànL äøéæb ,ééaà øîàezxdh jxevl ¨©©©¥§¥¨¤¨Ÿ¦§¤

Búøäè éãëaik ,oenix `ivenk `edy ,ezxdhl jixvd xeriya - ¦§¥¨¢¨
:sqep mrh d`ian `xnbd .xdhi jkn zegta s`y xeaqi,øîà àáø̈¨¨©

àîBé úa äìéáè eøîàé ànL äøéæb[drwy-] aixrdy mcew - §¥¨¤¨Ÿ§§¦¨©¨
,ynyddì äìBòilk d`exdy ,ixnbl d`nehdn xdhl zlren - ¨¨

exfge edexayy rcei epi`e ,meia ea zexdha ea miynzyny df `nh
axrd `la s` exdhl ezliah dlirede ,edeliahdy xeaqi ,edepwize

.yny
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîlye iia` ly mnrh oia lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .`axeäééðéa àkéàote`a ,mdipia lcad yi - ¦¨¥©§
óöøî eäðéôöøcepawi `l `ny meyny ,ixnbl ilkd z` xayy - ¦§©¦§¦§¨

xeriya epawi `l zxg` mrta `ny ik ,yegl yi ezxdh xeriya
oi` yny axrd jixv oi` exn`i `ny meyn j` ,ezxdhl jxvpd

.ycg ilk dyry lkl xkipy oeik ,yegl

zl`ey .xac g"i zxifba xfbp cer dn xxal dkiynn `xnbd
:`xnbdàéä éàî Cãéàå.xac g"i zxifba dxfbp dxifb cer efi` - §¦¨©¦

:`xnbd daiynïðúc(`"n c"t ze`ewn),øBpévä úçz íéìk çépnä ¦§©©©¦©¥¦©©©¦
íéîLâ éî ïäá ìa÷ìxepiva mixaerd,ãçàeid m` oia -íéìk §©¥¨¤¥§¨¦¤¨¥¦

,íéìBãb,d`neh milawn mpi` mlceb zngnyãçàåeid m` oiae - §¦§¤¨
,íépè÷ íéìk.miaygp mpi` mphew zngnyeléôàåeid m`éìk ¥¦§©¦©£¦§¥

äîãà éìëe íéðáàqxg ilkk mpi`e ,leaib `ll dnc`n m`yry - £¨¦§¥£¨¨
,xzp ilkeíéììâ éìëemilawn mpi`y ,yiyn miieyrd milk - §¥§¨¦

e ,miae`yl mda elawzpy mind miaygp ,d`nehúà ïéìñBt§¦¤
.äå÷nä©¦§¤

:`pzd siqenãçà[oia-]çépnämin lawl ick dpeeka milkd z` ¤¨©©¦©
,xepivdnçëBMä ãçàåz` milqet mda elawzpy mind ,my mze` §¤¨©¥©

,dewnd,çëBLa ïéøäèî ìlä úéáe .éànL úéa éøác`ly oeiky ¦§¥¥©©¥¦¥§©£¦§¥©
.dai`y aygp df oi` ,jkl oiekzd

eðîð ,øéàî éaø øîàziak dkld m` rixkdl ick oipnl ecnr - ¨©©¦¥¦¦§
,i`ny ziak e` lld,ìlä úéa ìò éànL úéa eáøådkld dwqtpe §¨¥©©©¥¦¥

ziak.xac g"i zxifba did df s`e ,i`nyéànL úéa íéãBîezial ¦¥©©
lldçëBLamilkøöçaminyb ina e`lnzde ,xepivd zgz `ly §¥©¤¨¥

,dewnl mind eltpe,øBäè àeäL.ae`y aygp epi`e ¤¨
ïééãò ,éñBé éaø øîàdú÷Bìçîgkeya i`ny ziae lld zia oiay ¨©©¦¥£©¦©£¤

,xepivd zgz milk,úãîBò dîB÷îaelha `le oipnl ecnr `l ik ¦§¨¤¤
.lld zia ixac

:lld ziae i`ny zia ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdáø øîà̈©©
áø éác ,àéLøLîax ly eyxcn zia ipa -íéãBî ìkä ,éøîà §¨§§¨§¥©¨§¦©Ÿ¦

íçépäLkxepivd zgzíéáò øeMé÷ úòLas` ,mippr etq`zdyk - §¤¦¦¨¦§©¦¨¦
ecxi seqale ,ezk`lnl `vie mgkye `aln minybd exg`zd m`

mdy ,minybíéàîèoiekzd dligzay oeik ,miae`y miaygp - §¥¦
xepivd zgz mgipd m`e .jklíéáò øefét úòLa,mippr oi`y - ¦§©¦¨¦

,minyb ecxie etq`zd jk xg`eïéøBäè ìkä éøácmiaygp mpi` - ¦§¥©Ÿ§¦
.mind z` dvexy llk zrc ielib eiyrna oi`y oeik ,miae`yàìŸ

e÷ìçð,lld ziae i`ny zia,íéáò øeMé÷ úòLa íçépäL àlà ¤§§¤¨¤¦¦¨¦§©¦¨¦
eøftúðåmgkye mipprdeøM÷úðå eøæçåoiicre ,aey eqpkzde - §¦§©§§¨§§¦§©§

,xepivd zgz milkdøîlld zia -BzáLçî äìèa ,øáñ ©¨©¨§¨©£©§
`l aeyy xaqe ,mdn ezrc giqd miard exftzdyky ,dpey`xd

,lqet epi`e oevxl aygp epi` milka cxiy mybde ,minyb ecxiøîe©
i`ny ziae -BzáLçî äìèa àì ,øáñmiaygp minde ,dpey`xd ¨©Ÿ¨§¨©£©§

.dewnd z` milqete oevxl ea`ypy
:`xnbd zl`ey,úãîBò dîB÷îa ïééãò ú÷Bìçî øîàc éñBé éaøìe§©¦¥§¨©©£¤£©¦¦§¨¤¤

,i`ny ziak drxked `leeäì éøöadxifb xac g"i oipnn xqg ixd - ¨§¦§
:`xnbd daiyn .efóà ,÷çöé øa ïîçð áø øîày dxifbdúBða ¨©©©§¨©¦§¨©§

íéúekze`nhïúñéøòî úBcð,eclepyn -íBia Bag"i zxifb ly ¦¦¥£¦¨¨©
xac.eøæb̈§

zl`ey .xac g"i zxifba xfbp cer dn xxal dkiynn `xnbd
:`xnbdàéä éàî Cãéàåea exfby dxifb cer `id dn -daiyn .meia §¦¨©¦
:`xnbdïðúc(`"n f"ht zeld`),íéìèìhnä ìklre zn lr oilid`ny ¦§©¨©¦©§§¦

,milkïéàéáîmzgzy milkd lräàîehä úà,znd lde` meyn §¦¦¤©§¨
wx df mpn` .iriaye iyily z`fd mkixvdle d`nehd a` zeidl

yi m`éáBòaiaer xeriyk milhlhndòcønä`ede ,[ipepia rcxn] §¦©©§¥©
.gth iaer mda oi`y s` ,xwad z` ea mibidpny lwndéaø øîà̈©©¦
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xew`קלד did` cenr fi sc ± ipy wxtzekxa

çt÷àéða úà.dxFY lr did xrvn,zgMYWOdlNwnEFnvr z`:çt÷à.,mxAw` £©©¤¨©§©¥¨¨©¨©¦§©©©§©¥¤©§£©©¤§§¥
oFWlKEYigxESiwe:òîBMä òîML.dl`WPWMdl`XdziaA dUrn ici lr §¦§¦¤¨©©¥©§¤¦§£¨©§¥¨©§¥©£¤§¥

,EdE`OHW rnWe ,WxcOdz` E`Oh md .EdE`Oh dn mEXn rci `le drherCxOd ©¦§¨§¨©¤¦§§¨¨§Ÿ¨©¦¨¦§¥¦§¤©©§¥©
milM mEXnmilid`OdFnvr ilMdW ,zOd lr`lC .EdW lkA `nh - lid`Od ¦¥¦©©£¦¦©©¥¤©§¦©§©©£¦¨¥§¨¤§¨

`N` gth gzFR opirADiEEWl`iadl ld` ¨¥©¥©¤©¤¨§©¥Ÿ¤§¨¦
lr d`nEh `iadl ,ipXd FW`x zgY d`nEh§¨©©Ÿ©¥¦§¨¦§¨©
.EdW lkA - DiciC iAbl la` .mixg £̀¥¦£¨§©¥¦¥§¨¤

EdE`OhexMi`lrbPW mEXn ,axr z`nEh §¦§¨¦¨§©¤¤¦¤¨©
FA rbPW dfe ,d`nEHd a` `EdW ilM FzF`A§§¦¤©©§¨§¤¤¨©

.oFW`x -rnFXdeEdE`UrW xnFl drh ¦§©¥©¨¨©¤£¨
f `Ohl ,d`nEHd a` xMi`l'oFrhlediiGd: ¨¦¨©©§¨§©¥§¦§©¨¨

éðàïwúàíéîëç éøác eäiL.mixnF`W £¦£©¥¤§¦§¥£¨¦¤§¦
xaC Wi .oiniIw "d`nEh `ian rCxOd iaFr"¦©©§¥©¥¦§¨©¨¦¥¨¨
diiGd oFrhl WOn d`nEh eilr oi`iaOW¤§¦¦¨¨§¨©¨¦§©¨¨

mc`d lr oFbM ,mdixaCn`nHW o`UFPdFA ¦¦§¥¤§©¨¨¨©§¨¤¨¥
iaFrA eilr ExfB - dxFYd on rBn z`nEh§©©¨¦©¨¨§¨¨§¦
,mdixaCn ld` z`nEh `OHil rCxOd©©§¥©¦©¥§©Ÿ¤¦¦§¥¤

OhnC oeikC .Fiar mEXn FtiTd dxifBY`Dil §¥¨¤¥¦¨§§¥¨¦§©§©§¥
`ziixF`C d`nEh KgxM lrDikExv`l ©¨§¨§¨§©§¨§©§¥

xEaqM - znA rbp `l `Ede ,WnW axrd¤¡¥¤¤§Ÿ¨©§¥§¨
dY` ld` mEXOW,F`OhnWIW mEXnE ¤¦Ÿ¤©¨§©§¦¤¥

z`nEh Dil Y`Ohn `lC oeike .gth FtTidA§¤¥¤©§¥¨§¨§©§©§¥§©
f.axr z`nEh inp xEnB ld`A xninl iz` ,'¨¥§¥©§Ÿ¤¨©¦§©¤¤

oi`e ,FA oirbFp oi`W milke mc` x`W la £̀¨§¨¨¨§¥¦¤¥§¦§¥
Lilro`Ohld`nEh mEW oi`ian oi` - llM ¨¤§©§¨§¨¥§¦¦§¨

gzFtA `N`WixR opAxC EdiizNin r"x .gth: ¤¨§¥©¤©¦§©§§©¨¨¨¥
"àåøéàpéopiqxB:eøîàL òcøî.z` `ianC §©©¨§¦©©§¥©¤¨§§¥¦¤

lr d`nEHdF`UFpF`OhlmdixaCn draW: ©§¨©§§©§¦§¨¦¦§¥¤
çôè Béáòa ïéà.`ziixF`C ld` ied oM m`C: ¥§¨§¤©§¦¥¨¥Ÿ¤§©§¨

øìeïBôøè '.`N` dxifB mEW ExfB `l :xn`C §©§§¨©Ÿ¨§§¥¨¤¨
axr z`nEh `N` EdE`Oh `lC ,dxFY oicA§¦¨§Ÿ¦§¤¨§©¤¤

g"i Edl ixvA ,rBn mEXn:'åë íéúek úBða: ¦©¨¨§¦§§¦
Cãéàáe.giPnCmilM:dì øáñ.x'xM oFtxh ' §¦¨§©¦©¥¦¨©¨©§§

"iA Dil aiWgC ,xi`n,`d wiR`e ,xaC g ¥¦§¨¥¥§¨¨§©¥¨
mizEM zFpaC Kd liire:ïéøöBa äî éðtî §¨¥¨¦§¦¦§¥¨§¦

äøäèa.milkA xFval Kixvn dY` dn ipRn §¨¢¨¦§¥¨©¨©§¦¦§§¥¦
dY` oi`e ,"xWkEd" Yxn`wC ,mixFdh§¦§¨¨§©§§©§¥©¨

mixFdh milkA mizif wFqnl Kixvn?ñðké. ©§¦¦§¥¦§¥¦§¦¦¨¥
WxcOd zial:àöé ìà àöBiäå.EidW itl §¥©¦§¨§©¥©¥¥§¦¤¨

oipnA cFnrl oivFx:äL÷.lNdW itl`iUp ¦©£§¦§¨¨¤§¦¤¦¥¨¦
ozeepre:øeæâe,eäéépéî eìa÷ àìå ìläå éànL §©§§¨§©©§¦¥§Ÿ¦§¦©§

eäééãéîìz eúàåeäéépéî eìa÷å ,øeæâe:è"î. §¨©§¦©§§§¦§¦©§
cEAi`l lif`we witpC dwWn `iddA Dil `gip `l `d ,xWkEd:úBàîè úBte÷a. §©¨¨¦¨¥§©¦©§¤§¨¥§¨¨¥§¦§§¥

Dil daWgnE ,ilMd z`nEh `iz`CdwWOlli`Fd ,xiWkdlFz`nEheFxWkde §¨§¨§©©§¦©§§¨¥©©§¤§©§¦¦§§¨§¤§¥
zg`M:øîàc ïàîì àçéðä.`kid `prci `l:ä÷Lî áLBç.,FkFzAW lkF` xiWkdl §©©¨¦¨§©§¨©¨¨©§¨¥¨¥©§¤§©§¦¤¤§

`lC aB lr s`e`Ed DiaWg`:úBôteæî.Dil `gip - cEAi`l lif` `lC oeiM §©©©§¨©§§¥§¨¥¨§¨¨¥§¦¦¨¥
Fz`ivil:úBëLBpä.zFlFMW`zFkWFPd`AWkE ,Ff z` Ffocixtdlhgqp -dwWOd ¦¦¨©§¤§©§¤§¤¨§©§¦¨¦§¨©©§¤

xWkn - dhigq `lA xWt` `le miciA carC oeike ,odilr: £¥¤§¥¨§¨©§¨©¦§Ÿ¤§¨§Ÿ§¦¨©§©
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òîùù± znd lr milid`nd milk meyn ede`nh 'ek drhe rneyd:qxhpewa 'it

z`neh oi`nh ody ,milid`nd milka rbpc meyn axr z`neh xki`l ede`nh

dide rneyd drh dnl :dywe .`ziixe`cn axr z`neh `nhc zn `nha rbepd oick ,'f

z`neh `nhc zn `nha rbepd mc`y `ed heyt xacc oeik ?'f z`neh ede`nhy xeaq

'f z`neh `nh xki`d dxezd onc :cere !axr

mixeaga axwica axwic ,mixeaga d`neh meyn

f"rc a"ta xn`ck ,'iixe`cn 'f `nh ±):fl sc

mye.(z`neh `nh ld` ici lr mixeaga elit`e

zeld` yixa gkenck ,'f)b"n `"t!(:d`xp jkl

d`neh meyn 'f z`neh xki`l ede`nhy

k"k heyt epi`y itl ± drh rneyde ,mixeaga

ld` meync xeaq dide ,mixeaga d`neh oic

lk :dpy jkl .gth etiwda yiy oeik ,ede`nh

eizgz xy` lk `nhl d`neh oi`ian oilhlhnd

rcxnd iaera ,ld` meyn:

øîàixac ediy owz` ip`" :`aiwr iax

oilhlhnd lk ediy oiniiw minkg

iaera o`yepd mc`d lr d`neh oi`ian

± "rcxnd± dray z`neh e`nhl ld` meyn

yiy oebk ,mixeaga d`neh jiiy `lc `kid 'it`

`nh xceqdy .exyal rcxnd oia wiqtn xceq

epiidc ,mixeag meyn dray z`nehmc` ixeag"

`l` opaxcn 'it` `nh epi` mc`de "zna

'b" 'ta gkenck `ziixe`cn `nhc axr z`neh

"oipin)mye :an sc xifp(`nh mc` `diy exfb

oi`y mze` erhi `ly .ld` meyn 'f z`neh

`nhy exn`ie ,mixeaga d`neh oic mircei

.gth etwida yiy oeik ,ld` meyn ,axr z`neh

axr z`neh `l` ld`a oi`y xninl iz` k"`

.ld`a `nhind mc`k ,'f `nh `diy exfb jkl ±

rcxnd oial epia wiqtn `di elit` ,ewlg `ly

iying e` iriax mc` `die ,'c e` mixceq dyly

ur ilk iheyt oilhlhnd m` 'it`e ,xzei e`

mda `kiiy `lc ,d`neh ileaw ipa opi`y

yiy rcxnd iaera `wece .mixeaga d`neh

irhnl `kil ± okn zegta la` ,gth etwida

erci `ly it lr s`e ,ld` meyn `idy llk

mrhd el`yi `l` ,erhi `l ± mixeaga d`neh:

ìòå± gth gzeta milke mc` x`yoeik

ld` ira ± oixeaga d`neh mey oda `kilc

'f ede`nh dnl :z"`e .mixac x`yak ,aeyg

ilk iheyt rcxn `de ,oetxh 'xl mixeag meyn

ekeza oaxc yi m`y ,rcxnd jeza oaxcd oi`y ixii` k"r `dc !d`neh lawn `le `ed ur

,ld` i"r 'it` ,llgk `ed ixd axgc ,eizgzy dn lk `edy lka elit` `nhn did ±

"b"k" 't xifpa ld` z`neha dil opiyxc "axg llga"c weqtd lke .zeld` yixa gkenck

):bp sc!(ieyrd leaiw zia ied `le .zrcxna oaxc oipzepy mewn leaw zia aiygc :z"xe`e

zkqna gken oke .oixiqn minrte oigipn minrt `l` ,my eze` oiraew oi`y ± ze`lnl

milkc h"ta opzc `de .jeze mixeg` el yi rcxnd :opzc ,leaw zia aiygc ,milk)dpyn

e:(oaxcd :'it .`nhp ± ld`l eqpkpe mixedh eid ,'ek oaxc rlay cnlne ,`xepiv rlay yek

lkd `nzqn rcxne cnlne ,oaxcd on d`neh laiw `l cnlndy ,cnlna rbpy dnexz ly xkk xedh jkl ,ur ilk iheyt aeyg cnlnc :rnyn .xedh ± dnexz ly xkk oda rbp ecal

leaw zia ez aiyg `l jkle ,eleaw zia xayi k"`` oaxcd `ivedl `"`y b"dka inwe`l `ki`c :i"xe`e ± !cg`:éðøæåâ± dwiqnd lr s` d`nehexfb `l ikdlc :zxet x"xd 'it

roixiykn 'qna opzc `de .dwyn aiyg `l mdn `veid ldenc ,mizifa jiiy `l zettefn zetewa epxvai `ny dxifbc ± dwiqnd l)d"n e"t:(ldena epiidc :l"i !onyk ± onyd lden

"ziag" yixc awri 'xk `iz`e ,'b e` mini 'a xneka ecnry xg`l ,dviv` xg`l `veid):cnw onwl.(.zekyepc dxifb oke .xedhc dcen awri iax 'it` ± dwiqn i"r `veid lden la`

"ziag" yixa onwl `ipzc xity iz` `zyde .oda jiiy `l inp ± xeval eiapr eribd m` rcil enxkl `vei mc`y minrte)mye .dnw sc:(weqnl eizif eribd m` rcil ,mizifa rvtnd

xyked `l ± e`l m`:àçéðä± dwyn ayeg `nh ilk c"nl[`ztqeza])(`oixiyknc)d"n c"t(,dxedha ± `"ca .'ek ozei ika df ixd :xne` y"a ,dkezl slc cxiy daixr iab

ozei ika epi` :mixne` lld ziae ,ozei ika :mixne` y"a ,dxedh zg`e d`nh zg` :xne` iqei 'x .xi`n iax ixac ,ozei ika df ixd micen lkd d`nha la`:
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äëìä BfL éða úà çt÷à,úçte÷î:äòèå òîBMä òîLL £©©¤¨©¤£¨¨§©©¤¨©©¥©§¨¨
økéàäøáBòåòcøîe,Bôúk ìòìäéàåìò úçà Bcö ¨¦¨¥©§§Ÿ©§¥§¦¥¦©©©
øáwäYeànéèíéìk íeMî BúBàíéìéäàîä.únä ìò ©¤¤¦§¦¥¦©©£¦¦©©¥
ø"àéðà ::àáé÷òïwúàeäiL ;íéîéi÷ íéîëç éøác eäiL £¦¨£¦£©¥¤§¦§¥£¨¦©¨¦¤§

àNåpL íãàä ìò äàîehä úà ïéàéáî íéìèìhîä ìk̈©¦©§§¦§¦¦¤©§¨©¨¨¨¤Ÿ¥
øàL ìòå ,ïäL ìëa Y ïîöò ìòå ,òãønä éáBòa ïúBà¨§¦©©§¥©§©©§¨§¨¤¥§©§¨

Y íéìëå íãàçúåôaòcøîe :éàpé ø"àå .çôèeøîàL ¨¨§¥¦§Ÿ¥©¤©§©©©§¥©¤¨§
Léå çôè Béáòa ïéàåôwéäaíeMî åôwéä ìò eøæâå ,çôè ¥§¨§¤©§¥§¤¥Ÿ¤©§¨§©¤¥Ÿ¦

åéáò.øìeBæ äëìäL éða úà çt÷à" øîàc ,ïBôøè ' ¨§Ÿ§©§§¨©£©©¤¨©¤£¨¨
Y !eäì eøöa "úçte÷îúBða óà :÷çöé øa ïîçð ø"à §©©§©§©§¨©¦§¨©§

.eøæb íBia Ba ïúñéøòî úBcð íéúekCãéàáeYì"ñ'øk ¦¦¥£¦¨¨©¨§§¦¨§
ìlä ,øLëeä :øîBà éànL ,úbì øöåaä Cãéàå .øéàî¥¦§¦¨©Ÿ¥©©©©¥§©¦¥

.øLëeä àì :øîBàì"àì ìläïéøöBa äî éðtî :éànL ¥Ÿ§©¦¥§©©¦§¥©§¦
ïéàå ,äøäèaïé÷ñåîY ?äøäèa:ì"àY éðèéð÷z íà §¨¢¨§¥Ÿ§¦§¨¢¨¦©§¦¥¦

ìò óà äàîeè éðøæBb.ä÷éñnäeöòð,Løãnä úéáa áøç §©¦§¨©©©§¦¨¨£¤¤§¥©¦§¨
ìlä äéä íBiä BúBàå .àöé ìà àöBiäå ñðké ñðëpä :eøîà̈§©¦§¨¦¨¥§©¥©¥¥§©¨¨¦¥
äL÷ äéäå ,íéãéîìzä ïî ãçàk éànL éðôì áLBéå óeôk̈§¥¦§¥©©§¤¨¦©©§¦¦§¨¨¨¤

äNòpL íBik ìàøNéìàìå Y ìläå éànL øeæâå .ìâòä Ba §¦§¨¥©¤©£¨¨¥¤§©©©§¦¥§¨
?è"î .eäéépéî eìa÷å øeæb eäééãéîìz eúàå ,eäéépéî eìa÷¦§¦©§§¨©§¦©§©§¦§¦©§

) øîà Yøøîà éøéòæ ('øànL äøéæb :àðéðç 'epøöáé ¨©§¦¦¨©£¦¨§¥¨¤¨¦§§¤
"ïé÷Lî áLBç àîè éìk" ã"îì àçéðä .úBàîè úBte÷a§§¥¨¦¨§§¦¨¥¥©§¦
éàî Y "ïé÷Lî áLBç àîè éìk ïéà" ã"îì àlà ,øétL Y©¦¤¨§¥§¦¨¥¥©§¦©

øîà éøéòæ øîà àlà Y ?øîéîì àkéàøäøéæb :àðéðç ' ¦¨§¥©¤¨¨©§¥¦¨©£¦¨§¥¨
epøöáé ànLúBte÷aíeMî äøéæb :øîà àáø .úåôteæî ¤¨¦§§¤§§¨Ÿ¨¨¨©§¥¨¦

.úåëLåpäíéîòt :deáà øa äaø øîà ïîçð áø (øîàc) ©Ÿ§Ÿ§¨©©©§¨¨©©¨©£§¨¦
CìBä íãàLåîøëìíéáðò eòébä íà òãéìäøéöáìBà ¤¨¨¥§©§Ÿ¥©¦¦¦£¨¦¦§¦¨

íéáðò ìBkLà ìèBðå ,àì,åèçåñìólæîe.íéáðò éaâ ìò Ÿ§¥¤§£¨¦§Ÿ£Ÿ§©¥©©¥£¨¦
úòLáeøîà ?Cãéàå .íäéìò çôBè ä÷Lî ïééãò äøéöa ¦§©§¦¨£©¦©§¤¥©£¥¤§¦¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zay(ycew zay meil)

çt÷àxvw`e jezg` -úàini,éða,mxaw` ,xnelkäëìä BfL £©©¤¨©¤£¨¨
úçte÷î,dpekp dpi`e zxvewn -òîBMä òîMLdl`y dl`ypy §©©¤¨©©¥©

,dilr ewqty dne ,didy dyrn lr yxcnd ziaaäòèåzpada §¨¨
,dyrnd did jke .wqtdøkéàädidyøáBò,edcyaBòcøîegpen ¨¦¨¥©§§

Bcö ìäéàå ,Bôúk ìòdúçàrcxnd ly,øáwä ìòdl`y dl`ype ©§¥§¦¥¦¤¨©©¤¤
e ,xki`d jka `nhp m`d`nhpy rneyd xaqe .`nhpy ewqt

,xawd lre eilr lid` rcxnd ik ,znd ld` cvn dray z`neh
m` mb ,ld` meyn d`nehd z` oi`ian oilhlhnd lky wiqd jkne
ede`nh `l ik ,drh la` .gth ea oi`y rcxnd iaerk `l` mda oi`
`l` .gth ld` jixv jkl ik ,znd lde` cvne dray z`neha llk

y itlBúBà eànéèrcxnd z` -,únä ìò íéìéäànä íéìk íeMî ¦§¦¥¦©©£¦¦©©¥
a` dyrp `edy lk `l` ea oi` m` s` ,znd lr lid`nd ilky
oey`x dyrp ,ea rbpy xki`d jkitl ,dray z`neh `nhe d`nehd

.axr z`neh `nhe d`nehl
:minkg zxifbl meiw `di eay ote` d`ian dpynd,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨

ïwúà éðàote`d z` yxt`eLeaíéîëç éøác eäiiaery exn`y £¦£©¥¤§¦§¥£¨¦
,opaxcn lde` z`neh `ian rcxnd,íéîéi÷exfby `edeìk eäiL ©¨¦¤§¨
äàîehä úà ïéàéáî íéìèìhnä[opaxcn lde` z`neh-]ìò ©¦©§§¦§¦¦¤©§¨©

òcønä éáBòa ,ïúBà àNBpL íãàärcxnd iaerk miiaer m` - ¨¨¨¤¥¨§¦©©§¥©
milid`nd oilhlhn `ypy mc` lr wx ,xnelk .gth etwida yiy
mc`a `le ,znd ld` z`nehk dray z`neha ede`nhe exfb ,eilr
mc`d z` `nhl epwwfp epgxk lry oeiky .mdizgz `vnpd
lr lid`nd ilka rbep meyn `ziixe`cn axr z`neha m`yepd
,eilr lid`d ilkdy zngn ede`nhy exn`ie erhiy yegl yi ,znd
ok lre ,axr z`neh wx `nhp znd lde`a qpkpd lky jkn ewiqie

r exfb.opaxcn dray z`neh eil
:`aiwr iax xn` cerìòåz`nehïîöòlde` z`neh milkd mi`ian §©©§¨

s` ,zndïäL ìëaznd lr lid`nd ilkl xeriy oi`y ,`ziixe`cn §¨¤¥
.envra `nhiy ickíéìëå íãà øàL ìòå`l ,mda mirbep mpi`y §©§¨¨¨§¥¦

yi m` mpn`e ,llk d`neh exfbamilid`nd milhlhnd ly miiaer §
çôè çúBtmc`d lr dxezd on d`nehd z` mi`ian ,gth xeriy - ¥©¤©

.mdizgzy milkde
:opaxcn d`neh `iany rcxnd ly exeriy z` zx`an `xnbd

eøîàL òcøîe ,éàpé éaø øîàådray e`yepd z` `nhny minkg §¨©©¦©©©§¥©¤¨§
,opaxcn lde` meynBôwéäa Léå ,çôè Béáòa ïéàaiaq,çôèm`y ¥§¨§¤©§¥§¤¥¤©

,`ziixe`cn lde`a `nhn did ,gth eiara dideøæâåminkgìò §¨§©
a yiy rcxnBôwéä,lde` z`nehk dray z`neh `nhiy ,gth ¤¥

íeMîdidiyk mb axr z`neha ze`nhle zerhl e`eai ok `l m`y ¦
aBéáò.gth ¨§

zl`ey .xac g"id z` oetxh iax milyn cvik zxxan `xnbd
:`xnbd,úçte÷î Bæ äëìäL éða úà çt÷à øîàã ïBôøè éaøìe§©¦©§§¨©£©©¤¨©¤£¨¨§©©

c `vnp ,opaxcn lde` z`neh dfa exfb `l ezrcl ikeäì eøöa- ¨§§
:`xnbd daiyn .xac g"i oipnn zg` dxifb dxqgøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

óà ,÷çöélríéúek úBðaze`nh eidiyïúñéøòî úBcð- ¦§¨©§¦¦¥£¦¨¨
,eclepynå .eøæb íBia Baef dxifb epipn xak ixdy zeywdl oi`lirl) ©¨§§

(:fhdxqgy dxifbd z` milydl ick da oi` ok m`e ,xac g"id oipna
c xnel yiy meyn .oetxh iax zrclCãéàámilk gkey zxifba - §¦¨

,xepivd zgzdéì àøéáñoetxh iaxløéàî éaøkxn`y(my) §¦¨¥§©¦¥¦
iax zrcle ,dewnd z` milqet mindy i`ny ziak dkld drawpy
,xac g"id oipna mizek zepa zxifb siqedl lirl epwwfed `l xi`n
siqedl ozip ,opaxcn lde` z`neh xfb `ly oetxh iax zrcl jkle

.mizek zepa zxifb

:`xnbd zxne` .xac g"i zxifba xfbp cer dn xxal dkiynn `xnbd
Cãéàå,`ziixaa epipyy dn `ed ,meia ea exfby ztqep dxifbe - §¦¨

øöBaämiapr mxkúbì,oii mdn zeyrle mkxecl -,øîBà éànL ©¥©©©©¥
øLëeämdn `veid dwynd ici lr d`neh lawl miaprd exyked - §©

,xivad zraøLëeä àì ,øîBà ìlä.d`neh lawl ¦¥¥Ÿ§©
ì ìlä Bì øîàäî éðtî ,éànLeidiy jixvn dz` miapra wx ¨©¦¥§©©¦§¥¨

ïéøöBamze`äøäèad`neh elawi `ly ick ,mixedh milka - §¦§¨¢¨
,mdn `veid dwyndn exykedy xg`l milkdnïéàåjixvn dz` §¥

eidiy mizifaïé÷ñBîmze`,äøäèamizifd zwiqn zrya mb `lde §¦§¨¢¨
.xiykdl eciay dwyn `veiBì øîà,lldl i`nyéðèéð÷z íà ¨©¦©§¦¥¦

,miaprl mizif zenclä÷éñnä ìò óà äàîeè éðøæBâ.mizif ly §©¦§¨©©©§¦¨
meid eze`a :yxcnd ziaa mei eze`a did dn d`ian `ziixadeöòð̈£

,Løãnä úéáa áøçeñðëpä ,eøîà,yxcnd zialàöBiäå ,ñðké- ¤¤§¥©¦§¨¨§©¦§¨¦¨¥§©¥
,z`vl dvexd,àöé ìàz` rixkdle oipnl cenrl evxy itl ©¥¥

.i`nyk dkld dwqtpe ,dklddáLBéå óeôk ìlä äéä íBiä BúBàå§©¨¨¦¥¨§¥
éäå ,íéãéîìzä ïî ãçàk éànL éðôìäL÷ äxacdíBék ìàøNéì ¦§¥©©§¤¨¦©©§¦¦§¨¨¨¤§¦§¨¥§

,ìâòä Ba äNòðL.ozeepr did j` ,`iypd did lldy oeikøeæâå ¤©£¨¨¥¤§¨
ìläå éànLdwynd ici lr d`neh lawl miaprd z` xiykdl ©©§¦¥

,xivad zrya mdn `veideäéépéî eìa÷ àìådlawzd `l j` - §Ÿ¦§¦©§
,dxifbdeäééãéîìz eúàå,[lld ziae i`ny zia] mdicinlz e`ae - ©£©§¦©§

eøeæb,jk lreäéépéî eìa÷ådxifb `id efe ,dxifbd dlawzde - ¨§¦§¦©§
.xac g"iay ztqep

:`xnbd zl`ey .jk lr exfb recn zx`an `xnbdàîòè éàî©©£¨
jledy s` ,xivad zra mdn `veid dwyna miaprd exyked

:`xnbd daiyn .ceai`läøéæb ,àðéðç éaø øîà éøéòæ (éaø) øîà̈©©¦§¦¦¨©©¦£¦¨§¥¨
epøöáé ànLeppzieúBàîè úBte÷ajledd dwyn mb mday ¤¨¦§§¤§§¥

:`xnbd zl`ey .xiykn ceai`løîàc ïàîì àçéðäxacd oaen - ¨¦¨§©§¨©
xi`n iax itl(a"d a"t oixiykn `ztqez)y xaeqdLBç àîè éìkïé÷Lî á §¦¨¥¥©§¦

,exiykiy ,xiykdl mgka oi`y oiwyn aiygn -øétLoaen - ©¦
.xiykny zbl xvead lr dxifbdøîàc ïàîì àlà,iqei iaxl - ¤¨§©§¨©

y xaeqdïé÷Lî áLBç àîè éìk ïéà,xiykdl oiie`x oi`yéàî ¥§¦¨¥¥©§¦©
øîéîì àkéàzetewa mxkd z` xevaiy jka dn ,dfa xnel yi dn - ¦¨§¥©

.ze`nh
:xg` mrh zxne`e da zxfeg `xnbdéaø øîà éøéòæ øîà àlà¤¨¨©§¦¦¨©©¦

úBôteæî úBte÷a epøöáé ànL äøéæb ,àðéðçztfa mze` etivy - £¦¨§¥¨¤¨¦§§¤§§¨
,ceai`l jled dwynd oi`y oeiky ,mdn aefi `l dwyndy ick
.d`neh lawl miaprd z` xiykn `ed `linne ,ez`ivia `ed dvex

:sqep mrh d`ian `xnbdúBëLBpä íeMî äøéæb ,øîà àáø- ¨¨¨©§¥¨¦©§
mxkd z` xveayke ,dfa df mixaegne mirbepd miapr zeleky`
dyery oeike ,mdilr mdn dwyn `vei egxk lrae ,micia mcixtn
,oevxl dwynd aygp ,dwyn `vi `ly xyt` i`e ,micia z`f

.miaprd z` xiykne
:sqep mrh d`ian `xnbdøîà ïîçð áø (øîàã)myaøa äaø §¨©©©§¨¨©©¨©

Bîøëì CìBä íãàL íéîòt ,deáàwceaeeòébä íà òãéìdíéáðò £©§¨¦¤¨¨¥§©§¥©¦¦¦£¨¦
miie`x zeidlBèçBñì íéáðò ìBkLà ìèBðå ,àì Bà äøéöáìick ¦§¦¨Ÿ§¥¤§£¨¦§£

,oii epnn zeyrl ie`x m` wecalólæîe`veid dwynd z`éab ìò §©¥©©¥
díéáðò,mixaegndäøéöa úòLáemxkd lk lyä÷Lî ïééãò £¨¦¦§©§¦¨£©¦©§¤

çôBè[aehx-],íäéìòz` xiykn ,oevxl `vi df dwyny oeike ¥©£¥¤
lawl miaprd exykeiy xvea lk lr exfb jk meyne ,miaprd

.d`neh
:`xnbd zxne` .xac g"i zxifba xfbp cer dn xxal dkiynn `xnbd

Cãéàå,meia ea exfby ztqep dxifbe -øîà §¦¨¨©
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קלה `xew did` cenr fi sc ± ipy wxtzekxa

çt÷àéða úà.dxFY lr did xrvn,zgMYWOdlNwnEFnvr z`:çt÷à.,mxAw` £©©¤¨©§©¥¨¨©¨©¦§©©©§©¥¤©§£©©¤§§¥
oFWlKEYigxESiwe:òîBMä òîML.dl`WPWMdl`XdziaA dUrn ici lr §¦§¦¤¨©©¥©§¤¦§£¨©§¥¨©§¥©£¤§¥

,EdE`OHW rnWe ,WxcOdz` E`Oh md .EdE`Oh dn mEXn rci `le drherCxOd ©¦§¨§¨©¤¦§§¨¨§Ÿ¨©¦¨¦§¥¦§¤©©§¥©
milM mEXnmilid`OdFnvr ilMdW ,zOd lr`lC .EdW lkA `nh - lid`Od ¦¥¦©©£¦¦©©¥¤©§¦©§©©£¦¨¥§¨¤§¨

`N` gth gzFR opirADiEEWl`iadl ld` ¨¥©¥©¤©¤¨§©¥Ÿ¤§¨¦
lr d`nEh `iadl ,ipXd FW`x zgY d`nEh§¨©©Ÿ©¥¦§¨¦§¨©
.EdW lkA - DiciC iAbl la` .mixg £̀¥¦£¨§©¥¦¥§¨¤

EdE`OhexMi`lrbPW mEXn ,axr z`nEh §¦§¨¦¨§©¤¤¦¤¨©
FA rbPW dfe ,d`nEHd a` `EdW ilM FzF`A§§¦¤©©§¨§¤¤¨©

.oFW`x -rnFXdeEdE`UrW xnFl drh ¦§©¥©¨¨©¤£¨
f `Ohl ,d`nEHd a` xMi`l'oFrhlediiGd: ¨¦¨©©§¨§©¥§¦§©¨¨

éðàïwúàíéîëç éøác eäiL.mixnF`W £¦£©¥¤§¦§¥£¨¦¤§¦
xaC Wi .oiniIw "d`nEh `ian rCxOd iaFr"¦©©§¥©¥¦§¨©¨¦¥¨¨
diiGd oFrhl WOn d`nEh eilr oi`iaOW¤§¦¦¨¨§¨©¨¦§©¨¨

mc`d lr oFbM ,mdixaCn`nHW o`UFPdFA ¦¦§¥¤§©¨¨¨©§¨¤¨¥
iaFrA eilr ExfB - dxFYd on rBn z`nEh§©©¨¦©¨¨§¨¨§¦
,mdixaCn ld` z`nEh `OHil rCxOd©©§¥©¦©¥§©Ÿ¤¦¦§¥¤

OhnC oeikC .Fiar mEXn FtiTd dxifBY`Dil §¥¨¤¥¦¨§§¥¨¦§©§©§¥
`ziixF`C d`nEh KgxM lrDikExv`l ©¨§¨§¨§©§¨§©§¥

xEaqM - znA rbp `l `Ede ,WnW axrd¤¡¥¤¤§Ÿ¨©§¥§¨
dY` ld` mEXOW,F`OhnWIW mEXnE ¤¦Ÿ¤©¨§©§¦¤¥

z`nEh Dil Y`Ohn `lC oeike .gth FtTidA§¤¥¤©§¥¨§¨§©§©§¥§©
f.axr z`nEh inp xEnB ld`A xninl iz` ,'¨¥§¥©§Ÿ¤¨©¦§©¤¤
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òîùù± znd lr milid`nd milk meyn ede`nh 'ek drhe rneyd:qxhpewa 'it

z`neh oi`nh ody ,milid`nd milka rbpc meyn axr z`neh xki`l ede`nh

dide rneyd drh dnl :dywe .`ziixe`cn axr z`neh `nhc zn `nha rbepd oick ,'f

z`neh `nhc zn `nha rbepd mc`y `ed heyt xacc oeik ?'f z`neh ede`nhy xeaq

'f z`neh `nh xki`d dxezd onc :cere !axr

mixeaga axwica axwic ,mixeaga d`neh meyn

f"rc a"ta xn`ck ,'iixe`cn 'f `nh ±):fl sc

mye.(z`neh `nh ld` ici lr mixeaga elit`e

zeld` yixa gkenck ,'f)b"n `"t!(:d`xp jkl

d`neh meyn 'f z`neh xki`l ede`nhy

k"k heyt epi`y itl ± drh rneyde ,mixeaga

ld` meync xeaq dide ,mixeaga d`neh oic

lk :dpy jkl .gth etiwda yiy oeik ,ede`nh

eizgz xy` lk `nhl d`neh oi`ian oilhlhnd

rcxnd iaera ,ld` meyn:

øîàixac ediy owz` ip`" :`aiwr iax

oilhlhnd lk ediy oiniiw minkg

iaera o`yepd mc`d lr d`neh oi`ian

± "rcxnd± dray z`neh e`nhl ld` meyn

yiy oebk ,mixeaga d`neh jiiy `lc `kid 'it`

`nh xceqdy .exyal rcxnd oia wiqtn xceq

epiidc ,mixeag meyn dray z`nehmc` ixeag"

`l` opaxcn 'it` `nh epi` mc`de "zna

'b" 'ta gkenck `ziixe`cn `nhc axr z`neh

"oipin)mye :an sc xifp(`nh mc` `diy exfb

oi`y mze` erhi `ly .ld` meyn 'f z`neh

`nhy exn`ie ,mixeaga d`neh oic mircei

.gth etwida yiy oeik ,ld` meyn ,axr z`neh

axr z`neh `l` ld`a oi`y xninl iz` k"`

.ld`a `nhind mc`k ,'f `nh `diy exfb jkl ±

rcxnd oial epia wiqtn `di elit` ,ewlg `ly

iying e` iriax mc` `die ,'c e` mixceq dyly

ur ilk iheyt oilhlhnd m` 'it`e ,xzei e`

mda `kiiy `lc ,d`neh ileaw ipa opi`y

yiy rcxnd iaera `wece .mixeaga d`neh

irhnl `kil ± okn zegta la` ,gth etwida

erci `ly it lr s`e ,ld` meyn `idy llk

mrhd el`yi `l` ,erhi `l ± mixeaga d`neh:

ìòå± gth gzeta milke mc` x`yoeik

ld` ira ± oixeaga d`neh mey oda `kilc

'f ede`nh dnl :z"`e .mixac x`yak ,aeyg

ilk iheyt rcxn `de ,oetxh 'xl mixeag meyn

ekeza oaxc yi m`y ,rcxnd jeza oaxcd oi`y ixii` k"r `dc !d`neh lawn `le `ed ur

,ld` i"r 'it` ,llgk `ed ixd axgc ,eizgzy dn lk `edy lka elit` `nhn did ±

"b"k" 't xifpa ld` z`neha dil opiyxc "axg llga"c weqtd lke .zeld` yixa gkenck

):bp sc!(ieyrd leaiw zia ied `le .zrcxna oaxc oipzepy mewn leaw zia aiygc :z"xe`e

zkqna gken oke .oixiqn minrte oigipn minrt `l` ,my eze` oiraew oi`y ± ze`lnl

milkc h"ta opzc `de .jeze mixeg` el yi rcxnd :opzc ,leaw zia aiygc ,milk)dpyn

e:(oaxcd :'it .`nhp ± ld`l eqpkpe mixedh eid ,'ek oaxc rlay cnlne ,`xepiv rlay yek

lkd `nzqn rcxne cnlne ,oaxcd on d`neh laiw `l cnlndy ,cnlna rbpy dnexz ly xkk xedh jkl ,ur ilk iheyt aeyg cnlnc :rnyn .xedh ± dnexz ly xkk oda rbp ecal

leaw zia ez aiyg `l jkle ,eleaw zia xayi k"`` oaxcd `ivedl `"`y b"dka inwe`l `ki`c :i"xe`e ± !cg`:éðøæåâ± dwiqnd lr s` d`nehexfb `l ikdlc :zxet x"xd 'it

roixiykn 'qna opzc `de .dwyn aiyg `l mdn `veid ldenc ,mizifa jiiy `l zettefn zetewa epxvai `ny dxifbc ± dwiqnd l)d"n e"t:(ldena epiidc :l"i !onyk ± onyd lden

"ziag" yixc awri 'xk `iz`e ,'b e` mini 'a xneka ecnry xg`l ,dviv` xg`l `veid):cnw onwl.(.zekyepc dxifb oke .xedhc dcen awri iax 'it` ± dwiqn i"r `veid lden la`

"ziag" yixa onwl `ipzc xity iz` `zyde .oda jiiy `l inp ± xeval eiapr eribd m` rcil enxkl `vei mc`y minrte)mye .dnw sc:(weqnl eizif eribd m` rcil ,mizifa rvtnd

xyked `l ± e`l m`:àçéðä± dwyn ayeg `nh ilk c"nl[`ztqeza])(`oixiyknc)d"n c"t(,dxedha ± `"ca .'ek ozei ika df ixd :xne` y"a ,dkezl slc cxiy daixr iab

ozei ika epi` :mixne` lld ziae ,ozei ika :mixne` y"a ,dxedh zg`e d`nh zg` :xne` iqei 'x .xi`n iax ixac ,ozei ika df ixd micen lkd d`nha la`:
oeik
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ïåéë± ipnidn l`enyk carinl xyt`cedl xyt` `lc xyrn znexz :`"aix dywd

dnexz ilecib lr s` exfby `ed zn` n"nc :i"x uxize ± !xefbil ,l`enyk carinl

oleka mrh yxtl dvexe ,dlecb.oipzep oi`c ,mield ipnidn xyrn znexzc :xn` m"xdne

'n`ck ,llk oiyixtn eid `l miceyg eidy oze`c :uxiz `"aixe .mixagl `l` xyrn

'qez] ipnidn miyixtn eidy mixage .dheqa

[mipyi:

àîìéãicil dia iz`e diab dil idyn

dlwz'it`c ,exfb jkle :qxhpewa 'it

`icda xn`c :i"xl dywe .d`nh iedc ± dprxfi

"dry lk" wxta)mye .cl sc migqt:(ilizy

oixeq`e ,`nhln mixedh ± d`nh dnexz

:`nl` .mzd yxtnck ,mixfl :'it .lek`ln

,mixfl oilk`p oi`c oeik :l"ie ± !ixy mipdkl

.diab idyn `l ± oixdhny `zxet geix meyn

migqtc w"tqae ,dlwzl opiyiig `kdc `de)sc

:k(`kdc :xninl `ki` !selif dyrz :d"a ixn`

dnily dpy zedydl jixvy minrtc ,d"a ecen

drixf onf cr:ìòeyn opnye ozt± opii m

xeq`l oiia ith exingdy y"n :`"aix dywd

gnyn oiidy iptn :uxize ?onye ztn ,d`pda

`ly 'it` ekqpl oilibx eide ,miyp`e midl`

mdizepa meyn exqe`l ekxvede li`ed .ieb ipta

oeik ,ynn jqp oii xnege oic minkg ea epzp ±

ieb ipta `ly 'it` eze` oikqpn eid minrtc:

àçéðäixqay iqei iaxl `l` xi`n 'xl

± oiied'xl `l` :xninl inp n"d

"oilet oi`" aiyg i"yx ?'ninl `ki` i`n oetxh

ipzwcn ,rnyn oke .izxza "oixew oi`"e

`ziixaa ipzw `le "zekldd on el`" `ziixaa

oia oigan" aiyg `lc `de .izxz edpd `l`

zexrwe zeqek wcead yny"e "ezy` icbal ecba

ody ,izxz ipd llkn ewtp jpd ± "xpd xe`l

lk`i `l"c jd i"yx ipn `lc :dyw ,edin .xwir

dl ipzwc ,ded xac g"in i`cec "dafd mr afd

lke`e oey`x lke` :df itle !`icda oizipzna

eaexe ey`x `ad :p"` .edl aiyg `cg ± ipy

,`cg aiyg ± 'ek eltpy xedhe ,oiae`y mina

oztc ikid ik .`d `niiw `l `d `l i`c meyn

`idde zg` dxifb aiyg odizepae opiie opnye

ipzwc ,"ux`d mr af mr yext af lk`i `l"c

`ki` ± "zekldd on el`" `ztqeza dlr

"dafd mr afd lk`i `l" llka iedc xninl:

ìòå± xg` xac meyn mdizepa:xn`z m`e

f"r `zkqnc 'a wxta yxtnc c"nl `gipd)sc

:el(k"k mda ernhi `le orbnn eyxti ,zecp mdilr exfby i"rc :l"ie ± ?iebl dxifb jd jiiy dn zecp exfb mdizepa lrc c"nl `l` ,ieb meyn xfbinl jiiyc ± cegi exfb mdizepa lrc:

± oipe`a"ta rnyn oke .oalzne xepza mipzep :'pewa 'it):fk sc(epalziyn ozyt ly oipe`d :'ixn`c:ïéà'ek zecevn oiqxet,z`hg aiig epi` dcevn yxit m` ,inp zayac b"r`

ezl qpkpe serl e` dndal dcevn qxetd :`ztqeza ipzw ikdc .cekli ezqixt zryay oebk .z`hg aeig icil iz` minrtc ,dcevn yextl exfb n"n e`l m` cevi m` rcei epi`ydk

aiig:

àìà± eceviy icka`dc ,'a e` '` `l` dcevna cekll lkei `ly df oipra ixiine .`zeig my oievnc ,oiyxega yxeta dl iwen inlyexiac ,l"ie ± ?digd `ai izn rci `pn :z"`e

dkygyn mb cevl leki m` mei ceran eceviy liren dn:ïéà± iebl mixkenzaya dyer e` xngn iebdy xg`n ,n"n .z`hg aiigin `l zaya edl ciar i`c ab lr s`

e`l i` ,exfb `l micia xeqi` zaya dyer epi`y ,`yixc mixac jpda la` .egelya slginc meyn ,qxhpewa yxitck ,dkyg mr opax exfb dxezd on xeq` l`xyiy xac micia

ocarl zexer oipzep oi`c `nrh epiide .z`hg aiiginc:ïéà± oixizn d"ae ocarl zexer oipzepdi`x `ian cere .zaya zepal ieb zeplaw ici lr xizdl z"xl d`xp did o`kn

,mnvrn zepgeh migixdy r"k ircic ,di`x epi`e .ixyc ,mieb ici lr zeplaw oky lk ± zayd lk epgipie ,mei ceran oihig my gipdl oixiznc ,'nba sqei axc `ail` d"a ixyc ,migixn

,f"rc w"t seqn di`x `ian cere .zeyrl zaya mdl devy exn`i zeplaw la` .y"rn my enyed oihgdy inp ircie)mye :`k sc(qix` ± h"n ,iebl edcy mc` xikyn :b"ayx xn`c

w"na opixn`c `de .dizeek 'ipzn mzqc ,b"ayxk ol `niiw ± dilr bilt xfrl` oa y"xc ab lr s`e .ciarw dizeplaw :p"de .ciarw dizeqix`)mye .ai sc(megzd jeza ,zleaw ilawn

± crend legan la`a ith ixngnc o`nl elit`e .la`an ith crend lega ixngnc `ki` mzdc :p"le .xingd jkle ,la`a dizrny dlek mzd z"x iwen .xzen ± megzl ueg ,xeq` ±

xn` inp oke .l`xyi ly `edy irci `le ,eziaa dk`ln dyer iebdy `zlin `nqxtn `lc ,yelza epiid ± ocarl zexer oizrnya ixyc `dc :i"xl d`xpe .ith xingc ,zaya dcen

w"na)mye :`i sc(d`exdc ,megzd jeza xeq` ± `zln `nqxtnc ,l`xyi zeyxa iedc ,xaegnc zeplaw la` .eyri ± mixg` ziaa ,eyri `l ± eziaa ,mixg` cia ezk`ln :la` iab

,zleawa ± `"ca :xfrl` oa oerny 'x xn` .xzen ± mzia jeza ,xeq` ± ezia jeza l`xyi mr miyer ody mieb ipne` :mzd xn`wc ,oiwxitc inlyexia rnyn ikde .edpip mei ixiky :xn`i
la`
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Ba äîeøz äîeøú éìecéb óà :ìàeîL øîà àaLéø éáè̈¦¦§¨¨©§¥©¦¥§¨§¨
Y ?è"î .eøæb íBiaø"àäîeøz íeMî äøéæb :àðéðç ©¨§£¦¨§¥¨¦§¨

Y éëäì éãéLçc éà :àáø øîà .ìàøNé ãéa äøBäè§¨§©¦§¨¥£©¨¨¦©£¦¦§¨¦
àì éîð éLeøôà(ìàøNé :àáø øîà àlà) !eLøôéì ©§¥©¦¨¦§§¤¨£©¨¨¦§¨¥

ãéáò÷ àìå ,ìàeîLãk úçà ähç ãáòîì øLôàc ïåék¥¨§¤§¨§¤¡©¦¨©©§¦§¥§¨¨¨¥
äàîè äîeøz íeMî äøéæb :àlà .éðîéäî éðeîéä Y¥¥§¥§¥¤¨§¥¨¦§¨§¥¨
.äìwz éãéì éúàå déab dì éäLî àîìéc ,ïäk ãéa§©Ÿ¥¦§¨©§¥¨©¥§¨¥¦¥©¨¨

øîà ?Cãéàåøéî óà :àleòc déîMî éîà øa àéiç ' §¦¨¨©¦¨©©¦¦§¥§¨©¦
éLçäLCY éBâì Bñék ïúBð Cøca Bì.eøæb íBia Ba ¤¤§¦©¤¤¥¦§©¨§

éîéáà øîà éìàa øîà Cãéàå:äàúååðñïztïðîLå §¦¨¨©©¦¨©£¦¦©§¨¨¨¦¨§©§¨
ïðééåY ïäéúåðáeïlek"éîç,øéàî éaøì àçéðä .ïä øác §¥¨§Ÿ¥¤¨¦¨¨¥¨¦¨§©¦¥¦

éøñáL éñBé 'øì àlààçà áøc àä àkéà Y !ïééåä ¤¨§¥©§§¥¨§¨¦¨¨§©©¨
øîà àcà øa àçà áø øîàc ,àcà øaøeøæb :÷çöé ' ©©¨§¨©©©¨©©¨¨©¦§¨¨§

ïzt ìò" .ïðéé íeMî ïðîù ìòå ,ïðîù íeMî ïzt ìò©¦¨¦©§¨§©©§¨¦¥¨©¦¨
ïîLc déîìeà éàî "ïðîù íeMîeøæb :àlà Y !?útî ¦©§¨©§¥§¤¤¦©¤¨¨§

,ïäéúBða íeMî ïðéé ìòå ,ïðéé íeMî ïðîLå ïzt ìò©¦¨§©§¨¦¥¨§©¥¨¦§¥¤
íeMî øçà øác ìòå ,øçà øác íeMî ïäéúBða ìòå§©§¥¤¦¨¨©¥§©¨¨©¥¦
øa ïîçð áø øîà Y ?"øçà øác" éàî .øçà øác̈¨©¥©¨¨©¥¨©©©§¨©

ànènL éBb ÷Bðéz ìò eøæb :÷çöé,äáéæaàäé àlL ¦§¨¨§©¦¤§©¥§¦¨¤Ÿ§¥
Bìöà ìéâø ìàøNé ÷BðézákLîaéëä éà .øeëæ"øìî ¦¦§¨¥¨¦¤§§¦§©¨¦¨¦§

,éîðéøñLzïé÷Lîa eàîèpL íéìëå ïéìëBà Y !ïééåä ©¦§©§¥¨§¨¨¦§¥¦¤¦§§§©§¦
.eäì áéLç àãça'éðúîù"áïéøBL ïéà :íéøîBà ©£¨¨¥§§¦¥¦

BécíéðnñåïéðéLøëåeøåMiL éãk àlà,íBé ãBòaî §§©¨¦§©§¦¦¤¨§¥¤¦Ÿ¦§
.ïéøézî ä"áeù"áïéðúBð ïéà :íéøîBàïéðeàïzLt ìL ©¦¦§¦¥§¦¦¤¦§¨

CåúìøepzäeìéaäiL éãk àlàúà àìå ,íBé ãBòaîøîväèåì÷iL éãk àlà äøBéì §Ÿ©©¤¨§¥¤©§¦¦§§Ÿ¤©¤¤§¨¤¨§¥¤§Ÿ
.ïéøézî ä"áe ,ïéòäeãåviL éãk àlà íéâãå úBôBòå äiç úBãeöî ïéñøBt ïéà :íéøîBà ù"á ¨©¦©¦¦§¦¥§¦§©¨§§¨¦¤¨§¥¤¦Ÿ

.ïéøézî ä"áe ,íBé ãBòaîù"áïéàå ,Bnò ïéðòBè ïéàå ,éBâì ïéøëBî ïéà :íéøîBàïéäéaâî ¦§©¦¦§¦¥§¦§§¥£¦¦§¥©§¦¦
.ïéøézî ìlä úéáe ,áBø÷ íB÷îì òébiL éãk àlà åéìòù"áúBøBò ïéðúBð ïéà :íéøîBà ¨¨¤¨§¥¤©¦©§¨¨¥¦¥©¦¦§¦¥§¦

,ïãaòìíéìk àìåñáåëì,íBé ãBòaî eNòiL éãk àlà éBbïleëáeíò ïéøézî ìlä úéa §©§¨§Ÿ¥¦§Ÿ¥¤¨§¥¤¥¨¦§§¨¥¦¥©¦¦¦
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שבת.  פרק ראשון - יציאות השבת דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

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

xn`óà ,ìàeîL øîà àaLéø éáèepipyy dn(c"n h"t zenexz) ¨¦¦§¨¨©§¥©
yäîeøú éìecébmpic ,milecib dpnn gnve dnexz rxf m` - ¦¥§¨
k,äîeøz,dlk erxfy xaca elit`íBia Baxac g"i zxifb ly.eøæb §¨©¨§

:`xnbd zl`ey .dxifbd mrh z` zxxan `xnbdàîòè éàîexfb ©©£¨
.jk lr:`xnbd daiynäîeøz íeMî äøéæb ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨§¥¨¦§¨
äøBäèz`vnpdìàøNé ãéa,odkl dpziln dxv epire ,dyixtdy §¨§©¦§¨¥

exfby oeikne .dilecibn zepdile ,dnexz zxezn dlhal ick drxefe
.eiyrn elirei `l ,dnexz eidi dileciby

:`xnbd dywn .df mrh dgec `xnbdéëäì éãéLçc éà ,àáø øîà̈©¨¨¦©£¦¦§¨¦
,odkl mpziln dxv mpiry meyn dnexz akrl miceyg eid m` -

eLøôéì àì énð éLeøôà.zg` dhg `l` miyixtn eid `l -àlà) ©§¥©¦Ÿ¦§§¤¨
(ìàøNé àáø øîàneãaòîì øLôàc ïåékmilekiy jkne - ¨©¨¨¦§¨¥¥¨§¤§¨§¤§©

yixtdlìàeîLãk ,úçà ähçxeriy dnexzl oi`y xn`y ¦¨©©§¦§¥
,ixkd z` zxhet zg` dhg s`e ,dxezdnãéáò÷ àìåeyr `le - §Ÿ¨¨¦
,minkg erawy xeriyk eyixtd `l` ,jkéðîéäî éðeîéäi`cea - ¥¥§¦§¥

oi` `linne ,mcia dnexzd z` akrl miceyg mpi`e md mipn`p
.jk lr xefbl daiq

:`xnbd zxne` .xg` mrh zx`an `xnbdàlàdäøéæblk lr ¤¨§¥¨
`id ,odilecib exq`iy zenexzdäàîè äîeøz íeMîz`vnpd ¦§¨§¥¨

xakïäk ãéayegl yi dae ,dlik`a dxeq`ydì éäLî àîìéc §©Ÿ¥¦§¨©§¥¨
déabdrxefl ick drixfd onf cr elv` odkd dze` ddyi `ny - ©¥

,dilecib z` lek`leéúàåonfae -`ai diidydäìwz éãéì §¨¥¦¥©¨¨
m`e ,oey`xd mny mdilr `diy milecibd lr exfb jkl ,dplk`ie
oick mipdkl mb dlik`a mixeq` dilecib eidi ,d`nh dnexz rxf
elirei `ly oeik ,dzedydl `ai `l jk meyny ,d`nh dnexz

.eiyrn
:`xnbd zxne` .xac g"i zxifba xfbp cer dn xxal dkiynn `xnbd

Cãéàåy dn `id ,meia ea exfby ztqep dxifbe -øa àéiç éaø øîà §¦¨¨©©¦¦¨©
éLçäL éî óà ,àleòc déîMî énàCøca Bì Cyciwe ,zay axra ©¦¦§¥§¨©¦¤¤§¦©¤¤
y ,ecia zern ly qike ,meid eilréøëpì Bñék ïúBðelhlhi `le ¥¦©¨§¦

,zen` rax`n zegt zegt.eøæb íBia Ba©¨§
:`xnbd zxne` .xac g"i zxifba xfbp cer dn xxal dkiynn `xnbd

Cãéàåy dn `id ,meia ea exfby ztqep dxifbe -øîà éìàa øîà §¦¨¨©©¦¨©
äàúååðñ éîéáàlek`l xeqi`dy ,zeepq enyy mewnn -ïzt £¦¦¦§§¨¨¦¨

ïðééå ïðîLå,mieb lyåmr cgiizdl xeqi`dïäéúBða,mieb lyïlek §©§¨§¥¨§§¥¤¨
øác øNò äðBîMîmeia ea exfby.ïä ¦§¨¨¨¨¨¥

:`xnbd zl`ey .zexifb g"i jql eprbd xak m`d zxxan `xnbd
àçéðäxacd oaen -øéàî éaøìxaeqd(:fh lirl)gkey zxifb mby ¨¦¨§©¦¥¦

.zexifb g"i epl yi eixacly ,meia ea dxfbp ,xepivd zgz milkàlà¤¨
éñBé éaøì(my),xac g"i oipna milk gkeyd z` dpen epi`yéøñáL §©¦¥©§§¥

ïééåä.od zexifb dxyr ray wx ixd - ¨§¨
:`xnbd daiynàä àkéàdf z` yi -àãà øa àçà áøclr siqed ¦¨¨§©£¨©£¨

,inia` ixaceøæb ,÷çöé éaø øîà àãà øa àçà áø øîàcxeqi` §¨©©£¨©£¨¨©©¦¦§¨¨§
ìòzlik`ïzt,mieb lyíeMîz` zezyl `eaiy eyygy,ïðîL ©¦¨¦©§¨

ïðîL ìòå,xeqi` exfbíeMîmzq z` zezyl `eaiy eyygyïðéé §©©§¨¦¥¨
.mieb ly

exfb m`d :zl`eye dwiqtn `xnbdL íeMî ïzt ìò,ïðîikeéàî ©¦¨¦©§¨©

déîìeàezxneg `id dn -ïîLcxzei,útîlr wx dligz exfby §¥§¤¤¦©
.ony meyn ztd lr mb exfb aeye ,onyd

:wgvi iax ixac z` zpwzn `xnbdàlàiax ixaca xnel jixv jk ¤¨
,wgviå ïzt ìò eøæblríeMî ïðîLz` zezyl `eaiy eyygy ¨§©¦¨§©§¨¦

mzqìòå ,ïðéémzqïðééexfbíeMîmr cgiizdl `eaiy eyygy ¥¨§©¥¨¦
ïäéúBða ìòå ,ïäéúBðaodnr cgiizi `ly exfbíeMîeyygy §¥¤§©§¥¤¦

cearl dl dvxziyøçà øáclke ,el rnyzy ick [dxf dcear-] ¨¨©¥¨
.dxf dcear ceari `ly dxwiry ,xac g"id oipna zg` dxifb df

åexfb cerøçà øác ìò,o`k xkfed `ly.øçà øác íeMî §©¨¨©¥¦¨¨©¥
:`xnbd zxxanéàîd edn -øçà øác:`xnbd daiyn .eilr exfby ©¨¨©¥

äáéæa ànènL éøëð ÷Bðéz ìò eøæb ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨¨§©¦¨§¦¤§©¥§¦¨
ick ,af epi` m` elit` ,af `ed eli`kìéâø ìàøNé ÷Bðéz àäé àlL¤Ÿ§¥¦¦§¨¥¨¦

,Bìöàlykie,øeëæ ákLîa.iqei iax itl g"id dxifbd efe ¤§§¦§©¨
:`xnbd dywnéëä éày `vnp ,meia ea exfb ef dxifb m` -éaøì ¦¨¦§©¦

ïééåä éøñLz énð øéàîzvxzn .zexifb dxyr ryz o`k yi - ¥¦©¦§©§¥¨§¨
zxifb :`xnbdïéìëBàoiwyna e`nhpyåzxifbeàîèpL íéìk ¨¦§¥¦¤¦§§

eäì áéLç àãça ,ïé÷Lîa.zg` dxifbl oaiygn `ed - §©§¦©£¨£¦§

äðùî
zexnbpe zay axra oze` ligzny zek`lna zwqer dpynd

:zaya odil`nïéøBL ïéà ,íéøîBà éànL úéamina zay axraBéc ¥©©§¦¥¦§
,daizkl eic mdn miyery mipnnq -åokíéðnñ,rav mdn miyrey §©¨¦

åokïéðéLøkdxyzy xg` dnda lk`nl zcnerd ziphw oin - §©§¦¦
,minaàlàa onf ic yi m`eøBMiL éãëekkxzieíBé ãBòaîmcew - ¤¨§¥¤¦¦§

.zayd zqipkïéøézî ìlä úéáeceran jkxzdl ewitqi `l m` s` ¥¦¥©¦¦
.mei

:mrh eze`n oda ewlgpy zetqep zek`lnïéà ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥
ïzLt ìL ïéðeà ïéðúBðwexq ozyt ly zeceb` -CBúìdxicw §¦¦¤¦§¨§

jezay,øeðzä,epalziy ickàlàa onf ic yi m`eìéaäéL éãë ©©¤¨§¥¤©§¦
[enngziy-]å .íBé ãBòaîokàìoziäøBiì øîvä úà[lecb xiq-] ¦§§Ÿ¤©¤¤©¨

,da eraevl ick ,rav da yiyàlàonf ic yi m`ïéòä èBì÷iL éãk ¤¨§¥¤¦§¨©¦
.mei ceran xnva ravd qtziy -.ïéøézî ìlä úéáe¥¦¥©¦¦

ïéñøBt ïéà ,íéøîBà éànL úéazay axraúBãBöîcevl zezyx - ¥©©§¦¥§¦§
odaàlà ,íéâãå úBôBòå äiça onf ic yi m`eãBviL éãëodaãBòaî ©¨§§¨¦¤¨§¥¤¦¦§

.ïéøézî ìlä úéáe .íBé¥¦¥©¦¦
:zay axra ixkpl dk`ln zxiqn oipra zewelgnéànL úéa¥©©

éøëpì ïéøëBî ïéà ,íéøîBà,zay axra utg meyåokïéðòBè ïéà §¦¥§¦©¨§¦§¥£¦
Bnò,xengd lrïéäéaâî ïéàå`ynåéìò,ixkpd ly etizk lr - ¦§¥©§¦¦¨¨

àlàa onf yi e`yn diabd e` exeng orh e` el xkny zrn m`éãë ¤¨§¥
òébiLixkpd,áBø÷ íB÷îìmyl jled `edy mewnd didiy xnelk ¤©¦©§¨¨

.mei ceran eil` ribdl lkeie aexw.ïéøézî ìlä úéáe¥¦¥©¦¦
ïéðúBð ïéà ,íéøîBà éànL úéazay axraïãaòì úBøBòcarn - ¥©©§¦¥§¦§©§¨

,zexeríéìk àìå[micba-],ñáBëì`ed qaekd e` ocard m`,éøëð §Ÿ¥¦§¥¨§¦
àlàonf yi micbade zexerd zpizp zrn m`eNòiL éãkmzk`ln ¤¨§¥¤©£

.íBé ãBòaî.mixizn lld zia dfa s`e ¦§
:dpynd dtiqenïleëáe,dpyna zeiepyd zek`lnd lka -úéa §¨¥
íò ïéøézî ìlä¦¥©¦¦¦
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קלז `xew dida cenr fi sc ± ipy wxtzekxa

éáè.Wi`d mW:àaLéø.oiaWp qxFRcEvlsFre dIg:äîeøú éìecéb.'it`e ,Drxf m` ¨¦¥¨¦¦§¨¥§¨¦¨©¨¨¦¥§¨¦§¨¨©£¦
ziphwe d`EaY oFbM ,dlM FrxGW xaC:ìàøNé ãéa äøBäè äîeøz.DpYil dxv Fpire ¨¨¤©§¨¤§§¨§¦§¦§¨§¨§©¦§¨¥§¥¨¨¦§¨

,odklDrxFfednExY zxFYn DlHal:àì éîð éLeøôà éëäì éãéLçc éàeLøôéì. §Ÿ¥§§¨§©§¨¦©§¨¦©£¦¦§¨¦©§¥©¦¨¦§§
n"y - EWxt`CnE .l`EnWcM ,ixMd on zg` dHg `N`iciWg `l:äîeøz íeMî ¤¨¦¨©©¦©§¦§¦§¥¦§©§§¨£¦¦¦§¨
ïäk ãéa äàîè.`aE ,dlik`A dxEq`W §¥¨§©Ÿ¥¤£¨©£¦¨¨
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ïåéë± ipnidn l`enyk carinl xyt`cedl xyt` `lc xyrn znexz :`"aix dywd

dnexz ilecib lr s` exfby `ed zn` n"nc :i"x uxize ± !xefbil ,l`enyk carinl

oleka mrh yxtl dvexe ,dlecb.oipzep oi`c ,mield ipnidn xyrn znexzc :xn` m"xdne

'n`ck ,llk oiyixtn eid `l miceyg eidy oze`c :uxiz `"aixe .mixagl `l` xyrn

'qez] ipnidn miyixtn eidy mixage .dheqa

[mipyi:

àîìéãicil dia iz`e diab dil idyn

dlwz'it`c ,exfb jkle :qxhpewa 'it

`icda xn`c :i"xl dywe .d`nh iedc ± dprxfi

"dry lk" wxta)mye .cl sc migqt:(ilizy

oixeq`e ,`nhln mixedh ± d`nh dnexz

:`nl` .mzd yxtnck ,mixfl :'it .lek`ln

,mixfl oilk`p oi`c oeik :l"ie ± !ixy mipdkl

.diab idyn `l ± oixdhny `zxet geix meyn

migqtc w"tqae ,dlwzl opiyiig `kdc `de)sc

:k(`kdc :xninl `ki` !selif dyrz :d"a ixn`

dnily dpy zedydl jixvy minrtc ,d"a ecen

drixf onf cr:ìòeyn opnye ozt± opii m

xeq`l oiia ith exingdy y"n :`"aix dywd

gnyn oiidy iptn :uxize ?onye ztn ,d`pda

`ly 'it` ekqpl oilibx eide ,miyp`e midl`

mdizepa meyn exqe`l ekxvede li`ed .ieb ipta

oeik ,ynn jqp oii xnege oic minkg ea epzp ±

ieb ipta `ly 'it` eze` oikqpn eid minrtc:

àçéðäixqay iqei iaxl `l` xi`n 'xl

± oiied'xl `l` :xninl inp n"d

"oilet oi`" aiyg i"yx ?'ninl `ki` i`n oetxh

ipzwcn ,rnyn oke .izxza "oixew oi`"e

`ziixaa ipzw `le "zekldd on el`" `ziixaa

oia oigan" aiyg `lc `de .izxz edpd `l`

zexrwe zeqek wcead yny"e "ezy` icbal ecba

ody ,izxz ipd llkn ewtp jpd ± "xpd xe`l

lk`i `l"c jd i"yx ipn `lc :dyw ,edin .xwir

dl ipzwc ,ded xac g"in i`cec "dafd mr afd

lke`e oey`x lke` :df itle !`icda oizipzna

eaexe ey`x `ad :p"` .edl aiyg `cg ± ipy

,`cg aiyg ± 'ek eltpy xedhe ,oiae`y mina

oztc ikid ik .`d `niiw `l `d `l i`c meyn

`idde zg` dxifb aiyg odizepae opiie opnye

ipzwc ,"ux`d mr af mr yext af lk`i `l"c

`ki` ± "zekldd on el`" `ztqeza dlr

"dafd mr afd lk`i `l" llka iedc xninl:

ìòå± xg` xac meyn mdizepa:xn`z m`e

f"r `zkqnc 'a wxta yxtnc c"nl `gipd)sc

:el(k"k mda ernhi `le orbnn eyxti ,zecp mdilr exfby i"rc :l"ie ± ?iebl dxifb jd jiiy dn zecp exfb mdizepa lrc c"nl `l` ,ieb meyn xfbinl jiiyc ± cegi exfb mdizepa lrc:

± oipe`a"ta rnyn oke .oalzne xepza mipzep :'pewa 'it):fk sc(epalziyn ozyt ly oipe`d :'ixn`c:ïéà'ek zecevn oiqxet,z`hg aiig epi` dcevn yxit m` ,inp zayac b"r`

ezl qpkpe serl e` dndal dcevn qxetd :`ztqeza ipzw ikdc .cekli ezqixt zryay oebk .z`hg aeig icil iz` minrtc ,dcevn yextl exfb n"n e`l m` cevi m` rcei epi`ydk

aiig:

àìà± eceviy icka`dc ,'a e` '` `l` dcevna cekll lkei `ly df oipra ixiine .`zeig my oievnc ,oiyxega yxeta dl iwen inlyexiac ,l"ie ± ?digd `ai izn rci `pn :z"`e

dkygyn mb cevl leki m` mei ceran eceviy liren dn:ïéà± iebl mixkenzaya dyer e` xngn iebdy xg`n ,n"n .z`hg aiigin `l zaya edl ciar i`c ab lr s`

e`l i` ,exfb `l micia xeqi` zaya dyer epi`y ,`yixc mixac jpda la` .egelya slginc meyn ,qxhpewa yxitck ,dkyg mr opax exfb dxezd on xeq` l`xyiy xac micia

ocarl zexer oipzep oi`c `nrh epiide .z`hg aiiginc:ïéà± oixizn d"ae ocarl zexer oipzepdi`x `ian cere .zaya zepal ieb zeplaw ici lr xizdl z"xl d`xp did o`kn

,mnvrn zepgeh migixdy r"k ircic ,di`x epi`e .ixyc ,mieb ici lr zeplaw oky lk ± zayd lk epgipie ,mei ceran oihig my gipdl oixiznc ,'nba sqei axc `ail` d"a ixyc ,migixn

,f"rc w"t seqn di`x `ian cere .zeyrl zaya mdl devy exn`i zeplaw la` .y"rn my enyed oihgdy inp ircie)mye :`k sc(qix` ± h"n ,iebl edcy mc` xikyn :b"ayx xn`c

w"na opixn`c `de .dizeek 'ipzn mzqc ,b"ayxk ol `niiw ± dilr bilt xfrl` oa y"xc ab lr s`e .ciarw dizeplaw :p"de .ciarw dizeqix`)mye .ai sc(megzd jeza ,zleaw ilawn

± crend legan la`a ith ixngnc o`nl elit`e .la`an ith crend lega ixngnc `ki` mzdc :p"le .xingd jkle ,la`a dizrny dlek mzd z"x iwen .xzen ± megzl ueg ,xeq` ±

xn` inp oke .l`xyi ly `edy irci `le ,eziaa dk`ln dyer iebdy `zlin `nqxtn `lc ,yelza epiid ± ocarl zexer oizrnya ixyc `dc :i"xl d`xpe .ith xingc ,zaya dcen

w"na)mye :`i sc(d`exdc ,megzd jeza xeq` ± `zln `nqxtnc ,l`xyi zeyxa iedc ,xaegnc zeplaw la` .eyri ± mixg` ziaa ,eyri `l ± eziaa ,mixg` cia ezk`ln :la` iab

,zleawa ± `"ca :xfrl` oa oerny 'x xn` .xzen ± mzia jeza ,xeq` ± ezia jeza l`xyi mr miyer ody mieb ipne` :mzd xn`wc ,oiwxitc inlyexia rnyn ikde .edpip mei ixiky :xn`i
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Ba äîeøz äîeøú éìecéb óà :ìàeîL øîà àaLéø éáè̈¦¦§¨¨©§¥©¦¥§¨§¨
Y ?è"î .eøæb íBiaø"àäîeøz íeMî äøéæb :àðéðç ©¨§£¦¨§¥¨¦§¨

Y éëäì éãéLçc éà :àáø øîà .ìàøNé ãéa äøBäè§¨§©¦§¨¥£©¨¨¦©£¦¦§¨¦
àì éîð éLeøôà(ìàøNé :àáø øîà àlà) !eLøôéì ©§¥©¦¨¦§§¤¨£©¨¨¦§¨¥

ãéáò÷ àìå ,ìàeîLãk úçà ähç ãáòîì øLôàc ïåék¥¨§¤§¨§¤¡©¦¨©©§¦§¥§¨¨¨¥
äàîè äîeøz íeMî äøéæb :àlà .éðîéäî éðeîéä Y¥¥§¥§¥¤¨§¥¨¦§¨§¥¨
.äìwz éãéì éúàå déab dì éäLî àîìéc ,ïäk ãéa§©Ÿ¥¦§¨©§¥¨©¥§¨¥¦¥©¨¨

øîà ?Cãéàåøéî óà :àleòc déîMî éîà øa àéiç ' §¦¨¨©¦¨©©¦¦§¥§¨©¦
éLçäLCY éBâì Bñék ïúBð Cøca Bì.eøæb íBia Ba ¤¤§¦©¤¤¥¦§©¨§

éîéáà øîà éìàa øîà Cãéàå:äàúååðñïztïðîLå §¦¨¨©©¦¨©£¦¦©§¨¨¨¦¨§©§¨
ïðééåY ïäéúåðáeïlek"éîç,øéàî éaøì àçéðä .ïä øác §¥¨§Ÿ¥¤¨¦¨¨¥¨¦¨§©¦¥¦

éøñáL éñBé 'øì àlààçà áøc àä àkéà Y !ïééåä ¤¨§¥©§§¥¨§¨¦¨¨§©©¨
øîà àcà øa àçà áø øîàc ,àcà øaøeøæb :÷çöé ' ©©¨§¨©©©¨©©¨¨©¦§¨¨§

ïzt ìò" .ïðéé íeMî ïðîù ìòå ,ïðîù íeMî ïzt ìò©¦¨¦©§¨§©©§¨¦¥¨©¦¨
ïîLc déîìeà éàî "ïðîù íeMîeøæb :àlà Y !?útî ¦©§¨©§¥§¤¤¦©¤¨¨§

,ïäéúBða íeMî ïðéé ìòå ,ïðéé íeMî ïðîLå ïzt ìò©¦¨§©§¨¦¥¨§©¥¨¦§¥¤
íeMî øçà øác ìòå ,øçà øác íeMî ïäéúBða ìòå§©§¥¤¦¨¨©¥§©¨¨©¥¦
øa ïîçð áø øîà Y ?"øçà øác" éàî .øçà øác̈¨©¥©¨¨©¥¨©©©§¨©

ànènL éBb ÷Bðéz ìò eøæb :÷çöé,äáéæaàäé àlL ¦§¨¨§©¦¤§©¥§¦¨¤Ÿ§¥
Bìöà ìéâø ìàøNé ÷BðézákLîaéëä éà .øeëæ"øìî ¦¦§¨¥¨¦¤§§¦§©¨¦¨¦§

,éîðéøñLzïé÷Lîa eàîèpL íéìëå ïéìëBà Y !ïééåä ©¦§©§¥¨§¨¨¦§¥¦¤¦§§§©§¦
.eäì áéLç àãça'éðúîù"áïéøBL ïéà :íéøîBà ©£¨¨¥§§¦¥¦

BécíéðnñåïéðéLøëåeøåMiL éãk àlà,íBé ãBòaî §§©¨¦§©§¦¦¤¨§¥¤¦Ÿ¦§
.ïéøézî ä"áeù"áïéðúBð ïéà :íéøîBàïéðeàïzLt ìL ©¦¦§¦¥§¦¦¤¦§¨

CåúìøepzäeìéaäiL éãk àlàúà àìå ,íBé ãBòaîøîväèåì÷iL éãk àlà äøBéì §Ÿ©©¤¨§¥¤©§¦¦§§Ÿ¤©¤¤§¨¤¨§¥¤§Ÿ
.ïéøézî ä"áe ,ïéòäeãåviL éãk àlà íéâãå úBôBòå äiç úBãeöî ïéñøBt ïéà :íéøîBà ù"á ¨©¦©¦¦§¦¥§¦§©¨§§¨¦¤¨§¥¤¦Ÿ

.ïéøézî ä"áe ,íBé ãBòaîù"áïéàå ,Bnò ïéðòBè ïéàå ,éBâì ïéøëBî ïéà :íéøîBàïéäéaâî ¦§©¦¦§¦¥§¦§§¥£¦¦§¥©§¦¦
.ïéøézî ìlä úéáe ,áBø÷ íB÷îì òébiL éãk àlà åéìòù"áúBøBò ïéðúBð ïéà :íéøîBà ¨¨¤¨§¥¤©¦©§¨¨¥¦¥©¦¦§¦¥§¦

,ïãaòìíéìk àìåñáåëì,íBé ãBòaî eNòiL éãk àlà éBbïleëáeíò ïéøézî ìlä úéa §©§¨§Ÿ¥¦§Ÿ¥¤¨§¥¤¥¨¦§§¨¥¦¥©¦¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zay(ycew zay meil)

xn`óà ,ìàeîL øîà àaLéø éáèepipyy dn(c"n h"t zenexz) ¨¦¦§¨¨©§¥©
yäîeøú éìecébmpic ,milecib dpnn gnve dnexz rxf m` - ¦¥§¨
k,äîeøz,dlk erxfy xaca elit`íBia Baxac g"i zxifb ly.eøæb §¨©¨§

:`xnbd zl`ey .dxifbd mrh z` zxxan `xnbdàîòè éàîexfb ©©£¨
.jk lr:`xnbd daiynäîeøz íeMî äøéæb ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨§¥¨¦§¨
äøBäèz`vnpdìàøNé ãéa,odkl dpziln dxv epire ,dyixtdy §¨§©¦§¨¥

exfby oeikne .dilecibn zepdile ,dnexz zxezn dlhal ick drxefe
.eiyrn elirei `l ,dnexz eidi dileciby

:`xnbd dywn .df mrh dgec `xnbdéëäì éãéLçc éà ,àáø øîà̈©¨¨¦©£¦¦§¨¦
,odkl mpziln dxv mpiry meyn dnexz akrl miceyg eid m` -

eLøôéì àì énð éLeøôà.zg` dhg `l` miyixtn eid `l -àlà) ©§¥©¦Ÿ¦§§¤¨
(ìàøNé àáø øîàneãaòîì øLôàc ïåékmilekiy jkne - ¨©¨¨¦§¨¥¥¨§¤§¨§¤§©

yixtdlìàeîLãk ,úçà ähçxeriy dnexzl oi`y xn`y ¦¨©©§¦§¥
,ixkd z` zxhet zg` dhg s`e ,dxezdnãéáò÷ àìåeyr `le - §Ÿ¨¨¦
,minkg erawy xeriyk eyixtd `l` ,jkéðîéäî éðeîéäi`cea - ¥¥§¦§¥

oi` `linne ,mcia dnexzd z` akrl miceyg mpi`e md mipn`p
.jk lr xefbl daiq

:`xnbd zxne` .xg` mrh zx`an `xnbdàlàdäøéæblk lr ¤¨§¥¨
`id ,odilecib exq`iy zenexzdäàîè äîeøz íeMîz`vnpd ¦§¨§¥¨

xakïäk ãéayegl yi dae ,dlik`a dxeq`ydì éäLî àîìéc §©Ÿ¥¦§¨©§¥¨
déabdrxefl ick drixfd onf cr elv` odkd dze` ddyi `ny - ©¥

,dilecib z` lek`leéúàåonfae -`ai diidydäìwz éãéì §¨¥¦¥©¨¨
m`e ,oey`xd mny mdilr `diy milecibd lr exfb jkl ,dplk`ie
oick mipdkl mb dlik`a mixeq` dilecib eidi ,d`nh dnexz rxf
elirei `ly oeik ,dzedydl `ai `l jk meyny ,d`nh dnexz

.eiyrn
:`xnbd zxne` .xac g"i zxifba xfbp cer dn xxal dkiynn `xnbd

Cãéàåy dn `id ,meia ea exfby ztqep dxifbe -øa àéiç éaø øîà §¦¨¨©©¦¦¨©
éLçäL éî óà ,àleòc déîMî énàCøca Bì Cyciwe ,zay axra ©¦¦§¥§¨©¦¤¤§¦©¤¤
y ,ecia zern ly qike ,meid eilréøëpì Bñék ïúBðelhlhi `le ¥¦©¨§¦

,zen` rax`n zegt zegt.eøæb íBia Ba©¨§
:`xnbd zxne` .xac g"i zxifba xfbp cer dn xxal dkiynn `xnbd

Cãéàåy dn `id ,meia ea exfby ztqep dxifbe -øîà éìàa øîà §¦¨¨©©¦¨©
äàúååðñ éîéáàlek`l xeqi`dy ,zeepq enyy mewnn -ïzt £¦¦¦§§¨¨¦¨

ïðééå ïðîLå,mieb lyåmr cgiizdl xeqi`dïäéúBða,mieb lyïlek §©§¨§¥¨§§¥¤¨
øác øNò äðBîMîmeia ea exfby.ïä ¦§¨¨¨¨¨¥

:`xnbd zl`ey .zexifb g"i jql eprbd xak m`d zxxan `xnbd
àçéðäxacd oaen -øéàî éaøìxaeqd(:fh lirl)gkey zxifb mby ¨¦¨§©¦¥¦

.zexifb g"i epl yi eixacly ,meia ea dxfbp ,xepivd zgz milkàlà¤¨
éñBé éaøì(my),xac g"i oipna milk gkeyd z` dpen epi`yéøñáL §©¦¥©§§¥

ïééåä.od zexifb dxyr ray wx ixd - ¨§¨
:`xnbd daiynàä àkéàdf z` yi -àãà øa àçà áøclr siqed ¦¨¨§©£¨©£¨

,inia` ixaceøæb ,÷çöé éaø øîà àãà øa àçà áø øîàcxeqi` §¨©©£¨©£¨¨©©¦¦§¨¨§
ìòzlik`ïzt,mieb lyíeMîz` zezyl `eaiy eyygy,ïðîL ©¦¨¦©§¨

ïðîL ìòå,xeqi` exfbíeMîmzq z` zezyl `eaiy eyygyïðéé §©©§¨¦¥¨
.mieb ly

exfb m`d :zl`eye dwiqtn `xnbdL íeMî ïzt ìò,ïðîikeéàî ©¦¨¦©§¨©

déîìeàezxneg `id dn -ïîLcxzei,útîlr wx dligz exfby §¥§¤¤¦©
.ony meyn ztd lr mb exfb aeye ,onyd

:wgvi iax ixac z` zpwzn `xnbdàlàiax ixaca xnel jixv jk ¤¨
,wgviå ïzt ìò eøæblríeMî ïðîLz` zezyl `eaiy eyygy ¨§©¦¨§©§¨¦

mzqìòå ,ïðéémzqïðééexfbíeMîmr cgiizdl `eaiy eyygy ¥¨§©¥¨¦
ïäéúBða ìòå ,ïäéúBðaodnr cgiizi `ly exfbíeMîeyygy §¥¤§©§¥¤¦

cearl dl dvxziyøçà øáclke ,el rnyzy ick [dxf dcear-] ¨¨©¥¨
.dxf dcear ceari `ly dxwiry ,xac g"id oipna zg` dxifb df

åexfb cerøçà øác ìò,o`k xkfed `ly.øçà øác íeMî §©¨¨©¥¦¨¨©¥
:`xnbd zxxanéàîd edn -øçà øác:`xnbd daiyn .eilr exfby ©¨¨©¥

äáéæa ànènL éøëð ÷Bðéz ìò eøæb ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨¨§©¦¨§¦¤§©¥§¦¨
ick ,af epi` m` elit` ,af `ed eli`kìéâø ìàøNé ÷Bðéz àäé àlL¤Ÿ§¥¦¦§¨¥¨¦

,Bìöàlykie,øeëæ ákLîa.iqei iax itl g"id dxifbd efe ¤§§¦§©¨
:`xnbd dywnéëä éày `vnp ,meia ea exfb ef dxifb m` -éaøì ¦¨¦§©¦

ïééåä éøñLz énð øéàîzvxzn .zexifb dxyr ryz o`k yi - ¥¦©¦§©§¥¨§¨
zxifb :`xnbdïéìëBàoiwyna e`nhpyåzxifbeàîèpL íéìk ¨¦§¥¦¤¦§§

eäì áéLç àãça ,ïé÷Lîa.zg` dxifbl oaiygn `ed - §©§¦©£¨£¦§

äðùî
zexnbpe zay axra oze` ligzny zek`lna zwqer dpynd

:zaya odil`nïéøBL ïéà ,íéøîBà éànL úéamina zay axraBéc ¥©©§¦¥¦§
,daizkl eic mdn miyery mipnnq -åokíéðnñ,rav mdn miyrey §©¨¦

åokïéðéLøkdxyzy xg` dnda lk`nl zcnerd ziphw oin - §©§¦¦
,minaàlàa onf ic yi m`eøBMiL éãëekkxzieíBé ãBòaîmcew - ¤¨§¥¤¦¦§

.zayd zqipkïéøézî ìlä úéáeceran jkxzdl ewitqi `l m` s` ¥¦¥©¦¦
.mei

:mrh eze`n oda ewlgpy zetqep zek`lnïéà ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥
ïzLt ìL ïéðeà ïéðúBðwexq ozyt ly zeceb` -CBúìdxicw §¦¦¤¦§¨§

jezay,øeðzä,epalziy ickàlàa onf ic yi m`eìéaäéL éãë ©©¤¨§¥¤©§¦
[enngziy-]å .íBé ãBòaîokàìoziäøBiì øîvä úà[lecb xiq-] ¦§§Ÿ¤©¤¤©¨

,da eraevl ick ,rav da yiyàlàonf ic yi m`ïéòä èBì÷iL éãk ¤¨§¥¤¦§¨©¦
.mei ceran xnva ravd qtziy -.ïéøézî ìlä úéáe¥¦¥©¦¦

ïéñøBt ïéà ,íéøîBà éànL úéazay axraúBãBöîcevl zezyx - ¥©©§¦¥§¦§
odaàlà ,íéâãå úBôBòå äiça onf ic yi m`eãBviL éãëodaãBòaî ©¨§§¨¦¤¨§¥¤¦¦§

.ïéøézî ìlä úéáe .íBé¥¦¥©¦¦
:zay axra ixkpl dk`ln zxiqn oipra zewelgnéànL úéa¥©©

éøëpì ïéøëBî ïéà ,íéøîBà,zay axra utg meyåokïéðòBè ïéà §¦¥§¦©¨§¦§¥£¦
Bnò,xengd lrïéäéaâî ïéàå`ynåéìò,ixkpd ly etizk lr - ¦§¥©§¦¦¨¨

àlàa onf yi e`yn diabd e` exeng orh e` el xkny zrn m`éãë ¤¨§¥
òébiLixkpd,áBø÷ íB÷îìmyl jled `edy mewnd didiy xnelk ¤©¦©§¨¨

.mei ceran eil` ribdl lkeie aexw.ïéøézî ìlä úéáe¥¦¥©¦¦
ïéðúBð ïéà ,íéøîBà éànL úéazay axraïãaòì úBøBòcarn - ¥©©§¦¥§¦§©§¨

,zexeríéìk àìå[micba-],ñáBëì`ed qaekd e` ocard m`,éøëð §Ÿ¥¦§¥¨§¦
àlàonf yi micbade zexerd zpizp zrn m`eNòiL éãkmzk`ln ¤¨§¥¤©£

.íBé ãBòaî.mixizn lld zia dfa s`e ¦§
:dpynd dtiqenïleëáe,dpyna zeiepyd zek`lnd lka -úéa §¨¥
íò ïéøézî ìlä¦¥©¦¦¦
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קלח

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

:dfa `ziixa d`iane ,zaya micba ziilt oiprl zxfeg `xnbdeðz̈
åéìk úà älôîä ,ïðaø,zaya eicban mipikd z` xiqnd -ììBî ©¨¨©§©¤¤¥¨¥

,eil` exfgi `ly ogek yizdl mipikd z` eizerav` oia ugel -
÷øBæå,oze`àlL ãáìáey cr wgeca lelni,âBøäébexdl xeq`y §¥¦§©¤Ÿ©£

.zaya mipikìèBð ,øîBà ìeàL àaàecban mipikd z`÷øBæå,oze` ©¨¨¥¥§¥
,ìBìîé àlL ãáìáexeq`e ,bexdi `ny yegl yi lelni m`y ¦§©¤Ÿ¦§

.zaya mipik bexdl `ziixe`cn
:dfa dkldd wqt,àðeä áø øîàdäëìäy `nw `pzk `idììBî ¨©©¨£¨¨¥

mipikd z`÷øBæå,oze`BãBák eäæåmipikd z` yilgny ,ok dyery §¥§¤§
,dqe`n mzbixdy oeik ,mbxed epi`eìBça eléôàå.ok dyri ©£¦©

:mipikd xeriaa mi`xen`d zebdpd d`ian `xnbdeäì òh÷î äaø©¨§©©§
,zaya mbxed did ±åokúLL áødideäì éãL àáø .eäì òh÷î §©¥¤§©©§¨¨¨¥§

àiîc àð÷ì.min ltql mwxef did ±déúðáì ïîçð áø eäì øîà ¨¨¨§©¨¨©§©©§¨¦§¨¥
,zaya [eizepal-]ïéìBè÷,mipikd z` ebxd -àì÷ éì ïðéòîLàå §¨§©§§¥©¦¨¨

éúååðñc.mibxdp mdyk i`pey lew z` il erinyde ± §¨§¨¦
:zaya mipik bexdl xzen m`d mi`pz ewlgpy `ziixaéaø ,àéðz©§¨©¦

úìBëànä úà ïéâøBä ïéà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL[dpikd-] ¦§¤¤§¨¨¥¥§¦¤©©£¤
ïéøézî ìlä úéáe ,éànL úéa éøác ,úaMaziixad .dbxedl` ©©¨¦§¥¥©©¥¦¥©¦¦

:zay zeklda sqep oica ewlgpy dtiqenïa ïBòîL éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦¦§¤
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî øîBà øæòìài`ny zia ewlgpy ¤§¨¨¥¦©¨¦§¤©§¦¥

,sqep oica lld ziaeúB÷Bðézä úà ïéëcLî ïéàmixrp mibeefn oi` - ¥§©§¦¤©¦
ick zaya zexrplñøàì,odl mze`åokàìmixqen÷Bðézä úà ¥¨¥§Ÿ¤©¦

cnlnlå ,øôñ Bãnìì`l,úeðneà Bãnììxn`py meyngp diryi) §©§¥¤§§©§¨
(bixnelk ,'xaC xAce Lvtg `FvOn ,'ebe Llbx zAXn aiWY m`'¦¨¦¦©¨©§¤¦§¤§§§©¥¨¨

,zaya eivtg zeyrl mc`l xeq`yíéìáà ïéîçðî ïéàå,zaya §¥§©£¦£¥¦
,úaMa ïéìBç ïéøwáî ïéàå,mxrva xrhvi `ly ickúéa éøác §¥§©§¦¦©©¨¦§¥¥

ïéøézî ìlä úéáe .éànL'jivtg' wxy mixaeqy meyn ,el` lk z` ©©¥¦¥©¦¦
,md miny ivtg el` mixac j` ,mixeq` envr mc`d ivtg epiidc

mixzen okle ,mzeyrl devny xnelk(.pw oldl).
d`ian `xnbd ,zaya mileg xewia oic `ziixaa `aedy ab`

:zaya mileg xewiaa mibdep cvik `ziixañðëpä ,ïðaø eðzzaya ¨©¨¨©¦§¨
,äìBçä úà øwáìxrhvi `ly minegpza ezrc aigxdl jixv §©¥¤©¤

okle ,zayaøîBà,elàéä úaLda rpndl yiy÷Bòælî,ilegd lr ¥©¨¦¦¦§
,øîBà øéàî éaøå .àáì äáBø÷ äàeôøe,dlegl xn`iàéä äìBëé §¨§¨¨Ÿ§©¦¥¦¥§¨¦

zaydíçøzL.da xrhvdln rpnze dcakz m` ,`txzzy jilr ¤§©¥
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המשך ביקור למס' שבת ליום שגי עמ' ק

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

,wecal xzeny `idås`ïk ïéøBî.miaxl §¦¥
:df oipra dyrn d`ian `xnbdéáì òìwéà àaà øa äéîøé áø- ©¦§§¨©©¨¦§©§¥

ly ezial oncfddéònL í÷ ,éqà áøxa dinxi ax ly eyny mw - ©©¦¨©¨¥
e ,reaw epi`y yny `ed iq` ax ziaay ,`a`àøBäðì ÷éãa à÷̈§¦¦§¨

àâøLc.ony ly xp xe`l milkd oeiwp z` wcae -déì äøîà ¦§¨¨¨§¨¥
eäúéác,iq` axl iq` ax ly ezy` dxn` -éëä ãéáò àì øîe- §¦§©Ÿ¨¦¨¦

.reaw epi`y s` ,xpd xe`l wecal ynyl xeq`y xaeq dz` ixde
dì øîà,iq` axdé÷áL,el igipd -déì àøéáñ déaøkxaeq `ed - ¨©¨¦§¥§©¥§¦¨¥

xe`l s` wecal reaw epi`y ynyl xizny ,`a` xa dinxi ax eaxk
.ok zexedl xizn s`e ,ony ly xp

:dpyna epipy'åë ïfçä ,eøîà úîàa,oi`xew zewepizd okid d`ex ¤¡¤¨§©©¨
.`xwi `l `ed la`

ofgdy dpynd dxn` cvik :dpynd ixaca dxizq dywn `xnbd

,zewepizd mr `xwi `làLéø úøîàäådxn` dpynd ixde - §¨¨§©¥¨
ofgd ,dixac zligzaäàBøe ,mi`xew zewepizd okidåàì éàî- ¤©¨

l xzeny dpeekd oi` m`ds` eúBø÷ìzewepizdy oeiky ,mdnr ¦§
.mdn dpey epic oi` xpd xe`l mi`xew

:`xnbd zvxzn,àìwx `l` ,mdnr `exwl exizdl dpeekd oi` Ÿ
åéúBiLøô éLàø øcñìzeiyxtd iy`x z` xpd xe`l ze`xl - §©¥¨¥¨¨¦¨

y`xy jezny ,mzexwl eita envr libxne ,mi`xew zewepizdy
riiql lkeie ,dxezd z`ixwa xgnl dleka xkfi ,eita xeby dyxtd

.zerhl `la dinrhe dizecewpa d`xwl dxezl milerl yglaïëå§¥
,ìàeîL øa äaø øîà,dyxtd lk `exwl ofgl xeq`y s`ìáà ¨©©¨©§¥£¨

.åéúBiLøô éLàø àeä øcñî§©¥¨¥¨¨¦¨
:`xnbd dywnàì äLøt dleëåxe`l dyxtd lk z` `exwl ike - §¨¨¨¨Ÿ
,xzed `l xpd
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המשך ביקור למס' שבת ליום שגי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zay(oey`x meil)

edy meyn qikd z`jxc ef oi` el jixv epi`y oeike ,xenb af xak `
.xeht okle d`ved

:`xnbd dywnàðL éàîoic dpey dna -,úBiàø ézL ìòa áæ ©§¨¨©©§¥§¦
áéiçcmeyn ,eqik z`ved lrdéì éòaéîcqikd z` jixvy - §©¨§¦¨¥¥

ä÷éãáìjxc ef okle ,oaxwa aiigziy ziyily dii`x d`x m` ¦§¦¨
ixd ,ez`vedìL ìòa áæLzei`xdéì éòaéî énðjixv `ed mb - ¨©©¨Ÿ©¦¦¨¥¥

qikd z`äøéôñìmei eze`y xxal epiidc ,miiwp mini drayd ly ¦§¦¨
mini dray dpnie mei eze` xezqi d`xi m`y ,zeiwpa eilr xar
.zaya e`ived m` aiigzie ez`ved jxc ef ok m`e ,mixg` miiwp

:`xnbd zvxznàëøöð àìlra afa xehtl `ziixad dkxved `l - Ÿ©§§¨
,zei`x ylyíBia Báì àlàz` d`x zayd mei eze`ay ote`a - ¤¨§©

leki epi` mei eze`a aey d`xi `l m` s`y ,ziyilyd dii`xd
z` jixv epi` okle ,miiwpd minid zray z` df meia xetql ligzdl

.ez`ved lr xehte qikd

:`xnbd dywndéì éòaéî àäåqikd z` jixv mewn lkn ixde - §¨¦¨¥¥
éãkxenyle daifd z` lawlåéìk eôðhé àlLeklklzi `ly - §¥¤Ÿ¦¨§¥¨

:`xnbd zvxzn .dilr aiigzie ez`ved jxc ef ok m`e ,dpnn eicba
,àøéæ éaø øîàel` zeziixapz éàäàeä à,df `pz ixack epyp - ¨©©¦¥¨©©¨

,øîàcyìkl wx `ay xacéìevàn xenyle livdl -àì ,óepéè §¨©¨©¥¦Ÿ
áéLç à÷df oi` dfk xac `ived okle ,mc`d lv` aygp epi` - ¨¨¦

:`pzd ixac z` `xnbd d`iane .xehte ,d`ved jxc aygpïðúc¦§©
dpyna(b"n c"t oixiykn),äøò÷ äôBkädketd dxrw gipnd -ìò ©¤§¨¨©
ìúBkä,minyb eilr micxeiyíàjk dyrçãezL ìéáLashyiz - ©¤¦¦§¦¤©

dwpzzeäøòwä,minybd ina'ïzeé éë'a äæ éøäel` mina miiwzp ± ©§¨¨£¥¤§¦©
weqtd(gl `i `xwie),maiygde mda dvxy aygpy xnelk ,'oYi ike'§¦ª©

e .d`neh lawl mexiyki zexitd lr epzpi jk xg` m`eíàz` gipd ¦
wx dxrwdìéáLa¦§¦
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המשך ביקור למס' שבת ליום רקשון עמ' ב



קלט

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

,wecal xzeny `idås`ïk ïéøBî.miaxl §¦¥
:df oipra dyrn d`ian `xnbdéáì òìwéà àaà øa äéîøé áø- ©¦§§¨©©¨¦§©§¥

ly ezial oncfddéònL í÷ ,éqà áøxa dinxi ax ly eyny mw - ©©¦¨©¨¥
e ,reaw epi`y yny `ed iq` ax ziaay ,`a`àøBäðì ÷éãa à÷̈§¦¦§¨

àâøLc.ony ly xp xe`l milkd oeiwp z` wcae -déì äøîà ¦§¨¨¨§¨¥
eäúéác,iq` axl iq` ax ly ezy` dxn` -éëä ãéáò àì øîe- §¦§©Ÿ¨¦¨¦

.reaw epi`y s` ,xpd xe`l wecal ynyl xeq`y xaeq dz` ixde
dì øîà,iq` axdé÷áL,el igipd -déì àøéáñ déaøkxaeq `ed - ¨©¨¦§¥§©¥§¦¨¥

xe`l s` wecal reaw epi`y ynyl xizny ,`a` xa dinxi ax eaxk
.ok zexedl xizn s`e ,ony ly xp

:dpyna epipy'åë ïfçä ,eøîà úîàa,oi`xew zewepizd okid d`ex ¤¡¤¨§©©¨
.`xwi `l `ed la`

ofgdy dpynd dxn` cvik :dpynd ixaca dxizq dywn `xnbd

,zewepizd mr `xwi `làLéø úøîàäådxn` dpynd ixde - §¨¨§©¥¨
ofgd ,dixac zligzaäàBøe ,mi`xew zewepizd okidåàì éàî- ¤©¨

l xzeny dpeekd oi` m`ds` eúBø÷ìzewepizdy oeiky ,mdnr ¦§
.mdn dpey epic oi` xpd xe`l mi`xew

:`xnbd zvxzn,àìwx `l` ,mdnr `exwl exizdl dpeekd oi` Ÿ
åéúBiLøô éLàø øcñìzeiyxtd iy`x z` xpd xe`l ze`xl - §©¥¨¥¨¨¦¨

y`xy jezny ,mzexwl eita envr libxne ,mi`xew zewepizdy
riiql lkeie ,dxezd z`ixwa xgnl dleka xkfi ,eita xeby dyxtd

.zerhl `la dinrhe dizecewpa d`xwl dxezl milerl yglaïëå§¥
,ìàeîL øa äaø øîà,dyxtd lk `exwl ofgl xeq`y s`ìáà ¨©©¨©§¥£¨

.åéúBiLøô éLàø àeä øcñî§©¥¨¥¨¨¦¨
:`xnbd dywnàì äLøt dleëåxe`l dyxtd lk z` `exwl ike - §¨¨¨¨Ÿ
,xzed `l xpd
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי הקודם שבטח נתקבל מכבר, והמשך למכתבם מד' תשרי.

א( נכון הענין, שהשטחים אודותם כותבים שמעבר לפסי הרכבת, יהיו ברשות ועד הכפר, לאותם 

הענינים אודותם כותבים, וכן בהנוגע להמרוקנים, באם השטחים שנתנו להם, הם ג"כ נמצאים שם.

ב( במ"ש אודות נטיעת פרדס באמצע הכפר, - מובן שהענין צ"ע ]...[ באם כדאי הדבר, מהטעמים 

שכותבים, ויש להתייעץ בזה עם משרדים המתאימים, וכן לברר הנמצא כזה במושבות וכפרים שבאה"ק 

ת"ו הנמצאים במצב דומה למצבם הם.

ג( קבלתי בשורה משמחת, אשר כבר היו איזה מאות אתרוגים באלו פרי עץ הדר אשר בכפר חב"ד 

וכן  וכו'  שמים  למלאכת  הוכשרו  לא  רז"ל  כמאמר  בהם  השתמשו  לא  זו  שבשנה  אף  מקלברי,  שהובאו 

אתרוג שאינו ערלה )תניא פרק ל"ז(. ולפלא שלא הודיעו בשורה משמחת זו מהכפר. ביחד עם זה העירוני, 

שחסרה ההגנה על אילנות אלו מפני רוחות וכו' ע"י העמדת גדר או אילנות מתאימות וכו' ובטח יתענינו 

בזה בעוד מועד אלו המתעסקים בהנ"ל.

ד( ]ב[מ"ש אודות אפשריות ותכנית לפתוח כפר חב"ד ומוסדות חב"ד בכלל, כנראה גם ממכתבם, 

לחשש,  מקום  ויש  הפרטים,  בשטחים  וכן  הקיימים  ובמוסדות  הכפר  בעניני  כדבעי  ביסוס  חסר  עדיין 

שכשיתוספו כמה ענינים חדשים, יוגרע עוד יותר בהנ"ל.

ה( בהנוגע לאופן ניצול השטחים השונים שבכפר, בקשר עם המקווה שסו"ס יעשה )ויה"ר בעגלא 

דידן( למרכז חב"ד - יש להתייעץ עם המומחים במקצוע דתכנון כפרים ומושבים, וביחד עם זקני אנ"ש 

אשר באה"ק ת"ו בכלל, כיון שכנ"ל זהו ענין הנוגע לכללות אנ"ש באה"ק ת"ו וכבר נאמר ותשועה ברוב 

יועץ דוקא.

כל  למרות  כנראה  כי  הגאולה,  חדש  כסלו  חדש  ימי  לניצול  תכנית  עושים  מועד  בעוד  בודאי  ו( 

הבקשות הפצרות וזירוז מכאן להכין תכנית בעוד מועד, אפילו בהנוגע למבצע ד' מינים דשנה זו נעשו כמה 

ג"כ שהעלון דד' מינים  ולעורר  גם על התוצאות,  זו  וכנראה השפעה  פרטים בחפזון ברגעים האחרונים, 

והעלון דשמח"ת גם בהם נראה חפזון וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולהצלחה בעבודתם בקדש.

הכי  בריחוק  צ"ל  וכן  ומושב,  כפר  באמצע  שיהי'  אפשר  אי  מלאכותית  להזרעה  שהמבנה  מובן 

אפשרי ממוסדות חינוך. ולפלא גדול אפילו השקו"ט בזה

.
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Ò"‚עד"ז33) ËÒ¯ ÔÓÈÒ· לו אסור הכנסת בבית המקדש :
לטעום  ואסור זה, בקידוש יוצא אינו הוא שהרי מהכוס לטעום
פרי  בורא ברכת תהא שלא יעשה כיצד אלא קידוש, קודם כלום

לחינוך. שהגיע לקטן מהכוס יטעים לבטלה, הגפן
רע"ג 34) מסי' ראיה כאן שהביא "ומה ב: ס"ק ערב סימן קו"א

שאינן  קאי דאקידוש בהדיא מבואר שם דבטור כלום, אינה
גם  יכול בשבילם הקידוש לומר שיכול כיון אבל לקדש, יודעים

הגפן". פרי בורא לברך כן
להוציא  שיכול יו"ט, של בקידוש שהחיינו בברכת ה"ה ולכאורה

בזה. ידיֿחובתו יוצא כשאינו גם המסובים
קידוש  י"ח כשיוצאים גם בעצמם הגפן לברך הנוהגים ואלו
הגפן  לברך שלא יקפידו סכ"ט), רעא סימן על לעיל (ראה מאחר
כיון  עמהם, יוצא ואינו היין שותה שאינו ממי - י"ח כשיוצאים
מברכים  ואם ערבות, מדין היין לשתות להתירם באה שברכתו
מחובת  הגפן ברכת (שאין לברך יכול המקדש אין - בעצמם
סי"א, רעא בסימן שנתבאר כפי בלבד, הטעימה אלא הקידוש
הגפן  שברכת היום בקידוש משא"כ ב), ס"ק ערב סימן ובקו"א

קידוש. י"ח להוציאם באה
יכולים  אם לעיין צריך עמהם; אוכל ואינו הפת על וכשמקדש
המסובים  מוציא דהא לבטלה אינה שברכתו כיון בעצמם, לברך
כתב  כן כ"א, לפני משנה לחם כשאין (והיינו משנה לחם י"ח
להוציא  יכול זו, ולסברא לה), ס"ק בבדה"ש עט סימן בקצוה"ש
שש"כ  (ראה עמהם אוכל כשאינו גם משנה לחם י"ח המסובים
גם  היום קידוש י"ח להוציאם יכול וכן יח), הערה פנ"א
שדין  שכיון כתב ס"ק מש"ז שבפמ"ג (אף הפת על כשמקדש

אחרים  להוציא יכול אינו לכך - הנהנין ברכת כדין הפת ברכת
מוציא  שאין כתבו מהפוסקים כמה אמנם עמהם), נהנה אינו אם
במשנ"ב  (כ"כ עמהם אוכל כשאינו משנה לחם י"ח המסובים
האכילה  להתיר באה הפת ברכת ולכן ועוד), הט"ז בשם יט ס"ק

בפ"ע. יברכו לא הפת על כשמקדש וגם בלבד,
בלבד  הנהנין כברכת דינה הפת שברכת נאמר אם היום ובקידוש
דקידוש  הגפן כברכת שדינה נאמר אם אבל בפ"ע, יברכו לא -

זו. לדיעה גם בפ"ע לברך רשאים - היום
להוציא 35) המוציא לברך יכול אינו אוכל שאינו מי כג: סעיף

שהוא  כיון לעצמן לברך יודעין אינן אפילו חובתן ידי האוכלין
מוציא  אינו בדבר מחויב שאינו וכל זו בברכה מחויב אינו
המצות  לברכת דומה אינה הנהנין שברכת חובתן ידי אחרים
יכול  חובתו ידי יצא שכבר מפני בדבר מחויב שאינו מי שאף
לקדש  כגון לעצמו לברך יודע ואינו יצא לא שעדיין למי לברך
כל  חובה שהן שבמצות לפי הארץ ועמי לנשים היום קידוש
לא  כשחבירו בדבר מחויב נקרא הוא וגם בזה זה ערבים ישראל
חובה  שהן שאף הנהנין בברכות משא"כ עדיין חובתו ידי יצא
אין  לפיכך לברך ושלא ליהנות שלא בידו מקום מכל הנהנה על

צריך  שזה זו הברכה בדבר מחויב נקרא נהנה שאין לברך אחר
. . ליהנות שחפץ מה על

הנאתו  משום שלא האדם על חובה שהן ושתיה אכילה כל אבל
לילה  של בין קידוש של ויין פסח של ראשון בליל מצה כגון
להוציאו  יצא שכבר אחר יכול לברך יודע אינו אם יום של ובין
פרי  ובורא המוציא שהן שבהן הנהנין מברכת אף חובתו ידי

הגפן.

•
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בשבת ‡ להתענות שאסור ששית שעה סוף לאכול למהר צריך
שנמנע  אלא תענית לשום מתכוין אינו אם אפילו חצות עד
שקורא  כגון מצוה דבר הוא אפילו אחר בדבר עסקו מחמת
הוא  והאיחור עדיין לאכול חפץ אינו כן אם אלא אסור ומתפלל
ותפלה  בקריאה מתענג אם הדין (והוא שיתבאר כמו לו עונג

אחת  שעה אפילו תענית לשם מתכוין ואם מבאכילה) יותר
אסור:

אין · לאכול שלא לו הוא עונג שאז לו מזקת שהאכילה אדם
יצטער  שלא לאכול לו שאסור וכמעט כלל לאכול צריך
לו  הוא צער בשבת ואכילה יום בכל שמתענה מי וכן בשבת
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 ב"ה,  י"א מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

יצחק שי'

שלום וברכה!

של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  שיקראו  הפ"נ,  עם  ממוצש"ק  מכתבו  קבלתי  ארוך  הפסק  לאחרי 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ויהי רצון שתוכן מכתבו הבא - יהי' משמח גם בהנוגע למצב 

בריאותו.

ובפרט שהרי באים אנו מחדש תשרי הוא חדש השביעי המושבע בכל טוב, והוא כללי לכל השנה, 

הנה תחול הברכה וההצלחה בכל הענינים שלו הכללים והפרטים גם יחד, בכל השנה כולה.

בברכה לבשו"ט מתוך הבריאות הנכונה ושוטו"ל,

מ. שניאורסאהן

במש"כ ע"ד הוראת הרופאים לאכול לעתים תכופות ויסתור זה לאריכות בתפלת הבוקר, כי ע"ע 

)למנוע  רפואי  ענין  הוא  שכותבו  במיחוש  הנ"ל  האכילה  הנה   - הוראה  ע"פ  התפלה  לפני  מלטעום  נזהר 

אסיפת מיץ החומצי במעים( ולא מפני הרעבון ואפילו לא לחיזוק הגוף. ועפ"ז - ההיתר מפורש )בשו"ע 

אדה"ז ספ"ט ס"ה. וראה דברי הפר"ח הובאו במחצה"ש שם( ולהעיר מהכלל, הידוע בט"ז יו"ד ר"ס קי"ז. 

וקרוב לומר שבודאי מעיקרא לא על כגון זה היתה ההוראה. וליתר שאת - יתיר בשלשה הנהגתו הנ"ל.

במש"כ ע"ד הסכום שנתנו לו וכבר כתב להנותן שלא יקחם וכו' - כיון שכבר עשה מעשה, יחלקם 

- ע"ד מרז"ל ב"ב קלג, סע"ב - שליש לבית ליובאוויטש שבלונדון, שליש לקופה בקו"ח אשר כאן במחנה 

ישראל ושליש - לצרכיו הוא, און פארניצען פרייליכערהייט

 ב"ה,  ט' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב גם ע"ד הפתקא שכתב בליל הוש"ר.

ומובן שנעם לי לקרות אח"כ מכתבו, הכתוב ביום הראשון לס' לך לך מארצך וממולדתך ומבית 

אביך אל הארץ אשר אראך.

וידועה הוראת-פתגם רבנו הזקן, מ'דארף לעבן מיט דער צייט, הכוונה מיט דער סדרה פון דער 

וואך, וידוע פירוש תורת החסידות בפסוק האמור.

ויהי רצון שיקיים החלטתו בפועל, בהתמדה ושקידה ובהתלהבות

חסידותית - בנגלה ובחסידות גם יחד ובהידור בקיום המצות, והשי"ת יצליחו גם כפירוש השני 

אשר אראך, שמראים ומגלים הכחות הפנימים שישנם בו שיפעלו פעולתם ועד לחיי היום יומים, ועוצם 

וערך כחות הפנימים הרי מובן ומבואר בכ"מ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

אגרות קודש
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Ò"‚עד"ז33) ËÒ¯ ÔÓÈÒ· לו אסור הכנסת בבית המקדש :
לטעום  ואסור זה, בקידוש יוצא אינו הוא שהרי מהכוס לטעום
פרי  בורא ברכת תהא שלא יעשה כיצד אלא קידוש, קודם כלום

לחינוך. שהגיע לקטן מהכוס יטעים לבטלה, הגפן
רע"ג 34) מסי' ראיה כאן שהביא "ומה ב: ס"ק ערב סימן קו"א

שאינן  קאי דאקידוש בהדיא מבואר שם דבטור כלום, אינה
גם  יכול בשבילם הקידוש לומר שיכול כיון אבל לקדש, יודעים

הגפן". פרי בורא לברך כן
להוציא  שיכול יו"ט, של בקידוש שהחיינו בברכת ה"ה ולכאורה

בזה. ידיֿחובתו יוצא כשאינו גם המסובים
קידוש  י"ח כשיוצאים גם בעצמם הגפן לברך הנוהגים ואלו
הגפן  לברך שלא יקפידו סכ"ט), רעא סימן על לעיל (ראה מאחר
כיון  עמהם, יוצא ואינו היין שותה שאינו ממי - י"ח כשיוצאים
מברכים  ואם ערבות, מדין היין לשתות להתירם באה שברכתו
מחובת  הגפן ברכת (שאין לברך יכול המקדש אין - בעצמם
סי"א, רעא בסימן שנתבאר כפי בלבד, הטעימה אלא הקידוש
הגפן  שברכת היום בקידוש משא"כ ב), ס"ק ערב סימן ובקו"א

קידוש. י"ח להוציאם באה
יכולים  אם לעיין צריך עמהם; אוכל ואינו הפת על וכשמקדש
המסובים  מוציא דהא לבטלה אינה שברכתו כיון בעצמם, לברך
כתב  כן כ"א, לפני משנה לחם כשאין (והיינו משנה לחם י"ח
להוציא  יכול זו, ולסברא לה), ס"ק בבדה"ש עט סימן בקצוה"ש
שש"כ  (ראה עמהם אוכל כשאינו גם משנה לחם י"ח המסובים
גם  היום קידוש י"ח להוציאם יכול וכן יח), הערה פנ"א
שדין  שכיון כתב ס"ק מש"ז שבפמ"ג (אף הפת על כשמקדש

אחרים  להוציא יכול אינו לכך - הנהנין ברכת כדין הפת ברכת
מוציא  שאין כתבו מהפוסקים כמה אמנם עמהם), נהנה אינו אם
במשנ"ב  (כ"כ עמהם אוכל כשאינו משנה לחם י"ח המסובים
האכילה  להתיר באה הפת ברכת ולכן ועוד), הט"ז בשם יט ס"ק

בפ"ע. יברכו לא הפת על כשמקדש וגם בלבד,
בלבד  הנהנין כברכת דינה הפת שברכת נאמר אם היום ובקידוש
דקידוש  הגפן כברכת שדינה נאמר אם אבל בפ"ע, יברכו לא -

זו. לדיעה גם בפ"ע לברך רשאים - היום
להוציא 35) המוציא לברך יכול אינו אוכל שאינו מי כג: סעיף

שהוא  כיון לעצמן לברך יודעין אינן אפילו חובתן ידי האוכלין
מוציא  אינו בדבר מחויב שאינו וכל זו בברכה מחויב אינו
המצות  לברכת דומה אינה הנהנין שברכת חובתן ידי אחרים
יכול  חובתו ידי יצא שכבר מפני בדבר מחויב שאינו מי שאף
לקדש  כגון לעצמו לברך יודע ואינו יצא לא שעדיין למי לברך
כל  חובה שהן שבמצות לפי הארץ ועמי לנשים היום קידוש
לא  כשחבירו בדבר מחויב נקרא הוא וגם בזה זה ערבים ישראל
חובה  שהן שאף הנהנין בברכות משא"כ עדיין חובתו ידי יצא
אין  לפיכך לברך ושלא ליהנות שלא בידו מקום מכל הנהנה על

צריך  שזה זו הברכה בדבר מחויב נקרא נהנה שאין לברך אחר
. . ליהנות שחפץ מה על

הנאתו  משום שלא האדם על חובה שהן ושתיה אכילה כל אבל
לילה  של בין קידוש של ויין פסח של ראשון בליל מצה כגון
להוציאו  יצא שכבר אחר יכול לברך יודע אינו אם יום של ובין
פרי  ובורא המוציא שהן שבהן הנהנין מברכת אף חובתו ידי

הגפן.

•
zay zekld - jexr ogley

בשבת ‡ להתענות שאסור ששית שעה סוף לאכול למהר צריך
שנמנע  אלא תענית לשום מתכוין אינו אם אפילו חצות עד
שקורא  כגון מצוה דבר הוא אפילו אחר בדבר עסקו מחמת
הוא  והאיחור עדיין לאכול חפץ אינו כן אם אלא אסור ומתפלל
ותפלה  בקריאה מתענג אם הדין (והוא שיתבאר כמו לו עונג

אחת  שעה אפילו תענית לשם מתכוין ואם מבאכילה) יותר
אסור:

אין · לאכול שלא לו הוא עונג שאז לו מזקת שהאכילה אדם
יצטער  שלא לאכול לו שאסור וכמעט כלל לאכול צריך
לו  הוא צער בשבת ואכילה יום בכל שמתענה מי וכן בשבת
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שבת  סעודות שמצות בשבת גם להתענות יכול וסת שינוי מפני
בשבת  להתענות אסור אחר בענין אבל עונג בשביל אלא אינה
זה  בתענית תענוג לו שיש אע"פ וחסידות תשובה מחמת אפילו
אחר  בעונג סעודות בג' שתקנו חכמים עונג להחליף לו אין

חכמים: התירוהו ולא בשבת שיהיה מוכרח שאינו

ביום ‚ בו כשחלם בשבת חלום תענית להתענות מותר אבל
מתענה  אם לנעורת כאש דין הגזר לבטל לחלום תענית שיפה
לפי  ועוד דינו גזר שיקרע בשביל חכמים לו והתירו ביום בו
עליו  עגומה שנפשו כיון לגמרי שבת עונג ביטול כאן שאין
גזר  שיקרע הוא בטוח יתענה ואם יתענה לא אם חלומו בשביל

לו. הוא תענוג הזה התענית הרי א"כ דינו

אף  מקום על ומכל ממנו ונפרעים חוזרים דינו גזר שקורעים
בחול  תענית עוד יתענה תקנתו ומה שבת עונג עיקר שביטל
ראשון  ביום למחר מיד להתענות צריך ולכתחלה לו שיתכפר
תשש  כן אם אלא וכפרה סליחה לבקש להתעכב לו ראוי שאין
להתענות  יכול זה אחר זה ימים ב' להתענות יכול ואינו כחו
או  חנוכה ראשון ביום היה אם שכן וכל כחו כשיחזק אח"כ
מועד  של חולו או חודש ראש או הכיפורים יום ערב או פורים
אח"כ. עד יתענה שלא גליות של ב' יו"ט אפילו יו"ט שכן וכל

מנהג  אלא אינו בו התענית שאיסור יום הוא למחר אם אבל
כמו  יתענה חג אסרו או פסח בערב אפילו ניסן בחדש כגון
הכיפורים  יום ובין הגבלה בימי הדין והוא תכ"ט בסי' שיתבאר
יכול  אב חודש וראש ניסן חודש בראש ואפילו לסוכות
צדיקים  תענית שנה בכל בהם מתענים ויש הואיל להתענות

תק"פ. בסי' כמ"ש

להתענות  צריך אינו חלום תענית בהם המתענה אלו ימים ובכל
המתענה  אבל בשבת המתענה כמו תעניתו על תענית אח"כ
ב' יו"ט אפילו ויו"ט ופורים חנוכה חודש בראש חלום תענית
על  תענית אח"כ להתענות צריך מועד של וחולו גליות של

תקס"ח: בסי' כמ"ש בשבת כמו תעניתו

כגון „ חובה תענית הוא ולמחר בשבת חלום תענית המתענה
אסתר  תענית או בטבת עשרה או באב ט' או בתמוז י"ז
מי  כגון חובה בו שנהג יחיד תענית אפילו או חובה בו שנהגו
עולה  אינו סליחות של א' ביום להתענות קבוע מנהג לו שיש
זה  תענית מתענה היה בשבת מתענה היה לא אם שאף כיון לו
כפרה  מצינו שלא שבת עונג ביטול על לו מכפר זה תענית אין
יש  וכן הראשונה כסברא והעיקר זה על חולקין ויש בחנם
מי  אבל לו מזיק התענית שאין בריא איש הוא אם להורות

הפסיד: לא המקילין על סומך אם התענית עליו שקשה

על ‰ אלא ממון הפסד שהם חלומות על בשבת להתענות אין
השבת: את עליו שמחללין דבר

Â:בשבת יתענה לא רע חלום עליו ראה חבירו אם

Ê על אלא בשבת חלום תענית להתענות שאין אומרים יש
אין  הזה שבזמן אומרים ויש פעמים ג' שראהו חלום
בקיאים  אנו שאין לפי ענין בכל בשבת חלום תענית להתענות

רע. ואיזו טוב איזו לידע חלומות בפתרון

חלומות  אלו שעל אומרים הזה ויש בזמן אף בשבת מתענין
בשעת  הכיפורים יום או שנשרפו תפילין או תורה ספר הרואה
לחייו  ראה אם אבל שנפלו שיניו או ביתו קורות או נעילה
אומרים  ויש רעה עליו היועצים שמתו טוב סימן זה הרי שנשרו
אף  אומרים ויש נעילה בשעת שלא אף הכיפורים יום הרואה
הרואה  אף אומרים ויש (בצבור) תורה בספר שקורא הרואה

אשה. שנושא

רעים  שהם בגמרא פתרונם שביארו חלומות שכל אומרים ויש
פתרוני  שנשתנו אומרים יש אבל בשבת עליהם להתענות מותר
הרפואות  שנשתנו כמו לזמנינו הגמרא חכמי מזמן החלומות
בשעת  אפילו הכיפורים יום שהרואה אומרים יש וכן שבזמניהם
וכן  עונותיו שמחלו יפה סימן הוא כי רע חלום אינו נעילה
כך  אחת אשה שחלמה במדרש אמרו שנפלו ביתו קורות הרואה

לה. היה וכן זכר שתלד לה ופתרו

לדברי  עליהם שמתענים החלומות שאפילו עוד אומרים ויש
לו  עונג התענית כן אם אלא בשבת עליהם יתענה לא הכל
מן  הוא השבת שעונג ולפי יתענה לא אם עליו עגומה שנפשו
בסי' שנתבאר כמו קבלה מדברי שהוא להאומרים ואף התורה
התורה  מן אסור הכל לדברי לגמרי להתענות מקום מכל רמ"ב
אלא  מצוה ולא חובה אינה חלום ותענית תק"ע בסי' כמ"ש
שלא  למעשה הלכה כן להורות יש לפיכך בחול אפילו רשות
עונג  בו מבטל אינו כן אם אלא חלום שום על בשבת יתענה
כשיאכל  לו שיהיה ממה יותר מהתענית עונג לו שיש שבת
כך  כל מתפחד שאינו אדם אבל החלום מפחד שיצטער וישתה
ומצטער  לו קשה שהתענית אלא מתפחד אם אפילו או מהחלום
להתענות  אסור החלום בפחד שמצטער ממה יותר הרבה בו

חלום. שום על בשבת

ענין  בכל בשבת עליו יתענה לא בלילה וחלם ביום הרהר ואם
כלל: השמים מן הוראה בזה שאין

אֿז  סעיפים בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח סימן ב חלק
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ה  הם ומצוותי' שהתורה יבאר המחזקים מזון "[להלן "

" שתהי' האמונה, האדם את ונפש בלב ותקועה ,"קבועה

איך שיבאר קודם האמונה אפשר אלא את להמשיך

לעתיד  יהי' שכן ראי' מביא - ונפשו בלבו קבועה שתהי'

לבא:]

õøàä äàìîå áéúëãë àáì ãéúòì äéäéù åîëå

íùá úàø÷ðù ,äðåîàä àéä õøàä ,ùåøéô ,äòã
àìà éåìéâ äá ïéàù äðåúçúä äâøãîä àéäù õøà

.ãáìá äðåîà
דעה  הארץ מלאה "כי נאמר לבא דלעתיד ביעודים
הוא  ד"ארץ" הוא, בזה הפנימי שהפירוש ה'", את
ענין  וזהו האדם, בנפש נמוכה היותר למדריגה כינוי
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אע"פ  בה', אמונה רק לאדם דכשיש היות האמונה,
אין  מ"מ ח"ו, ספק שום בלי גמורה בוודאות שהוא
תכונת  דזוהי וכנ"ל (כנ"ל), אדם בחושי נרגש אלקות
ונמצא  ונגלה", נודע שלא "במה מרחוק שהיא האמונה

ארץ. נק' ולכך בנפש גילוי שום כאן שאין

àìà ïúìçú éåìéâ ïéàù ,ïôåñá ïúìçú õåòð éë
.ïôåñ úðéçáá

בכבודו  בהקב"ה שמדובר דהיות תליא, בהא והא
(בבחינת  עולמות מגדר לגמרי מובדל שהוא ובעצמו
גילוי  שום להיות אפשר אי לכן עלמין), כל סובב
בלבד, האמונה ענין אלא בזה שייך ולא האדם, בחושי
פירוש, בסופן", תחלתן "נעוץ יצירה בספר וכמ"ש
ב"סופן" רק מתגלה הכל תחילת שהוא עצמו הקב"ה

האמונה. היא "ארץ"), (בחינת

úðéçáá 'éäúù ,äòã äàìî äéäú åæ äðåîà úðéçáå
äìâðå ù"îëå .'åëå äàåø åìàëå äùâøäå äøëä

.'åë åãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë
"הארץ  תמלא שאז לבא, דלעתיד החידוש וזהו
רק  אפשר הזה שבזמן עצמו, שהקב"ה פירוש, דעה",
נרגש  יהי' שבאדם), "ארץ" (בבחינת בו להאמין
"ונגלה  וכמ"ש והרגשה, דעת בבחינת האדם, בחושי

באלקות. ראי' שתהי' גו'", בשר כל וראו ה' כבוד

(והרגשה) הדעת ענין ששלימות יבאר ה') (פרק [להלן

מקום "בהקב  מכל אך לבא, לעתיד רק תהי' עצמו ה

" הזה בזמן גם כנ אמונה ורעה נצטוינו את "" להמשיך ל,

יותר  בפרטיות שמבאר (וכמו הרגשה בבחינת האמונה

ד'). פרק להלן

כיצד יבאר שהקב אפשר ומעתה כזה, דבר ה "להיות

יהי' עולמות מגדר ומובדל קדוש שהוא ובעצמו בכבודו

האדם:] בנפש נרגש

äøåú é"ò àåä äðåîàä úìãâä úåéäì åæ äëùîäå
åðîìöá íãà äùòð øîàð íäéìòù ,úåöîå
,àëìîã ïéøáà ç"îø íä úåöî ç"îø ,åðúåîãë
úåëùîä ç"îø ïä íäù ,ïåéìòì äîãà íãà úðéçá

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî
בבחינת  רק לא בנפש, אלקות גילוי שיהי' כדי
נרגש  שיהי' באופן אלא "מרחוק") (שהיא אמונה
והמצוות, התורה קיום ע"י ה"ז אמונה"ֿ "ורעה בנפש,
האדם  בנפש אלקות גילוי נמשך ומצוות תורה ע"י כי

אותן. המקיים

הענין: וביאור

שצלם  היינו כדמותנו", בצלמנו אדם "נעשה כתיב
דמות  לצלם כביכול בדומה הוא התחתון האדם ודמות
הקב"ה  של באורו מדריגה שיש מצינו (שלכן הקב"ה
ועל  יחזקאל בנבואת וכמפורש "אדם", בשם שנקראת
שכשם  מובן, שמזה אדם), כמראה דמות הכסא דמות
רמ"ח  יש הקב"ה אצל כך אברים, רמ"ח באדם שיש

כביכול. אברין

דמות  ולא גוף לו (שאין הקב"ה "אברי" הם ומה
א  זה על הנה ח"ו)? עשה הגוף מצות רמ"ח בזהר, מרו

המצות  שנמשלו והטעם דמלכא. אברין רמ"ח הן
הגוף  אברי מרמ"ח א' שבכל דכמו הוא, לאברים
האבר  ומזג לתכונת המתאים מהנפש וחיות כח מלובש
מרמ"ח  ומצוה מצוה שבכל כביכול, למעלה כך ההוא,

ב"ה. סוף אין מאור אחר "אור" מלובש עשה מצות

רמ"ח  קיום ידי על שנמשך האלקי האור אמנם,
הממלא  מאור ומצומצם מוגבל אור אינו עשה, מצות
ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין מאור אלא עלמין, כל

עלמין. כל הסובב

דהנה  העליון", "אדם בתואר הכוונה עומק וזהו
היינו  לעליון", "אדמה מלשון הוא "אדם" דשם ידוע
(וכנ"ל, ממנו שלמעלה למה דומה "אדם" שבחינת
העליון"); "אדם ודמות בצלם הוא התחתון שאדם
על  - "אדם" בשם נקרא העליון" "אדם שגם ומכיון
שבחינת  לומר, צריך כרחך על - לעליון" "אדמה שם
ממנה. שלמעלה האלקי להאור דומה העליון" "אדם
דמלכא" אברין שב"רמ"ח לעיל, שנתבאר כפי והיינו
נמשך  העליון") "אדם בחינת עשה, מצות רמ"ח (הן

עולמות). מגדר (שלמעלה עלמין כל הסובב אור

אין  אור גילוי באדם נמשך מצוות ידי שעל ונמצא,
נקבעת  מצות ע"י ולפיכך עלמין, כל הסובב ב"ה סוף

האדם. בנפש האמונה

סוף  אין אור להמשיך יכול שהאדם דזה ופשוט [מובן

ע "ב  הוא "ה שהרי - וגדולתו מעלתו מצד זו אין המצוות, י

נברא  שאדם לומר שייך ולא העולמות מגדר מובדל יתברך

ב  סוף אין אור עצמו) (בכח להמשיך יכול ה "בעלֿגבול

בנפשו.

הן ומצוות שתורה לפי הוא הטעם פנימיות אלא

הקב רצונו  כ "של פרק תניא (ראה שהקב "ה בעצמו "ג), ה

ע מלובש " ולפיכך בהן, כביכול התומ "" קיום נעשה "י צ

הקב  בין וחיבור המצוות."צוותא המקיים והאדם ה
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קמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

אע"פ  בה', אמונה רק לאדם דכשיש היות האמונה,
אין  מ"מ ח"ו, ספק שום בלי גמורה בוודאות שהוא
תכונת  דזוהי וכנ"ל (כנ"ל), אדם בחושי נרגש אלקות
ונמצא  ונגלה", נודע שלא "במה מרחוק שהיא האמונה

ארץ. נק' ולכך בנפש גילוי שום כאן שאין

àìà ïúìçú éåìéâ ïéàù ,ïôåñá ïúìçú õåòð éë
.ïôåñ úðéçáá

בכבודו  בהקב"ה שמדובר דהיות תליא, בהא והא
(בבחינת  עולמות מגדר לגמרי מובדל שהוא ובעצמו
גילוי  שום להיות אפשר אי לכן עלמין), כל סובב
בלבד, האמונה ענין אלא בזה שייך ולא האדם, בחושי
פירוש, בסופן", תחלתן "נעוץ יצירה בספר וכמ"ש
ב"סופן" רק מתגלה הכל תחילת שהוא עצמו הקב"ה

האמונה. היא "ארץ"), (בחינת

úðéçáá 'éäúù ,äòã äàìî äéäú åæ äðåîà úðéçáå
äìâðå ù"îëå .'åëå äàåø åìàëå äùâøäå äøëä

.'åë åãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë
"הארץ  תמלא שאז לבא, דלעתיד החידוש וזהו
רק  אפשר הזה שבזמן עצמו, שהקב"ה פירוש, דעה",
נרגש  יהי' שבאדם), "ארץ" (בבחינת בו להאמין
"ונגלה  וכמ"ש והרגשה, דעת בבחינת האדם, בחושי

באלקות. ראי' שתהי' גו'", בשר כל וראו ה' כבוד

(והרגשה) הדעת ענין ששלימות יבאר ה') (פרק [להלן

מקום "בהקב  מכל אך לבא, לעתיד רק תהי' עצמו ה

" הזה בזמן גם כנ אמונה ורעה נצטוינו את "" להמשיך ל,

יותר  בפרטיות שמבאר (וכמו הרגשה בבחינת האמונה

ד'). פרק להלן

כיצד יבאר שהקב אפשר ומעתה כזה, דבר ה "להיות

יהי' עולמות מגדר ומובדל קדוש שהוא ובעצמו בכבודו

האדם:] בנפש נרגש

äøåú é"ò àåä äðåîàä úìãâä úåéäì åæ äëùîäå
åðîìöá íãà äùòð øîàð íäéìòù ,úåöîå
,àëìîã ïéøáà ç"îø íä úåöî ç"îø ,åðúåîãë
úåëùîä ç"îø ïä íäù ,ïåéìòì äîãà íãà úðéçá

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî
בבחינת  רק לא בנפש, אלקות גילוי שיהי' כדי
נרגש  שיהי' באופן אלא "מרחוק") (שהיא אמונה
והמצוות, התורה קיום ע"י ה"ז אמונה"ֿ "ורעה בנפש,
האדם  בנפש אלקות גילוי נמשך ומצוות תורה ע"י כי

אותן. המקיים

הענין: וביאור

שצלם  היינו כדמותנו", בצלמנו אדם "נעשה כתיב
דמות  לצלם כביכול בדומה הוא התחתון האדם ודמות
הקב"ה  של באורו מדריגה שיש מצינו (שלכן הקב"ה
ועל  יחזקאל בנבואת וכמפורש "אדם", בשם שנקראת
שכשם  מובן, שמזה אדם), כמראה דמות הכסא דמות
רמ"ח  יש הקב"ה אצל כך אברים, רמ"ח באדם שיש

כביכול. אברין

דמות  ולא גוף לו (שאין הקב"ה "אברי" הם ומה
א  זה על הנה ח"ו)? עשה הגוף מצות רמ"ח בזהר, מרו

המצות  שנמשלו והטעם דמלכא. אברין רמ"ח הן
הגוף  אברי מרמ"ח א' שבכל דכמו הוא, לאברים
האבר  ומזג לתכונת המתאים מהנפש וחיות כח מלובש
מרמ"ח  ומצוה מצוה שבכל כביכול, למעלה כך ההוא,

ב"ה. סוף אין מאור אחר "אור" מלובש עשה מצות

רמ"ח  קיום ידי על שנמשך האלקי האור אמנם,
הממלא  מאור ומצומצם מוגבל אור אינו עשה, מצות
ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין מאור אלא עלמין, כל

עלמין. כל הסובב

דהנה  העליון", "אדם בתואר הכוונה עומק וזהו
היינו  לעליון", "אדמה מלשון הוא "אדם" דשם ידוע
(וכנ"ל, ממנו שלמעלה למה דומה "אדם" שבחינת
העליון"); "אדם ודמות בצלם הוא התחתון שאדם
על  - "אדם" בשם נקרא העליון" "אדם שגם ומכיון
שבחינת  לומר, צריך כרחך על - לעליון" "אדמה שם
ממנה. שלמעלה האלקי להאור דומה העליון" "אדם
דמלכא" אברין שב"רמ"ח לעיל, שנתבאר כפי והיינו
נמשך  העליון") "אדם בחינת עשה, מצות רמ"ח (הן

עולמות). מגדר (שלמעלה עלמין כל הסובב אור

אין  אור גילוי באדם נמשך מצוות ידי שעל ונמצא,
נקבעת  מצות ע"י ולפיכך עלמין, כל הסובב ב"ה סוף

האדם. בנפש האמונה

סוף  אין אור להמשיך יכול שהאדם דזה ופשוט [מובן

ע "ב  הוא "ה שהרי - וגדולתו מעלתו מצד זו אין המצוות, י

נברא  שאדם לומר שייך ולא העולמות מגדר מובדל יתברך

ב  סוף אין אור עצמו) (בכח להמשיך יכול ה "בעלֿגבול

בנפשו.

הן ומצוות שתורה לפי הוא הטעם פנימיות אלא

הקב רצונו  כ "של פרק תניא (ראה שהקב "ה בעצמו "ג), ה

ע מלובש " ולפיכך בהן, כביכול התומ "" קיום נעשה "י צ

הקב  בין וחיבור המצוות."צוותא המקיים והאדם ה
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c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

מגביהי Â‰ÊÂ(יא) כאשר כי כו' בשמים לראות המשפילי
הוא  ית' בעצמותו עילוי אחר בעילוי לשבת
נקרא  ע"כ דאצי' וחסד לחכ' מקור מהיות למעלה הגבה
גדולה  ויריד' שפלות בשם כו' חכים נקרא להיות זה צמצום
וג' חכמה מים שין ששמים בשמים לראות המשפילי וזהו
לברוא  ונשפל שיורד במשפילי הפשוט פי' וזהו קוין
אך  וכו' עילאה חכמה בחי' שהוא עליונים שמים ולהאציל

וי  בשמים לראות שאמר מה יתכן לא זה בתיבת לפי ש
וכמו  כפשוטו פרטי' בהשגחה לראות א' פי' שני לראות
בכל  השמים מן השגחה שזהו כו' ראה ה' הביט משמים
ע"ז  כו' והארץ לה' שמים השמים א' לפעמים אבל הארץ
בשמים  לראות וזהו בארץ כמו משגיח הוא בשמים גם או'
בחי' שזהו בשוה ובארץ בשמים כללית בהשגחה ובארץ
דעות  ב' בבחי' כידוע הוא והענין כו' ג"כ וירידה שפלות
ההשגחה  אור יבא חשיבא כלא כלא דקמי' שכמו וד"ת ד"ע
בדרך  בכלל וארץ שמים שהן דאבי"ע ההשתלשלות לכל
ומביט  שצופה אחת מחשב' נק' וזהו גדול וצמצום שפלות
בחי' היינו ד"ת ובחי' ד"ע בחי' וזהו כידוע א' בסקירה הכל
בדרך  צבאם וכל ובארץ בשמים אשר בכל פרטי' ההשגחה
פקוחות  עיניך וכן כו' השגיח שבתו ממכון כמ"ש דוקא פרט
העליונים  בשמים וכה"ג הארץ בכל משוטטות ה' ועיני כו'
שניהם  כי בארץ שיורד כמו ולהשגיח לראות ונשפל יורד

אע"פ  וארץ בשמים לראות המשפילי וז"ש לפניו שוין
מן  קדשך ממעון השקיפה (ומ"ש וד"ל כו' לשבת שמגביה
היא  ועצמית פנימי' בבחי' זו השקפה כו' וברך השמים
כמשי"ת) עצמן השמים ע"י שלו פנימית התגלות ע"י שזהו
ע"י  ולהתגלות להראות שהוא זה בלראות פי' עוד יש והנה
יוכל  שעי"ז ומסך כלי בחי' הן העליונים שהשמים השמים
ביתרון  בארץ מטה למטה גם אורו להתגלות ולהשפיל לירד
כמו  שהן השמים ע"י בשמים לראות וזהו יותר הרבה אור
במראה  הנרא' שהדבר דנהרא אספקלריא שנקרא המראה
הרואה  לעין מובהק ויותר רב והתפשטות בגודל יותר נראה
(וכך  מובהקים יותר נראי' בהירה בזכוכית הנראים המים וכן
השמים  כעצם כמו עילאה טהירו נק' העליונים השמים
אור  את ומצמצם מכוון במראה שהרואה לפי כו') לטהר
דבר  את לראות הראי' אור ותתפשט תרחיב ע"כ הראי'
בהבהקה  ויותר התרחבות ביותר רב בגלוי לעין הנראה
הרחוקים  הכוכבים בו שרואים האצטרלוב מכלי לזה (וראי'
בעין  להגדילו הרחוק דבר את שמקרב לפי ביותר והגבוהים
וכל  החקירה) בס' כמ"ש שיעור לאין כפליים בכפלי הרואה
יהי' דוקא ידם שעל העליונים השמים לענין אמתי משל זה
אלקות  גלוי שהוא העליון האור גלוי ליתרון גדולה סיבה
לראות  המשפילי שז"ש מטה למטה יבא שבא ביותר

דוקא: שמים ע"י גדולה בשפלות
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

¯‰Ê· מחצצים מקול ואמר פתח ע"א דל"ב בראשית פ'
דא  מחצצי' מקול ה', צדקות יתנו שם משאבים בין
דאיהו  משאבים בין הבינים, איש כד"א מחצצים יעקב קול
בתרין  נטיל והוא דלעילא מים דשאבין אינון בין יתיב
אתר  תמן ה' צדקת יתנו שם בגווה. להון וכליל סטרין
צדקת  ינקין תמן ה' צדקת יתנו שם לאתדבקא, מהימנותא
קיים  דאיהו דעלמא צדיק דא פרזונו צדקת ושאבין, ה'

המאמר. תוכן ע"כ כולא, ונטל שאיב ואיהו וקדוש
ÔÈ·‰ÏÂ איתא הנה יעקב, קול דא מחצצים מקול המאמר

א' מחצצים ע"פ פירושים ג' אליהו דבי בתנא
כשר  תורה על שקאי וא' מחיצה ודיני חציצה דיני לשון
ענין  שהוא הג' הפירוש ענין והנה טהור, טמא פסול

יעקב  קול דא בזוהר מ"ש ע"ד הוא פסול כשר תורה
חו"ג. בחי' ב' שמחבר ת"ת בחי' ממוצע הוא שיעקב
אריך  חד הוא חסד דהנה והענין הממוצע. מהו ולהבין
עד  לזולתו החסד להשפיע שיעור לאין מתפשט שהוא
לו, להשפיע יוכל חסדים ע"פ גמור חייב יהא אם שאפי'
עד  גבורות להיות יוכל הגבורה מדת ע"י להיפוך וכמ"כ
שלא  שמודד ביניהם מכריע והתפארת ותכלית, קץ אין
בחי' שיהי' רק כ"כ, ג"כ והגבורות כ"כ החסדים יהא
יצא  החסד איש שהי' אברהם מצד עד"מ (כי ממוצע
עשו  ממנו יצא הגבורה מדת שהי' ויצחק ישמעאל ממנו
מטתו  הי' התכללות בחי' התפארת מדת שהי' יעקב אבל
לשון  מחצצים מקול ג"כ בתד"א הפירוש וזהו שלמה),

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"ag i`iyp epizeax zxezn

החסד  מצד הוא טהור כשר הנה טהור טמא פסול כשר
יוכל  התכללותם ובלתי הגבורה, מדת הוא טמא ופסול
ממש  להיפוך מהיפוך ולהשני גדולים חסדים לא' להיות
כמ"ש  וזהו התכללות, בלא שהם המדות מפני גבורות
בפלוגתא  לזה דוגמא אותם, מחבר שהתפארת בזוהר
מקור  הוא והלל הגבורות מקור הוא שמאי והלל שמאי
מזה  ג"כ וזהו המכריע כדברי הלכה וארז"ל החסדים,

יוכלו  ולא הגבורות מקור הוא ששמאי שמפני הטעם
להיפוך  הוא הלל מדת וכמ"כ הקשה, דין לקבל העולמות

להשפיע  ויכול החסדים מדת שהיא לזולתו ממש חסד
המכריע  כדברי הלכה ארז"ל לכן כלל, כדאי שאינו אף
וגם  כ"כ גדולים חסדים ע"י לא העולמות יתנהגו שלא
בחי' התפארת מדת ע"י כ"א כ"כ הגבורה מדת ע"י לא

וגבורות. חסדים התכללות
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a"lxz - l`eny zxez

‰¯Â‡ÎÏÂ נחשב העולמות בכללות א"ק הלא צ"ל עדיין
הבריאה  עולם כמו שזהו דבריאה אדם בחי'
כמ"כ  בי"ע מהווה שאצי' כמו וא"כ העולמות, בפרטיות
משה  וא"כ דכללות, בי"ע בחי' מהווה דכללות אצילות
לכן  אשר העולמות בפרטיות דאצילות נשמות שהיו ויעקב
העולמות  בכללות נדבר כאשר וכמ"כ ואל אלקים בשם נק'
אצי' מבחי' הוא ויעקב משה ששורש לומר בהכרח

כו'. גבך על אני מהו צ"ל וא"כ דכללות,
Í‡ עתיק כדוגמת שיש בזהר"ק מ"ש ע"פ יובן הענין

דכללות  אצי' נק' זו שבחי' דא"ק גלגלתא מן לעילא
אצי' נק' ומ"מ עולם, בשם אותו לקרות שא"א אלא
ד' המקיף הכללי דסובב הא"ס בחי' אמר וא"כ דכללות,
הקו, שלפני העיגול והוא בשוה דכללות אבי"ע עולמות
להיותך  אלקים קראתיך כי אם האצי', מבחי' שהי' למשה
אני  אנכי אלקיך מ"מ בי"ע לגבי אלקים שנק' אצי' מבחי'
עם  בשוה דכללות אצי' סובב העיגול בחי' שהרי גבך על
שאנו  וכמו עולם, זרועות ומתחת וכמ"ש דכללות העשי'
דפרטיות  אצילות לגבי דפרטיות עשי' ערוך שאין רואים

העיגול  לגבי כמ"כ דכלליות, אצילות לגבי דפרטיות ואצי'
שבעשי' תחתונה היותר בחי' עם דכללות אצי' שוה
הגם  וזהו ית', לגבי' מקום תופסים אינם ששניהם דפרטיות
דאצילות  נשמות על שקאי פי' ליראיו מכבודו חלק כי
הוא  כבוד כי מכבודו שחלק לשון ואמר אלקות, שנק'
ממ"ש  ונודע חכמה נתיבות ל"ב בחי' והיינו ל"ב גימט'
כי  להיות דאצי' נשמה ולכן חכמה מאיר שבאצילות בת"ז
שייך  דאצי' נשמה על לכן חכמה מאיר האצי' עולם בכל
שנק' חכמה נתיבות ל"ב מבחי' היינו מכבודו שחלק לומר
העיגול  שהרי גבך על אני אנכי אלקיך ומ"מ כו' כבוד
לאלקי  הודו הכתוב שאמר וזהו בשוה, כולם את מקיף
אנכי, אלקיך מ"מ אלקים נק' משה כי הגם פי' האלקים
הוא  ואלקים האלקים אלקי שהוא להקב"ה הודו וזהו
כולם  היו ישראל בני חוטאין היו לא ואם דאצי', נשמות
אתם, אלקים אמרתי אני כמ"ש אלקים בשם נקראים
הגם  והיינו אלקים, בשם עכשיו ג"כ נק' דאצי' ונשמות
וזהו  כו' גבך על אני אנכי אלקיך מ"מ אלקים למשה שקרא

כו'. האלקים לאלקי הודו
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåööåðúä ìù ïôåàá úååäúä
éèð÷øä áúëù åîëå11úåøéôñ øùòä ïéðòá:הלשון את 

,íéìëä åööåðúä ìåãâä åøåàîãדבריו ïéðòãהוא,דפירוש

ùîî úåìéöà åîë äæ ïéàù àåä úåööåðúääזה כלומר -
הכלים גבי  אור) של (ניצוץ 'התנוצצות' בלשון  שמשתמש 
כביכול, רגילה  אור כקרן נמשכים לא שהכלים ללמדנו הוא
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פרק 11. וכלים עצמות שער רימונים בפרד"ס (הובאו לשונו וזה
רבוי  לא בו יצדק לא יתברך שבבורא גמגום עליה שאין אמת א'):

היותם  יוצדק איך אלקות עצם הוא הספירות אם קשה א"כ שנוי ולא
שנית  שנוי. מורה זה כל כי שמאל וצד ימין וצד ורחמים דין פועלות



קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

החסד  מצד הוא טהור כשר הנה טהור טמא פסול כשר
יוכל  התכללותם ובלתי הגבורה, מדת הוא טמא ופסול
ממש  להיפוך מהיפוך ולהשני גדולים חסדים לא' להיות
כמ"ש  וזהו התכללות, בלא שהם המדות מפני גבורות
בפלוגתא  לזה דוגמא אותם, מחבר שהתפארת בזוהר
מקור  הוא והלל הגבורות מקור הוא שמאי והלל שמאי
מזה  ג"כ וזהו המכריע כדברי הלכה וארז"ל החסדים,

יוכלו  ולא הגבורות מקור הוא ששמאי שמפני הטעם
להיפוך  הוא הלל מדת וכמ"כ הקשה, דין לקבל העולמות

להשפיע  ויכול החסדים מדת שהיא לזולתו ממש חסד
המכריע  כדברי הלכה ארז"ל לכן כלל, כדאי שאינו אף
וגם  כ"כ גדולים חסדים ע"י לא העולמות יתנהגו שלא
בחי' התפארת מדת ע"י כ"א כ"כ הגבורה מדת ע"י לא

וגבורות. חסדים התכללות
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰¯Â‡ÎÏÂ נחשב העולמות בכללות א"ק הלא צ"ל עדיין
הבריאה  עולם כמו שזהו דבריאה אדם בחי'
כמ"כ  בי"ע מהווה שאצי' כמו וא"כ העולמות, בפרטיות
משה  וא"כ דכללות, בי"ע בחי' מהווה דכללות אצילות
לכן  אשר העולמות בפרטיות דאצילות נשמות שהיו ויעקב
העולמות  בכללות נדבר כאשר וכמ"כ ואל אלקים בשם נק'
אצי' מבחי' הוא ויעקב משה ששורש לומר בהכרח

כו'. גבך על אני מהו צ"ל וא"כ דכללות,
Í‡ עתיק כדוגמת שיש בזהר"ק מ"ש ע"פ יובן הענין

דכללות  אצי' נק' זו שבחי' דא"ק גלגלתא מן לעילא
אצי' נק' ומ"מ עולם, בשם אותו לקרות שא"א אלא
ד' המקיף הכללי דסובב הא"ס בחי' אמר וא"כ דכללות,
הקו, שלפני העיגול והוא בשוה דכללות אבי"ע עולמות
להיותך  אלקים קראתיך כי אם האצי', מבחי' שהי' למשה
אני  אנכי אלקיך מ"מ בי"ע לגבי אלקים שנק' אצי' מבחי'
עם  בשוה דכללות אצי' סובב העיגול בחי' שהרי גבך על
שאנו  וכמו עולם, זרועות ומתחת וכמ"ש דכללות העשי'
דפרטיות  אצילות לגבי דפרטיות עשי' ערוך שאין רואים

העיגול  לגבי כמ"כ דכלליות, אצילות לגבי דפרטיות ואצי'
שבעשי' תחתונה היותר בחי' עם דכללות אצי' שוה
הגם  וזהו ית', לגבי' מקום תופסים אינם ששניהם דפרטיות
דאצילות  נשמות על שקאי פי' ליראיו מכבודו חלק כי
הוא  כבוד כי מכבודו שחלק לשון ואמר אלקות, שנק'
ממ"ש  ונודע חכמה נתיבות ל"ב בחי' והיינו ל"ב גימט'
כי  להיות דאצי' נשמה ולכן חכמה מאיר שבאצילות בת"ז
שייך  דאצי' נשמה על לכן חכמה מאיר האצי' עולם בכל
שנק' חכמה נתיבות ל"ב מבחי' היינו מכבודו שחלק לומר
העיגול  שהרי גבך על אני אנכי אלקיך ומ"מ כו' כבוד
לאלקי  הודו הכתוב שאמר וזהו בשוה, כולם את מקיף
אנכי, אלקיך מ"מ אלקים נק' משה כי הגם פי' האלקים
הוא  ואלקים האלקים אלקי שהוא להקב"ה הודו וזהו
כולם  היו ישראל בני חוטאין היו לא ואם דאצי', נשמות
אתם, אלקים אמרתי אני כמ"ש אלקים בשם נקראים
הגם  והיינו אלקים, בשם עכשיו ג"כ נק' דאצי' ונשמות
וזהו  כו' גבך על אני אנכי אלקיך מ"מ אלקים למשה שקרא

כו'. האלקים לאלקי הודו
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåööåðúä ìù ïôåàá úååäúä
éèð÷øä áúëù åîëå11úåøéôñ øùòä ïéðòá:הלשון את 

,íéìëä åööåðúä ìåãâä åøåàîãדבריו ïéðòãהוא,דפירוש

ùîî úåìéöà åîë äæ ïéàù àåä úåööåðúääזה כלומר -
הכלים גבי  אור) של (ניצוץ 'התנוצצות' בלשון  שמשתמש 
כביכול, רגילה  אור כקרן נמשכים לא שהכלים ללמדנו הוא
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פרק 11. וכלים עצמות שער רימונים בפרד"ס (הובאו לשונו וזה
רבוי  לא בו יצדק לא יתברך שבבורא גמגום עליה שאין אמת א'):

היותם  יוצדק איך אלקות עצם הוא הספירות אם קשה א"כ שנוי ולא
שנית  שנוי. מורה זה כל כי שמאל וצד ימין וצד ורחמים דין פועלות



c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

ודביקות , בקירבה שבאים  שהאורות ìòהאור àåäùכפי 
êøãהזקנים על משה של רוחו האצלת על שנאמר מה

çåøä ïî ìöàéå12úáäìùë äøå÷îá äøåù÷ä äøàä àéäù
åë úìçâá äøåù÷ä'ïë ïéàù äî הכלים, ïéðòלגבי

åë äìãáä úðéçáá àáù àåä úåööåðúää',
úåööåðúä ïéðòã øîåì ùéåהרקנטי ענין àåäשמזכיר אותו

הכלים, התהוות בדרך חיים ' מ'עץ הקודמת באות שהובא 
øåàåשהוא øùé øåà úàëä éãé ìòù úåéúåàä úìéôð ïéðòë

åë øæåç'ìéòì øëæðëהסותרות סברות משתי  בזה  המשל
קטן  חדש, שכל נוצר ביניהן שמהסתירה השניה את  אחת 
כי מהות, אותה זו אחד שמצד רואים  אנו זה שבמשל יותר,
לסברא בהמשך באה  היא שהגיעה החדשה הסברא
בעקבות והבדלה הקטנה של באופן אלא  הראשונה,
התנוצצות ידי שעל הרקנטי כוונת גם הוא זה וענין הקושיה,

הכלים. íúåéäנוצרו íò ïë ìòåהכלים -ìòã ùîî úå÷ìà
åë úåìéöà àø÷ð äæ íù.מאין יש  להיקרא יכולים הם הרי  '

úåäîá íâ êåøò ïéà ¯ íéàøáðä
ה'אין  בין ההבדל את נ"ע הרבי  מבאר דלהלן  בסוגריים
ה'אין  לאופן סוף, האין מול אל דאצילות הכלים  של ערוך'
מבאר  וגם יותר, הנמוכים בעולמות הנבראים של ערוך'
אין  הם שהכלים לומר שייך באלוקות דרגות לאיזה ביחס

ערוך:

)øçà íå÷îáåøîåì ùéã øàåáîעל אומרים שאנו  שמה
éåðéùהכלים úðéçáá íéàá ïðéàù úåìéöà úðéçáá ïäù
úåäîäהכלים את כשמעריכים זה לגביîהרי כלומר –

ïéàáù ìåáâä çëåîë àìå ,ùîî úå÷ìà íä éøäù óåñ
úååäúääעולם éãé ìòù äàéøáäהנבראים ïéàשל úðéçáá

÷åçéø úðéçáá åðééä êåøòמהבוראêøòá àìù åùòð éøä
éøîâì úå÷ìàמציאות אלא אלוקות, לא כבר  הם  הנבראים -
כביכול ùéחדשה úðéçáá ïäùהבורא גילוי את ,'åëשסותר

ïéà úðéçáá ïúååäúäã íâä úåìéöàã íéìëá ïë ïéàù äî
,ùîî úå÷ìà íä éøä íå÷î ìëî êåøò

האין  מתבטא  במה ממש, אלוקות הם הכלים שאם אלא,
נ"ע: הרבי  מסביר זה על שלהם? êåøòערוך ïéàã åðééäå

íúåäî íöòá åðéà íäìùשל ערוך האין שהוא כפי 
מהבורא,,הנבראים אחר  הוא  הנברא äîשמהות íà éë

ù אופןìáà ,÷åçéø úðéçáá åðééä êåøò ïéàá àåä íúååäúä
åë ùîî úå÷ìà ïäù íøå÷îå ïùøù åîë íä íúåäî íöòá'

)úåâéøãîá íé÷åìéçäåה àôåâבתוך úå÷ìà בין ההבדל כמו ,
האור  למדרגת הכלים  êåøòמדרגת ïéà úðéçáá äæ ïéà

').åëאמיתי
øàáúäù äî ïééòåהמתחילים המאמרים øåáéãáב 'המשך'

äðùä ùàø ìù áåè íåé ìéçúîäת ñø"å13íéìëäùשנת ,
úðéçá éáâì íöòá øçà úåäî úðéçáá íðéà úåìéöàã
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איך  א"כ ספק, בה שאין אמת וזה הגבול יצדק לא יתברך בבורא כי
שמאלו  עד מימינו באמרם יתברך בבורא גבול אמרו היכלות בספר
פרסאות, רבבות אלפים רל"ו קומתו שיעור פרסאות רבבות עשר ששה
וא"כ  מנין יוצדק לא בבורא כי ועוד יוצדק. ולא גבול יורה ודאי זה כל
איך  וא"כ יתחלק, לא גוף שאינו מה כי ועוד עשר. אומרים אנו איך
יורה  זה כל כי וכו', ביניהם מכריע וזה רחמים וזה דין זה אומרים אנו
בו  יצדק ולא שנוי שום לו אין יתברך הבורא באמת כי דע גשמות.
אמרו  לא מרכבה בס' שמדדו מה וכל ח"ו הגשמות ממשיגי דבר
בנאצל  המאציל כח כי ידוע והרי וא"ת בספירות. אלא ממש בבורא

לא  אשר הטעם מן וא"כ וא"כ בנאצל, ג"כ יצדק לא במאציל יצדק
בספירות  שנדבר מה כי דע לומר יש בספירות. הם כי אומרין אנו איך
בהם  שפועל האומן כלי כמו הם הספי' אלא בבורא אומרים אנו אין
ותמורתו. דבר לכל שוים הם והספי' פעמים. כמה להבדיל פעולתו
שוה  שהוא הנפש רצון אל אותה החכמים דמו השכל אל הדבר ולקרב
רבים  שהם ואע"פ ממנו המתפשטות המחשבות ולכל החפצים לכל
בגוף  הוא השנוי אלא משתנית, אינה והנפש א' אלא עיקרם אין
לכל  שוים דברים הם כי יל"ל וע"כ הנפש מחשבת לפועל שמוציא
כן  ועל דבר. לכל כח בהם היה לא כן נאמר לא שאם ותמורתו דבר
הבורא  כן הגוף מן מתלבשת שהנשמה וכמו הנפש לרצון אותם דמו
ספירות  החכמים אותם וקראו האלה הכלים התנוצצו הגדול מאורו ית'

אצילות. נקרא האלה בכלים הראשונה הסבה והתפשטות
כה.12. יא, במדבר
המהות 13. אותו שהן י"ל בכלים אבל שם: לשונו וזה ר"ו, עמ'

במב"ש  וכמ"ש הכלים נתהוו כבר בא"ק דהנה דא"ק. דכלים ממש
בבחי' הן שבא"ק אלא כו'. מהא"ס א"ק יפרד במה דאל"כ ספ"ב ש"א
חכמה  בחי' ניכר ואינו ממש בהשוואה הם שכולם ממש התכללות
שנפרטה  הוא דאצילות דספי' וההתגלות כו' לבדה הבינה ובחי' לבדה
בפ"ע  באה דאצילות דחכמה כו' לבדה הבינה ובחי' לבדה החכ' בחי'

בפ"ע  להיות שנפרטה אלא דא"ק החכמה אותה היא אבל כו'. לבדה
מיעוט  ובבחי' מציאות בבחי' נעשית עי"ז (וממילא הספי' משארי
אותיות  כמה כמו ע"ז המשל במ"א וכמ"ש במ"א) וכמ"ש כו' האור
ב' אות ממנו וכשמפרטים ברוך תי' כמו אחת בתיבה יחד מצורפים
מה  הו"ע ועד"ז כו'. ברוך בתי' שהי' ממש הב' אותו ה"ה עד"מ לבדו
חכמה  דבחי' דא"ק מהכלים דאצילות הכלים בחי' הע"ס שנפרטו
שהיתה  דכמו והגם דא"ק. חכמה דבחי' המהות אותה היא דאצילות
עד  לגמרי המציאות העדר ובבחי' פשיטות בבחי' היתה בא"ק כלולה
מציאות  בבחי' היא ובהתגלות כנ"ל. כו' בהשוואה יחד כלולים שהיו
האוא"ס  מצד רק זהו בא"ק מציאותה והעדר פשיטותה בחי' הנה כו'.
בבחי' ה"ה דהאורות להכלים, האורות בין ההפרש דזהו שם שמאיר
זיו  (וכמו מקורם מצד שזהו היות דעם במקורם כשכלולים בעצם אין

ובט  ואפס אין בבחי' שהוא בשמש מאור השמש לגבי במציאות ל
בבחי' הוא בעצם האור מ"מ פ"ג) ח"ב בסש"ב כמ"ש כו' השמש
אח"כ  שהוא מכמו אחר ובאופן נעלית במדרי' היינו ביותר אור ריבוי
רק  הוא והגילוי בעולמות גילוי בגדר שאינו עד בתכלית אין ובבחי'
מצ"ע. מציאותם העדר אין בהכלים אבל כנ"ל. כו' ממנו לבד הארה
דזהו  כו') מציאות בבחי' להיות שנתהוו מציאות בבחי' ה"ה דמצ"ע
נתהוו  לא דהאורות הכלים, להתהוות האורות התהוות בין ההפרש
בבחי' הם ובשרשם אור. גילוי בחי' להיות כ"א מציאות בבחי' להיות
והעדר  כו') מציאות בבחי' להיות נתהוו הכלים אבל כו', העצם גילוי
במ"א. וכמ"ש כו' ועליהם בהם שמאיר האור מצד הוא מציאותם
יתכן  ע"ז וא"כ כו'. מציאות בבחי' נעשים האור שמתעלם וכשנפרטים
דא"ק  דכלים המהות אותו הן דאצילות דהכלים קנין ענין לומר יותר
בא"ק  כלולים בהעלם היו דבא"ק אלא מציאות בבחי' ג"כ שם שהן
מההעלם  נתגלו ובאצילות בגילוי שהאיר האור מצד פשיטות בבחי'

כו'. ומורגשת ניכרת מציאות בבחי' וה"ה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïåîã÷ íãàã íéìëäאומרים אנו  הרי א"ק שבעולם ולמרות ,
כלים יש  באצילות ואילו  במציאות , ממש  כלים  שם  שאין

שהכלים בגלל זה אין  במהותםממש , שונים האצילות של
אחרת: סיבה בגלל אלא א "ק, של úåàéöîäמכלים øãòäã

íäìùדא"ק הכלים של -úåîùð ùøù úðéçá ÷ø íäù
úåôåâã14 ממש ולא שרש רק אבל גבול) של בחינה (כלומר

åë éåìéâä ó÷åúá íù øéàîù øåàä ãöî ÷ø àåä', ואילו
אך מורגשים, שם הכלים ולכן יותר מועט האור באצילות

דא"ק. מכלים אחרת מהות הם שהכלים לא
ø÷éòäå כן ïéàáדאצילותíéìëäùשאומריםäîאם íä

éøîâì êåøòאלא א"ק, לגבי לא óåñהוא ïéàä éáâì àåä
ìåáâ éìáä באין הם הרי  גבול של כח שעניינם  שהכלים

גבול לבלי  åë'ïëåערוך סוף, אין האור לגבי  רק לא -
גם אלא ערוך, באין הם הכלים הצמצום  øåàäשלפני  éáâì

íäá øéàîä לגביו גם הקו, אור שהוא הכלים, בתוך -
היות ערוך, באין הם  הקו àåäùהכלים אור -øåà úøàä

åë óåñ ïéà שאינו סוף אין  מאור נמשך הקו שאור וכיון ,'
כלפיו  גם נחשבים גבול בחינת שהם הכלים הרי  מוגבל,

ערוך. כאין
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עתה 14. מ"ש הוא כלל דרך אמנם ב: פרק מב שער חיים עץ ראה
הנשמות  שורש יקראו  בא"ק אשר נשמות בחינות כללות כי בע"ה
וכללות  ממש דנשמות נשמות יקראו אצילות נשמת בחי' וכללות
נשמות  וכללות אצילות נשמות לערך גופות יקראו בריאה נשמות

היכלות  יקראו עשייה נשמות וכללות דנשמות לבושים יקראו דיצירה
דגופות. (נשמות) שורש יקראו דא"ק גופות בחי' כללות וכן הנשמה

שם. עיין

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

הרע  היצר בידי קשורים אסורים, מתיר פירוש

‰p‰Â ּגיפיינגענער א אסיר, מּלׁשֹון הּוא ּוכמֹוכח אסּור , ¿ƒ≈ְְִִִֶֶַַָָָ
אסירי  אׁשר מקֹום הּסהר ּבית אל "וּיּתנהּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּכתּוב
ׁשהּוא  הגם האסּורים ּבבית הּיֹוׁשב ּוכמֹו אסּורים", ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָהּמל
זֹו לא הּנה מקֹום מּכל וחּוׁשיו, ּכחֹותיו ּבכל ּבריא ְְִִִֵָָָָָָָָֹֹאדם

אחרים ּבלב  ּברׁשּות ׁשהּוא עֹוד אּלא עצמֹו, ּברׁשּות ׁשאינֹו ד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ׁשהּוא  יׁש ׁשֹונים, אפנים ּבזה ויׁש ּכרצֹונם, אֹותֹו ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּמנהיגים
מה  לעׂשֹות לנפׁשֹו חפׁשי הּוא אבל האסּורים ּבבית ְְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָרק
ּבעבֹודת  הּיֹום ּכל לעבד צרי ׁשהּוא מי ויׁש חפץ, ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּׁשהּוא
ויׁש לּצלן, רחמנא ּומרים קׁשים ּבעּנּוים אֹותֹו ּומעּנים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּפר
הּזה  הּמׁשל ּככל אׁשר ּברזל, ּכבלי עליו ׁשּנֹותנים יֹותר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעֹוד
עֹובר  מּלׁשֹון הּוא עברה ׁשם ּדהּנה האדם, ּבנפׁש ּגם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׁשנֹו
וׁשלֹום  חס עֹוׂשה ׁשהאדם ידי ּדעל והינּו למקֹום, ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָמּמקֹום
עֹובר  הּוא ּובזה ,יתּבר הּׁשם צּוּוי על עֹובר הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָעברה,
ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּמקטרגים, לרׁשּות לּצלן ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָרחמנא

א) עּמּוד טז ּדף ּבתרא הּוא (ּבבא הרע, יצר הּוא ׂשטן, "הּוא ְֵֶַַַָָָָָָָ

עברה, ּגֹוררת לּצלן רחמנא ועברה כּו', הּמות" ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמלא
לּצלן  רחמנא ארּום אים נעמט עס ּופּנה, צד מּכל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמלּפפּתֹו
פארלירט  ער אז אריין, אים ציהט עס אּון זייטען, אלע ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַפּון

חס כט זע ׁשהם ּכאּלּו יׁשנם ׁשֹונים, אפנים ּכּמה ּבזה ּדיׁש , ְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּדער  איז ּדבכללּותֹו ּפרּוׁש הרע, הּיצר ׁשל ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשלֹום

ּדעה  א אים ּבא האט הרע לנפׁשֹו,ל יצר חפׁשי ׁשהּוא והינּו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חס  ׁשּלֹו והּדעה ּדעה, לֹו אֹומר הרע הּיצר הרי מקֹום ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּכל
הרע  הּיצר אׁשר לּצלן רחמנא ויׁשנן אצלֹו, מתקּבלת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשלֹום
רחמנא  ּופּנה צד מּכל אֹותֹו סֹובב ּכי עד עליו, וׁשֹולט ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָמֹוׁשל

ארּום  אים נעמט ער ׁשּידּוע לא לּצלן, ּוכמֹו ּברזל, ּבכבלי ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבעצמם  ׁשהם לּצלן רחמנא עברֹות ּבעלי ּכּמה יׁשנם ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשר
הּמצטערים, ּגם ּומהם ומר, רע מּצבם אׁשר היטב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודעים
זי קאנען זיי ּכאּלּו מּזה, לצאת יכֹולים אינם מקֹום ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּכל

הענט  אייזערנע ׁשלעכטע ּדי פּון אֹויסרייסען  ּכמֹולב ניט , ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַ
האסּורים. ּבבית לּצלן רחמנא ְְֲֲִִֵַָָָָָָהאסּור
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נאבד.כט.שבוי.כח. שהוא עד פנימה, אותו מושך וזה הצדדים, מכל יצילנו, ה' מקיפו, אצלו.ל.זה דעה הרע ליצר הוא לא.יש
שלהם.לב.מקיפו. הרעות הברזל מידי להתנתק יכולים שאינם כאילו



קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïåîã÷ íãàã íéìëäאומרים אנו  הרי א"ק שבעולם ולמרות ,
כלים יש  באצילות ואילו  במציאות , ממש  כלים  שם  שאין

שהכלים בגלל זה אין  במהותםממש , שונים האצילות של
אחרת: סיבה בגלל אלא א "ק, של úåàéöîäמכלים øãòäã

íäìùדא"ק הכלים של -úåîùð ùøù úðéçá ÷ø íäù
úåôåâã14 ממש ולא שרש רק אבל גבול) של בחינה (כלומר

åë éåìéâä ó÷åúá íù øéàîù øåàä ãöî ÷ø àåä', ואילו
אך מורגשים, שם הכלים ולכן יותר מועט האור באצילות

דא"ק. מכלים אחרת מהות הם שהכלים לא
ø÷éòäå כן ïéàáדאצילותíéìëäùשאומריםäîאם íä

éøîâì êåøòאלא א"ק, לגבי לא óåñהוא ïéàä éáâì àåä
ìåáâ éìáä באין הם הרי  גבול של כח שעניינם  שהכלים

גבול לבלי  åë'ïëåערוך סוף, אין האור לגבי  רק לא -
גם אלא ערוך, באין הם הכלים הצמצום  øåàäשלפני  éáâì

íäá øéàîä לגביו גם הקו, אור שהוא הכלים, בתוך -
היות ערוך, באין הם  הקו àåäùהכלים אור -øåà úøàä

åë óåñ ïéà שאינו סוף אין  מאור נמשך הקו שאור וכיון ,'
כלפיו  גם נחשבים גבול בחינת שהם הכלים הרי  מוגבל,

ערוך. כאין
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עתה 14. מ"ש הוא כלל דרך אמנם ב: פרק מב שער חיים עץ ראה
הנשמות  שורש יקראו  בא"ק אשר נשמות בחינות כללות כי בע"ה
וכללות  ממש דנשמות נשמות יקראו אצילות נשמת בחי' וכללות
נשמות  וכללות אצילות נשמות לערך גופות יקראו בריאה נשמות

היכלות  יקראו עשייה נשמות וכללות דנשמות לבושים יקראו דיצירה
דגופות. (נשמות) שורש יקראו דא"ק גופות בחי' כללות וכן הנשמה

שם. עיין

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

הרע  היצר בידי קשורים אסורים, מתיר פירוש

‰p‰Â ּגיפיינגענער א אסיר, מּלׁשֹון הּוא ּוכמֹוכח אסּור , ¿ƒ≈ְְִִִֶֶַַָָָ
אסירי  אׁשר מקֹום הּסהר ּבית אל "וּיּתנהּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּכתּוב
ׁשהּוא  הגם האסּורים ּבבית הּיֹוׁשב ּוכמֹו אסּורים", ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָהּמל
זֹו לא הּנה מקֹום מּכל וחּוׁשיו, ּכחֹותיו ּבכל ּבריא ְְִִִֵָָָָָָָָֹֹאדם

אחרים ּבלב  ּברׁשּות ׁשהּוא עֹוד אּלא עצמֹו, ּברׁשּות ׁשאינֹו ד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ׁשהּוא  יׁש ׁשֹונים, אפנים ּבזה ויׁש ּכרצֹונם, אֹותֹו ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּמנהיגים
מה  לעׂשֹות לנפׁשֹו חפׁשי הּוא אבל האסּורים ּבבית ְְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָרק
ּבעבֹודת  הּיֹום ּכל לעבד צרי ׁשהּוא מי ויׁש חפץ, ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּׁשהּוא
ויׁש לּצלן, רחמנא ּומרים קׁשים ּבעּנּוים אֹותֹו ּומעּנים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּפר
הּזה  הּמׁשל ּככל אׁשר ּברזל, ּכבלי עליו ׁשּנֹותנים יֹותר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעֹוד
עֹובר  מּלׁשֹון הּוא עברה ׁשם ּדהּנה האדם, ּבנפׁש ּגם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׁשנֹו
וׁשלֹום  חס עֹוׂשה ׁשהאדם ידי ּדעל והינּו למקֹום, ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָמּמקֹום
עֹובר  הּוא ּובזה ,יתּבר הּׁשם צּוּוי על עֹובר הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָעברה,
ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּמקטרגים, לרׁשּות לּצלן ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָרחמנא

א) עּמּוד טז ּדף ּבתרא הּוא (ּבבא הרע, יצר הּוא ׂשטן, "הּוא ְֵֶַַַָָָָָָָ

עברה, ּגֹוררת לּצלן רחמנא ועברה כּו', הּמות" ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמלא
לּצלן  רחמנא ארּום אים נעמט עס ּופּנה, צד מּכל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמלּפפּתֹו
פארלירט  ער אז אריין, אים ציהט עס אּון זייטען, אלע ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַפּון

חס כט זע ׁשהם ּכאּלּו יׁשנם ׁשֹונים, אפנים ּכּמה ּבזה ּדיׁש , ְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּדער  איז ּדבכללּותֹו ּפרּוׁש הרע, הּיצר ׁשל ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשלֹום

ּדעה  א אים ּבא האט הרע לנפׁשֹו,ל יצר חפׁשי ׁשהּוא והינּו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חס  ׁשּלֹו והּדעה ּדעה, לֹו אֹומר הרע הּיצר הרי מקֹום ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּכל
הרע  הּיצר אׁשר לּצלן רחמנא ויׁשנן אצלֹו, מתקּבלת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשלֹום
רחמנא  ּופּנה צד מּכל אֹותֹו סֹובב ּכי עד עליו, וׁשֹולט ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָמֹוׁשל

ארּום  אים נעמט ער ׁשּידּוע לא לּצלן, ּוכמֹו ּברזל, ּבכבלי ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבעצמם  ׁשהם לּצלן רחמנא עברֹות ּבעלי ּכּמה יׁשנם ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשר
הּמצטערים, ּגם ּומהם ומר, רע מּצבם אׁשר היטב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודעים
זי קאנען זיי ּכאּלּו מּזה, לצאת יכֹולים אינם מקֹום ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּכל

הענט  אייזערנע ׁשלעכטע ּדי פּון אֹויסרייסען  ּכמֹולב ניט , ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַ
האסּורים. ּבבית לּצלן רחמנא ְְֲֲִִֵַָָָָָָהאסּור

v"xz ,dpyd y`xc 'a mei

•

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

נאבד.כט.שבוי.כח. שהוא עד פנימה, אותו מושך וזה הצדדים, מכל יצילנו, ה' מקיפו, אצלו.ל.זה דעה הרע ליצר הוא לא.יש
שלהם.לב.מקיפו. הרעות הברזל מידי להתנתק יכולים שאינם כאילו
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ור' ווילנקר משה ר' החסידים מספרים  אחת פעם
בו  הקטן, המדרש בית אל הרבי נכנס  רייזעס פנחס
ליד  התיישב ולמדו, אברכים מספר ועוד הם ישבו
למשך  בדביקות ושקע הקדושות ידיו על נשען השולחן,

הבאה  המשנה פה בעל למד מדביקותו, כשהתעורר :7זמן.
התפלה  זמן יוצאה. אינה ובמה יוצאה בהמה "במה
על   יוצאה" בהמה "במה החול. יום של ה"שבת" הוא
הנפש  את להוציא אפשר בתפלה עבודה איזו ידי
נאקה, גמל, הבהמית: בנפש שונות דרגות הבהמית.
ברם, מיוחד. עבודה סדר דרגא כל וכלפי סוס, חמור,
בשיר  יוצאים השיר בעלי ש"כל היא הכללית העבודה
את  המקשרת טבעת פירושו שיר בשיר". ונמשכים
ושוב. רצוא זה בשיר ונמשכים בשיר יוצאים החבל.
סגולה  משום בהם יש התפלה בשעת והזמרה השיר
וכן  הטוב את ולברר הבהמית הנפש את להוציא עצמית

הפנימית". הכוונה את לעורר
העבודה  את החסידים בקרב  הרבי קבע זו ב"תורה"
את  לחסידים ומסר הנגינה כוח את בהם עורר שבלב ,

הכוונה. את יעורר הנגינה שקול הכוח
יכולים  חסידות שכן, תורה. לגבי בתפלה היתרון זה
ענינים, הרבה ישנם בחסידות כי אנשים, הרבה ללמוד
שאי  כאלה גם ישנם אבל להבינם, להם אפשר שרבים
חסידית  תפלה להתפלל ואילו להבינם. להם אפשר

כולם. אלא רבים רק לא הכל, יכולים
שרזא  וידוע התמידין, במקום נתקנה התפלה

דאין־סוף  רזא עד עולה של 6דקורבנא חסידית תפלה .
על  סוף. דאין רזא עד עולה עול, קבלת בעל פשוט חסיד
אבותינו  ואלקי התפילה, בעבודת להתאמץ החסידים

בעזרם. יהיה הקדושים רבותינו
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א.6) משנה ה. פרק כ"ב.7)שבת זח"ג א. רלט, זח"ב ראה
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בכלל  החסידים עדת על בלב טינא להם היתה המתנגדים שבגדולי המתונים גם אשר כשנה זה
בפרט. מייזליש הר"מ והנאמן  החסידים הקהלה חברי ועל

הדבר: וזה

רייזעס  פנחס ר' דמתקריא – פנחס ר' החסיד הגאון לו ישב אבד"ק 129פעם שיק העניך הגאון בן –
לחסיד 130שקלאב  הי' אשר על בנו על טינא בלבו שהיתה אף הגאון ואביו כתבֿיד, בספר מאד ויתעמק ָ

תורה. בחדושי עמו להשתעשע אוהב והי' מאד מייקרו הי' זה עם אבל

בו  כל יוסף ר' להגאון מובהק תלמיד הי' לעדת 131הר"פ הר"פ נספח ומאז בהגיון, הי' לימודו אשר
משה  ור' מרדכי ר' הגאונים עם יחד לומד הי' – הראשונות בשנים – בליאזנע ובישבו –132החסידים ָ

הרה"ש  הגאון את שהפליא מה הגיוני באופן ללמוד הוסיף הגיון, בעלי שהיו – אדמו"ר כ"ק הוד 133אחי

במאד.

באמרו  לו, להראותם ויבקש חידושיו זהו בטח אשר חשב כתבֿיד בספר מתעמק שבנו כשראה
הספר. על חידושיו את להעלות התחיל סוף שסוף לראות נהנה שהוא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

בית  – אודותו ראה תקפ"ה. שנת בערך בליובאוויטש נפטר (129

הר"פ  הנחות – הזקן אדמו"ר למאמרי הוספות ב). (ע, פכ"ו ח"א רבי

.126 ע' שם ואילך. 55 ע' תרצ"ו השיחות ספר וש"נ. קצא. ע' ז"ל

(קה"ת, במינסק" הגדול "ויכוח – רבינו רשימת וש"נ. .4 ע' תש"ו

.(000 ע' (לעיל כא ע' תשס"ט)

שקלאוו. אבד"ק שיק שמואל ב"ר העניך חנוך הרב הגאון (130

שבהערה  רשימה ראה תקס"ט. בשנת נפטר התוי"ט. לבעל שישי דור

הקודמת.

.122 שבהערה תרצ"ו השיחות וספר לקו"ד ראה (131

.000 ע' לעיל אודותם ראה (132

שיק. העניך הר' = (133
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ברבים  ולהפיצו הספר את להדפיס הי' שראוי ויאמר לבנו הספר את הר"ה החזיר ימים איזה כעבור
שבקו  והגאונות האיכות, רב אבל הכמות מעט  שהוא נפלא.אף באופן הוא אחרון נטרס

על  ידפיסו ואז מחברו שם את יזכיר לא בהסכמתו אשר בתנאי רק לזה מוסכם שהוא הר"פ ויען
הסכמתו  את ויכתוב לזה, הסכים הר"ה הישיש והגאון והר"פ 134חשבונו  המחבר שם את הזכיר מבלי

חשבונו. על הדפיסו

ברבים  תומ"י נתפרסם אלפים 135הספר כארבעה ההוצאה כל נמכרה וכבר חדשים כשלשה עברו ולא
אכזמפלרים.

באופן  מסודר שהוא אמר הספר פנים על וישבחו, בו ויעיין להגר"א הללוהו לווילנא הספר כשהגיע
ימצא  זה שספר ולמצוה הגיוני גאון ודאי ומחברו מאירה גאונות שהוא אמר אחרון הקונטרס ועל גאוני
ענותנותו  שלגודל שקלאב מגאוני אחד הוא מחברו אשר הי' פסיק דלא קלא ישראל. בבתי פינה ָבכל

ההיא  בשנה פעמים שתי עוד נדפס ושקלאב ווילנא קהלות ובהשתתפות שמו, את הסתיר .136וצדקתו ָ

שהחסידים  ואף אדמו"ר, כ"ק הוד של הוא ת"ת הלכות הספר אשר נודע והדבר ויותר שנה עברה
מרחבי  בכל ויפיצוהו גדול במספר רביעי פעם הדפיסוהו החיבה מגודל אבל הספר את קנו מקודם גם

ת"ו. לאה"ק רוסיא שבין והמדינות ת"ו ובאה "ק לרוסיא הסמוכות המדינות

היא  זו אשר באמרם המתנגדים אף חרון את העלה ת"ת הלכות הספר מחבר שם העלמת דבר
גדולי  וגם אדמו"ר, כ"ק הוד נשיאם כנפי תחת המדינות את לכבוש החסידים של התחבולות אחת

זה. עבור טינא בלבם להם היתה שבמתנגדים המתונים בין התורה
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תקנ"ד. ניסן א' מיום היא ההסכמה (134

תקנ"ד. בשקלאוו, נדפס (135

ביבליוגרפי'" – הזקן אדמו"ר של ההלכה "ספרי ראה (136

ואילך. 1 ע' תשד"מ) חב"ד, כפר (קה"ת,

∑

ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [תחלת

ב"ה 

שומרי  הקהלות, ופרנסי ישראל, רבני כבוד

עליהם  ד' ואתר, אתר בכל הקדש, משמרת

יחיו.

נאמן, רועה

ת"ח  אף גדול, מדליק קטן עץ א) ו' (תענית אמרו רבותינו

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ורבנא, דמרנא שליחותא כן.

בוא  לאמר, פקדני אשר עבידנא, קא זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בראשם, ומוריהם יחיו, היקרים ידידינו את בכתובים תבוא

אשר  בכל למו, לעוזר ולהיות להנהגתם, בהנוגע אתם לדבר

ובדא"ח. בנגלה לימוד שיעורי בקביעות תוכל,

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד דרישת היא זאת

כל  ומאת אלינו, בהתחננו הטהורה, נפשו ובקשת זי"ע, נבג"מ

לעמוד  הוי', אל להתקשר נפשו בציון, לו אור אשר ואחד, אחד

ותלמידי  תלמידיהם דגל על להתחשב רבה, קדושים בסוד

שיוכל, וכמה שיוכל במה לתורה, עתים יקבע כי תלמידיהם,

כשרון  כ"א עיקר, והלימוד המדרש לא אשר ברור, בהודיעם

הקבעומ"ש  ועצם גוף על נוסף לרגליו, הבאה הטוב מעשה

ית'. חכמתו התורה, בלימוד

לכל  גלוי בכתובים הגדול, רבינו שבא בעת אשר נודע,

שנה  מדי יעשו וכה שנה, במשך הש"ס את ילמדו כי העירות,

ואיזה  המנגד, שאלו ממנגדיו, אחד את בהזדמנותו בשנה,

הגמרא, בלימוד חפצים אתם גם הלא בדרככם, ישנו חידוש

אמרו  רבותינו הגדול, רבינו כ"ק ענהו מאלו. אלו נשתנה ומה
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ברבים  ולהפיצו הספר את להדפיס הי' שראוי ויאמר לבנו הספר את הר"ה החזיר ימים איזה כעבור
שבקו  והגאונות האיכות, רב אבל הכמות מעט  שהוא נפלא.אף באופן הוא אחרון נטרס

על  ידפיסו ואז מחברו שם את יזכיר לא בהסכמתו אשר בתנאי רק לזה מוסכם שהוא הר"פ ויען
הסכמתו  את ויכתוב לזה, הסכים הר"ה הישיש והגאון והר"פ 134חשבונו  המחבר שם את הזכיר מבלי

חשבונו. על הדפיסו

ברבים  תומ"י נתפרסם אלפים 135הספר כארבעה ההוצאה כל נמכרה וכבר חדשים כשלשה עברו ולא
אכזמפלרים.

באופן  מסודר שהוא אמר הספר פנים על וישבחו, בו ויעיין להגר"א הללוהו לווילנא הספר כשהגיע
ימצא  זה שספר ולמצוה הגיוני גאון ודאי ומחברו מאירה גאונות שהוא אמר אחרון הקונטרס ועל גאוני
ענותנותו  שלגודל שקלאב מגאוני אחד הוא מחברו אשר הי' פסיק דלא קלא ישראל. בבתי פינה ָבכל

ההיא  בשנה פעמים שתי עוד נדפס ושקלאב ווילנא קהלות ובהשתתפות שמו, את הסתיר .136וצדקתו ָ

שהחסידים  ואף אדמו"ר, כ"ק הוד של הוא ת"ת הלכות הספר אשר נודע והדבר ויותר שנה עברה
מרחבי  בכל ויפיצוהו גדול במספר רביעי פעם הדפיסוהו החיבה מגודל אבל הספר את קנו מקודם גם

ת"ו. לאה"ק רוסיא שבין והמדינות ת"ו ובאה "ק לרוסיא הסמוכות המדינות

היא  זו אשר באמרם המתנגדים אף חרון את העלה ת"ת הלכות הספר מחבר שם העלמת דבר
גדולי  וגם אדמו"ר, כ"ק הוד נשיאם כנפי תחת המדינות את לכבוש החסידים של התחבולות אחת

זה. עבור טינא בלבם להם היתה שבמתנגדים המתונים בין התורה
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תקנ"ד. בשקלאוו, נדפס (135

ביבליוגרפי'" – הזקן אדמו"ר של ההלכה "ספרי ראה (136

ואילך. 1 ע' תשד"מ) חב"ד, כפר (קה"ת,

∑

ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [תחלת

ב"ה 

שומרי  הקהלות, ופרנסי ישראל, רבני כבוד

עליהם  ד' ואתר, אתר בכל הקדש, משמרת

יחיו.

נאמן, רועה

ת"ח  אף גדול, מדליק קטן עץ א) ו' (תענית אמרו רבותינו

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ורבנא, דמרנא שליחותא כן.

בוא  לאמר, פקדני אשר עבידנא, קא זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בראשם, ומוריהם יחיו, היקרים ידידינו את בכתובים תבוא

אשר  בכל למו, לעוזר ולהיות להנהגתם, בהנוגע אתם לדבר

ובדא"ח. בנגלה לימוד שיעורי בקביעות תוכל,

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד דרישת היא זאת

כל  ומאת אלינו, בהתחננו הטהורה, נפשו ובקשת זי"ע, נבג"מ

לעמוד  הוי', אל להתקשר נפשו בציון, לו אור אשר ואחד, אחד

ותלמידי  תלמידיהם דגל על להתחשב רבה, קדושים בסוד

שיוכל, וכמה שיוכל במה לתורה, עתים יקבע כי תלמידיהם,

כשרון  כ"א עיקר, והלימוד המדרש לא אשר ברור, בהודיעם

הקבעומ"ש  ועצם גוף על נוסף לרגליו, הבאה הטוב מעשה

ית'. חכמתו התורה, בלימוד

לכל  גלוי בכתובים הגדול, רבינו שבא בעת אשר נודע,

שנה  מדי יעשו וכה שנה, במשך הש"ס את ילמדו כי העירות,

ואיזה  המנגד, שאלו ממנגדיו, אחד את בהזדמנותו בשנה,

הגמרא, בלימוד חפצים אתם גם הלא בדרככם, ישנו חידוש

אמרו  רבותינו הגדול, רבינו כ"ק ענהו מאלו. אלו נשתנה ומה
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זו  קביעות כי המחשבה היתה בתחלה לתורה, עתים קבעת

כל  מקומה. בנפש אשר אומרת ודרכינו יסודה, בזמן רק הנה

בכל  תורה ללמוד בנפשו קביעות להיות צריך מישראל, אחד

מוגבלת. בלתי לברכה קבועה, נפשו הנה כן, והעושה יום,

בהם  פנימי, בחיות אנשים אלפי חיו האלו, בדברים

ובזה  חי, אל אל והתמסרות באהבה נפשם, ושפכו התפללו

עניניהם. בכל הגשמי עולם בחיי ורבעם ארחם המשיכו

בחייו  גם פנימי, וחיות אור, תכן הי' הוא, באשר איש  איש

בהרים, ולטפס בשמים, לעוף התנשאו לא הם החומריי,

במושכלות  העטופים רמות, הכי השגות להשיג להתברך

אם  כי החושים, וכשרון גדולה, ידיעה הדורשים עמוקות,

החזק  העבודה ראשית התחילו באשר להתחיל ישר, הלכו

תפלה  בתורה נאמן, יסוד על יתברך, בעזרתו לעמוד מעמד,

בחיים ולהביא המצות, ואחרי וקיום ידעו, אשר את בפועל,

בכל  יראה עליהם ה' כן על ואשר קדש, בהררי עלות כן

החיים. בדרכי מפעלם,

כי  למדי, אנחנו יודעים מאתם, אנחנו נופלים איננו במדע,

והלה"ר  הכבוד הקנאה  הכעס כמו טובים בלתי המדות

בל  אשר אחריהם, ולשרש לעקרם צריכים בכעור, והדומה

כי  אנחנו יודעים וכן ישראל. לב בגבול ימצאו ובל יראו

חברים, ודיבוק ריעים באהבת הטובות מדות המה מעולות

הן  ידו, תשיג אשר בכל למו, ולהטיב זולתו עם להתחסד

והגשם, החומר בעניני והן לימוד, בעניני

הרוחניות, ועילוי יסוד המה ישראל, של הגשמיות (אשר

- אאמו"ר כ"ק מהוד - הגדול רבינו כ"ק שמענו וכאשר

אמר  לחיים, בברכו, תרס"ד בש"ת זצוקללה"ה הרה"ק

גיזאגט  האט רבי דער ישראל, לעמו טובה פרנסה יתן השי"ת

איד  א אז במוחש, ונראה רוחניות, איז גשמיות אידעשע אז

ובכל  בצדקה שההנהגה זאת לבד ובנקל, בריוח פרנסה האט

און  רוהיגער קאפ דיא טאקע איז יותר, בטוב הוא הענינים

אים  בא מען קאן יעמולט אז איז, אמת דער און טאן, קאן

זאל  אייבערשטער דער ניט. טוסטו ואס פאר טוא, מאהנען,

פון  מאכין ועלין ישראל, כל מיר, און בגשמיות, גם העלפין

העליונה  כוונה דיא ויא הייסט, דאס רוחניות, גשמיות דיא

הוי' עבדי בעיני יקר ולזאת אלקות. צוא כלי א אלץ איז,

האלקים), יברכם ישראל, של ופרנסתם גשמיותם

השליבה  המה הן כי השכל, בעין בעין, עין אנחנו, ויודעים

בגשתו  האדם, ידרוך עליו אשר אל, בית בסולם הראשונה

בפועל, בחיים להביאם אמנם להוי'. נפשו קרבן להעלות

בלבד. בדמיון ח"ו רק ונשאר יחסר, לפעמים

בדרכי  הטעות מולידי שונות, מסיבות הסיבות רבו מה

ויסוד  בהעיקר ומהם שונים, מענינים בענינים העבודה,

וכאלו  משלה, בכל העת כי האומרים, ברבים הראשון,

לנו. המר כח ושגיא נלחמים, אתנו ממסלותם הכוכבים

את  ולעזוב נודע, לא מרחק גבוה, גבוה עלות לנו, למה

וחשבון  דין לתת לבבינו, וסגור עינינו, נא נפקחה לפנינו, אשר

אשר  נראה, אותנו, והסובב עמנו, הנעשה מכל לעצמינו, ברור

שמים  כפר ופקודותי', התורה את עזבנו יצרה, ידינו אלה כל

נבוא. נורא קרח גמולת ועל נולד, ידינו על

אשרו, ביתו, אחינו, טוב ופרנסו, ישראל רועה ואתה,

אל  בחסדי ושקידתכם וביגיעתכם הוא, בידכם חייו, וארחות

אמצעות  ע"י תפארת לעטרת לעשותו יתברך ובעזרתו עליון,

תפארת  ומדרש, כנסת בכל לומדים, אגודות התיסדות

ש  בדקי בחורים, כל לחזק עת, בכל התועדות שבת, ומרי

בהקמת  הכלל ובעניני והדומה, מקוה, ישיבה, בחדר, הקהלה,

ולחזקם  לעודדם תורה, ולומדי הרמב"ן צדקת לאוסף ועד

וכמבואר  ואיש, איש במצב להתעניין טהורות, באמרות

מרעיתו, לצאן ידאג נאמן כרועה ג, ב סי' פ"ב, רבה בשמות

וכל  וזרעם, ביתם הם ד', עם יהיו ברוכים הנעימה, ועדתו

עם  מישור, תומת רגל, כף ומדרך צעד כל על להם, אשר

באהבתו  יתן לו אשר כל יראה, שאיפתו, ועזוז ביפיו סגולה,

ומאשריו. גאוניו, חכמיו, תורתו, את

יאר  קדשו ממעון הוי', אלקים ואל לו, שככה העם אשרי

להתברך  ראש, למעלה ולנשאם לנטלם ואלינו, אליהם פניו

בעין  ועין בשר, ועד מנפש להם, אשר בכל מאליפות בברכות

שוכן. בקרבנו אלקינו ד' כי לכל, יראה

מועד  בא כי לעוררם הנני ד' עבדי ישראל, חכמי בשם

אין  והיהדות, התורה בחיזוק גלוי, דברינו נדבר הבו להתדבר,

על  עמוד והמצוה החובה עלינו בעדינו. מעצור ואין מונע

והנעימים, היקרים בשרינו, אחינו ונפש לב לעודד משמרתינו

ופרנס  רב כל ביתו, ובעד בעדו חנינה המבקש האל, יברכם

וכריע  כאח להשיגם, לדאוג הדת צרכי כל אל פניו ישם בעירו,

בעמלו. טוב פרי ויראה עדתו, את יהלוך

על  לעורר כללי, מכתב לשלוח מתכבד הנני לזה מצורף

נא  יואיל אשר קדש, ושבת בחול לימוד שיעורי קביעות דבר

עדתו. בקרב מהלכים לו ושם באר כת"ר

ועינינו  טוב, אך ולהודע להודיע בעזרינו יהי' הטוב והאל

ועושר, באושר מושפעים תלה, על בנוי' ישראל עדת תחזינה

בגו"ר. לב וטובי שמחים

בן  בגו"ר, בכט"ס מברכו וידי"ע נפשו כאוות ברכה והי'

מו"ר.
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ÈÁ‰ ÏkÓe(יט (ו, ƒ»»«
העלּולים  העֹולם עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנח

אדם  ׁשל לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָללכת

להׁשּתּדל  עליו מּוטל – לאּבּוד ללכת ׁשעלּול חפץ ּבעֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש

הּקּב"ה  ׁשּכן, לאלקּות. ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהכניסֹו

הּזה.BÏהזמין החפץ את ׁשּיעלה ּכדי ּפרטית, ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

éðùæàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä-ìà¤©¥®̈¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

áäráL äráL Eì-çwz äøBähä äîäaä | ìkî¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðLâäráL íéîMä óBòî íb §©−¦¦¬§¦§«©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬
:õøàä-ìë éðt-ìr òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äráL¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

ãõøàä-ìr øéèîî éëðà äráL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
-ìk-úà éúéçîe äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨¨¦À¦¤¨

Là íe÷éä:äîãàä éðt ìrî éúéNr ø ©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
ä:ýåýé eäeö-øLà ìëk çð NriååLL-ïa çðå ©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«§¾Ÿ©¤¥¬

:õøàä-ìr íéî äéä ìeanäå äðL úBàîæàáiå ¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤©¨´Ÿ
éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−

:ìeanä éîçäîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî ¥¬©©«¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈
Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè äpðéà øLà£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−

:äîãàä-ìrè-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL ©¨«£¨¨«§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤
:çð-úà íéýìû äeö øLàk äá÷ðe øëæ äázä©¥−̈¨¨´§¥®̈©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

éì éäéå:õøàä-ìr eéä ìeanä éîe íéîiä úráL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤
àééðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½

eò÷áð äfä íBia Lãçì íBé øNr-äráLa§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ
:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðérî-ìk̈©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«

áéíéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−
:äìéìâéúôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöra ¨«§¨§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤

ìLe çð úLàå çð-éðaízà åéðá-éLð úL §¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈
:äázä-ìàãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ¤©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨

õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤
eäðéîìðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«

åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaäæèäá÷ðe øëæ íéàaäå ©¨½̈£¤−¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧§¥¨³

øbñiå íéýìû Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ
:Bãra ýåýé§Ÿ̈−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr ` zegiy ihewl)

eÁzÙ ÌÈÓM‰ ˙Ba¯‡Â ‰a¯ ÌB‰z ˙BÈÚÓ Ïk eÚ˜·(יא (ז, ƒ¿¿»«¿¿¿«»«¬À«»«ƒƒ¿»
‰a¯ ÌB‰z ּכגֹון ּפחּותים, ּגׁשמּיים מענינים לטרדֹות רֹומז - ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֵַָָ

וקּיּום  הּתֹורה מּלּמּוד האדם את הּמטרידים הּפרנסה, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָטרדֹות

‰ÌÈÓMהּמצֹות. ˙Ba¯‡,נעלים רּוחנּיים מענינים לטרדֹות רֹומז - ְִַ¬À«»«ƒְְֲִִִִִִֵֵַָָָ

"ּבא  - היא הּללּו הּסּוגים לׁשני הּתרּופה צּבּורית. עסקנּות ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹּכגֹון

על  טֹוב): ׁשם הּבעל (ּכפרּוׁש והּתפּלה הּתֹורה ּתבֹות הּתבה", ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָאל

ּבהן, מּקף להיֹות והּתפּלה, הּתֹורה אֹותּיֹות ּתֹו אל לבֹוא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהאדם

הּמּבּול. ׁשל הּזדֹונים" ה"מים יׁשטפּוהּו לא ְְְִִִֵֶַַַַַָֹואז



קני ipy ,oey`x - f ,e - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çð úùøô
åèçð úãìBz älàäéä íéîz ÷écö Léà çð ¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈

:çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãaéçð ãìBiå §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©©¬¤−Ÿ©
ìL:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL §¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

àéõøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîçáéäúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå ¨¨«©©¯§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§®̈¨

:õøàä-ìr Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä-ékñ ¦«¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤
âééðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½

íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈
:õøàä-úàãéíép÷ øôâ-éör úáz Eì äNr ¤¨¨«¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−

õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNrz©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−
:øôkaåèìL dúà äNrz øLà äæåänà úBàî L ©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈

ìLe daçø änà íéMîç äázä Cøàänà íéL µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈
:dúîB÷æèäplëz änà-ìàå äázì äNrz | øäö «¨¨«´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈

íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôe äìrîìî¦§©½§¨¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬
ìLe:äNrz íéL(éåì)æéìeanä-úà àéáî éððä éðàå §¦¦−©«£¤«¨©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬

ì õøàä-ìr íéîLà øNa-ìk úçLçeø Ba-ø ©̧¦Æ©¨½̈¤§©¥´¨¨À̈£¤Æ´©
:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMä úçzî íéiç©¦½¦©−©©¨®̈¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«

çéäzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈
éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà Eèé-ìkî éçä-ìkîe ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨

Czà úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNäº̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®
:eéäé äá÷ðe øëæ(ìàøùé)ë-ïîe eäðéîì óBòäî ¨¨¬§¥−̈¦«§«¥«¨´§¦¥À¦

íéðL eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄
éìà eàáé ìkî:úBéçäì Eàë-ìkî Eì-ç÷ äzàå ¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«§©¨´©§À¦¨

éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàîíäìå Eì äéäå E ©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−
:äìëàìáëíéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nriå §¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−

:äNr ïk
ïåùàø

¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr ` zegiy ihewl)

ÈÁ‰ ÏkÓe(יט (ו, ƒ»»«
העלּולים  העֹולם עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנח

אדם  ׁשל לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָללכת

להׁשּתּדל  עליו מּוטל – לאּבּוד ללכת ׁשעלּול חפץ ּבעֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש

הּקּב"ה  ׁשּכן, לאלקּות. ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהכניסֹו

הּזה.BÏהזמין החפץ את ׁשּיעלה ּכדי ּפרטית, ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

éðùæàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä-ìà¤©¥®̈¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

áäráL äráL Eì-çwz äøBähä äîäaä | ìkî¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðLâäráL íéîMä óBòî íb §©−¦¦¬§¦§«©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬
:õøàä-ìë éðt-ìr òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äráL¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

ãõøàä-ìr øéèîî éëðà äráL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
-ìk-úà éúéçîe äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨¨¦À¦¤¨

Là íe÷éä:äîãàä éðt ìrî éúéNr ø ©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
ä:ýåýé eäeö-øLà ìëk çð NriååLL-ïa çðå ©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«§¾Ÿ©¤¥¬

:õøàä-ìr íéî äéä ìeanäå äðL úBàîæàáiå ¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤©¨´Ÿ
éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−

:ìeanä éîçäîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî ¥¬©©«¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈
Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè äpðéà øLà£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−

:äîãàä-ìrè-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL ©¨«£¨¨«§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤
:çð-úà íéýìû äeö øLàk äá÷ðe øëæ äázä©¥−̈¨¨´§¥®̈©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

éì éäéå:õøàä-ìr eéä ìeanä éîe íéîiä úráL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤
àééðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½

eò÷áð äfä íBia Lãçì íBé øNr-äráLa§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ
:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðérî-ìk̈©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«

áéíéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−
:äìéìâéúôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöra ¨«§¨§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤

ìLe çð úLàå çð-éðaízà åéðá-éLð úL §¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈
:äázä-ìàãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ¤©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨

õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤
eäðéîìðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«

åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaäæèäá÷ðe øëæ íéàaäå ©¨½̈£¤−¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧§¥¨³

øbñiå íéýìû Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ
:Bãra ýåýé§Ÿ̈−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr ` zegiy ihewl)

eÁzÙ ÌÈÓM‰ ˙Ba¯‡Â ‰a¯ ÌB‰z ˙BÈÚÓ Ïk eÚ˜·(יא (ז, ƒ¿¿»«¿¿¿«»«¬À«»«ƒƒ¿»
‰a¯ ÌB‰z ּכגֹון ּפחּותים, ּגׁשמּיים מענינים לטרדֹות רֹומז - ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֵַָָ

וקּיּום  הּתֹורה מּלּמּוד האדם את הּמטרידים הּפרנסה, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָטרדֹות

‰ÌÈÓMהּמצֹות. ˙Ba¯‡,נעלים רּוחנּיים מענינים לטרדֹות רֹומז - ְִַ¬À«»«ƒְְֲִִִִִִֵֵַָָָ

"ּבא  - היא הּללּו הּסּוגים לׁשני הּתרּופה צּבּורית. עסקנּות ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹּכגֹון

על  טֹוב): ׁשם הּבעל (ּכפרּוׁש והּתפּלה הּתֹורה ּתבֹות הּתבה", ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָאל

ּבהן, מּקף להיֹות והּתפּלה, הּתֹורה אֹותּיֹות ּתֹו אל לבֹוא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהאדם

הּמּבּול. ׁשל הּזדֹונים" ה"מים יׁשטפּוהּו לא ְְְִִִֵֶַַַַַָֹואז



iriaxקנב ,iyily - h ,g - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùæéeaøiå õøàä-ìr íBé íéraøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨®̈¤©¦§´
:õøàä ìrî íøzå äázä-úà eàNiå íénä©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤

çéäázä Cìzå õøàä-ìr ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìrèé-ìr ãàî ãàî eøáb íénäå ©§¥¬©¨«¦§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©

-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk eqëéå õøàä̈¨®¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨
:íéîMäëíénä eøáb äìrîìî änà äøNr Lîç ©¨¨«¦£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©®̈¦

:íéøää eqëéåàë-ìr Nîøä | øNa-ìk òåâiå ©§ª−¤«¨¦«©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©
õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòa õøàä̈À̈¤¨³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´

:íãàä ìëå õøàä-ìráëçeø-úîLð øLà ìk ©¨¨®¤§−Ÿ¨«¨¨«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©
:eúî äáøça øLà ìkî åétàa íéiçâëçîiå ©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈¥«©¦¹©

íãàî äîãàä éðt-ìr | øLà | íe÷éä-ìk-úà¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
-ïî eçniå íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr©§¥¨Æ©¤¸¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−¦

:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàäãëeøaâiå ¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«©¦§§¬
àîe íéMîç õøàä-ìr íénä:íBé úçàøkæiå ©©−¦©¨®̈¤£¦¦¬§©−«©¦§³Ÿ

äîäaä-ìk-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤¨©§¥½̈
õøàä-ìr çeø íéýìû øáriå äáza Bzà øLà£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤

:íénä ekLiåáúaøàå íBäz úðérî eøëqiå ©¨−Ÿ©¨«¦©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ
:íéîMä-ïî íLbä àìkiå íéîMäâíénä eáLiå ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤¦©¨¨«¦©¨ª¯©©²¦

äö÷î íénä eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìrî¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´©©½¦¦§¥¾
:íBé úàîe íéMîçãéréáMä Lãça äázä çðzå £¦¦¬§©−«©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½

:èøøà éøä ìr Lãçì íBé øNr-äráLaäíénäå §¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«§©©À¦
éøéNra éøéNrä Lãçä ãr øBñçå CBìä eéä̈Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ

:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàaåõwî éäéå §¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«©§¦¾¦¥−
øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéraøà©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬

:äNræ-ãr áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå ¨¨«©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©
:õøàä ìrî íénä úLáéçäðBiä-úà çlLéå §¬¤©©−¦¥©¬¨¨«¤©§©©¬¤©−̈

:äîãàä éðt ìrî íénä el÷ä úBàøì Bzàî¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
èåéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ

Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìr íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨®̈¤©¦§©³¨Æ
à åéìà dúà àáiå äçwiå:äázä-ìéãBò ìçiå ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«©¨´¤½

-ïî äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úráL¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈¦
:äázäàéäpäå áør úrì äðBiä åéìà àázå ©¥¨«©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬

ìrî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè úéæ-äìr£¥©−¦¨¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬
:õøàäáéçlLéå íéøçà íéîé úráL ãBò ìçiiå ¨¨«¤©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ

:ãBr åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úàâéúçàa éäéå ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«Â©§¦Â§©©̧
eáøç Lãçì ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¨«§¬
àøiå äázä äñëî-úà çð øñiå õøàä ìrî íénä©©−¦¥©´¨®̈¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤¦§¥´©¥½̈©©¾§

:äîãàä éðt eáøç äpäåãéäráLa éðMä Lãçáe §¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯
:õøàä äLáé Lãçì íBé íéøNråñ §¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqw zxaeg zeniyx)

Ìe˜i‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ(כג (ז, «ƒ«∆»«¿
ׁשבעת  ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּכזה. ּכליה ענׁש היה לּמה לׁשאֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׁש

יצרּה לׁשבת העֹולם, יּׁשּוב ענינן הּמּבּול לפני ׁשּנּתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמצוֹות

א-ז: ּבאֹותּיֹות k¯a˙(ונרמזֹות ‰·Ïה',‡·¯, ,ÌÈÈc ,ÏÊb מעׂשה) ְְִִָָ≈»ƒ¿«∆∆ƒƒ∆∆ֲֵַ

זרה), עבֹודה ׁשל ּבׁשפיכּות ÈÂÂּתעּתּועים ׁשעּקרּה צעקה, (לׁשֹון ְֲִֶַָָָ«ְְְִִִֶָָָָ

מצוֹות eÊ˙ּדּמים), ׁשבע על עברּו הּמּבּול ּדֹור ׁשאנׁשי וכיון .( ִָ¿ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

– ּובמילא העֹולם, נברא ׁשּלמענּה הּתכלית נתקּיימה לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלה,

מחדׁש. העֹולם נבנה הּמּבּול ּולאחר הּבריאה, ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָּבטלה

éòéáøåè:øîàì çð-ìà íéýìû øaãéåæè-ïî àö ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−¦
éðáe EzLàå äzà äázäéðá-éLðe E:Czà E ©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−¦¨«

æéäîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk̈©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëáeáéúëàöåäéø÷àöéä §¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´

:õøàä-ìr eáøå eøôe õøàá eöøLå Czàçé-àöiå ¦¨®§¨«§´¨½̈¤¨¬§¨−©¨¨«¤©¥−¥
:Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çðèéäiçä-ìk ®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«¨©«©À̈
NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìkõøàä-ìr ¨¨¤¸¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´©¨®̈¤

:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîìëçaæî çð ïáiå §¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©
óBòä ìkîe äøähä äîäaä | ìkî çwiå ýåýéì©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´

:çaæna úìò ìriå øBähäàëçéø-úà ýåýé çøiå ©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©
ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
òø íãàä áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²©−
øLàk éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−©«£¤¬

:éúéNráëíçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò ¨¦«¦−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå õé÷åèàCøáéå §©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ©§¨¤́

eáøe eøt íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²§¬§−
:õøàä-úà eàìîeáìr äéäé íëzçå íëàøBîe ¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ

øLà ìëa íéîMä óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk̈©©´¨½̈¤§©−¨´©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧
:eðzð íëãéa íiä éâc-ìëáe äîãàä Nîøz¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬¦¨«

â÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤¸¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́
:ìk-úà íëì ézúð áNrãBîã BLôða øNa-Cà ¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ©¨¾̈§©§¬¨−

:eìëàú àìäLøãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå ¬ŸŸ¥«§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½

iyy ,iying - i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

epLøãà äiç-ìk ãiîåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ¦©¬¨©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàa íãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈

:íãàä-úà äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc̈´¦¨¥®¦µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«
æ:dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàåñ §©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(108 'nr ck zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ(ה (ט, ƒ«ƒ»ƒ
‰¯tk CÈ¯ˆ ‚‚BM‰ Û‡L(רש"י) ∆««≈»ƒ«»»

ׁשּיׁש סימן ּבׁשֹוגג, עברה עבר אדם אם ׁשּכן הּוא, הּדבר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָטעם

מהאריז"ל  ּתֹורה ּבלּקּוטי וכדאיתא ׁשּבחטא, לרע ׁשּיכּות מעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו

מהתּגּברּות  הן ׁשהּׁשגגֹות סכ"ח) הּקדׁש, אּגרת ּבּתניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(והּובא

העֹובר  ּגם אם וטריא ׁשקלא יׁש ּבאחרֹונים והּנה, הּבהמית. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּגם  הּוא האריז"ל טעם ולכאֹורה, ּכּפרה. צרי ּבׁשֹוגג ּדרּבנן ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעל

ְִַָָּבדרּבנן.

éùéîçç:øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ
èíërøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©«£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−

:íëéøçàéóBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå ©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯
äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe äîäaa©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈

:õøàä úiç ìëìàéíëzà éúéøa-úà éúî÷äå §−Ÿ©©¬¨¨«¤©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½
äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNa-ìk úøké-àìå§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬

ì ìeaî ãBò:õøàä úçLáéúàæ íéýìû øîàiå ²©−§©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ
ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìkâé-úà ¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨®̈¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨®̈§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
-ìr øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬©

:õøàäæéúéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»
‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc ÈLÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

היה  לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיׁש

מקֹום  אין ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹצר

ראּוי  ׁשהעֹולם מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּמּבּול?

היה  אם ׁשּגם לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא וׁשלֹום, חס ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלמּבּול

מּבּול. עֹוד יהיה ׁשּלא אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעֹולם

צּדיק  ׁשל זכּותֹו ּגדל על מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹואי-ראּית

הבטחת  היתה לא וגם הּמּצב, ּבׁשפל ּדֹורֹו היה אם אפילּו ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹהּדֹור:

נענׁשים. היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ְֱִִִֵֶָָֹה'

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLçð-éða älà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤§¥®Ÿ©
:õøàä-ìë äöôð älàîeëäîãàä Léà çð ìçiå ¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®

:íøk òhiåàë-ïî zLiåCBúa ìbúiå økLiå ïéiä ©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬
:äìäàáëãbiå åéáà úåør úà ïrðë éáà íç àøiå ¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬

ì:õeça åéçà-éðLâëäìîOä-úà úôéå íL çwiå ¦§¥«¤−̈©«©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈
úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL-ìr eîéNiå©¨¦̧Æ©§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà úåør¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ

:eàøãëBì äNr-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−
:ïèwä Bðaäëäéäé íéãár ãár ïrðk øeøà øîàiå §¬©¨¨«©−Ÿ¤¨´§®̈©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬

åéçàì:åëïrðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå §¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©
:Bîì ãáræëíL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé ¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®

:Bîì ãár ïrðë éäéåçëìL ìeanä øçà çð-éçéåL ¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³
:äðL íéMîçå äðL úBàîèëçð-éîé-ìk éäéå ¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©

:úîiå äðL íéMîçå äðL úBàî òLzô §©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨®̈©¨«Ÿ
éàeãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬

:ìeanä øçà íéða íäìáâBâîe øîb úôé éða ¨¤²¨¦−©©¬©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½
:ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîeâæðkLà øîb éðáe ¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬

:äîøâúå úôéøåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §¦©−§«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäLéà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−

ìì:íäéBâa íúçtLîì BðLåLek íç éðáe ¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−®̈¬
:ïrðëe èeôe íéøöîeæäìéåçå àáñ Leë éðáe ¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ©«£¦½̈

:ïããe àáL äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈§¨¬§¨«
çøab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ

:õøàaèïk-ìr ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ
:ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk øîàééúéLàø éäzå ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«©§¦̧¥¦³

:ørðL õøàa äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«
àéäåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½

:çìk-úàå øér úáçø-úàåáéäåðéð ïéa ïñø-úàå §¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−
:äìãbä øérä àåä çìk ïéáeâéãìé íéøöîe ¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º



קנג iyy ,iying - i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

epLøãà äiç-ìk ãiîåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ¦©¬¨©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàa íãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈

:íãàä-úà äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc̈´¦¨¥®¦µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«
æ:dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàåñ §©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(108 'nr ck zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ(ה (ט, ƒ«ƒ»ƒ
‰¯tk CÈ¯ˆ ‚‚BM‰ Û‡L(רש"י) ∆««≈»ƒ«»»

ׁשּיׁש סימן ּבׁשֹוגג, עברה עבר אדם אם ׁשּכן הּוא, הּדבר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָטעם

מהאריז"ל  ּתֹורה ּבלּקּוטי וכדאיתא ׁשּבחטא, לרע ׁשּיכּות מעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו

מהתּגּברּות  הן ׁשהּׁשגגֹות סכ"ח) הּקדׁש, אּגרת ּבּתניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(והּובא

העֹובר  ּגם אם וטריא ׁשקלא יׁש ּבאחרֹונים והּנה, הּבהמית. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּגם  הּוא האריז"ל טעם ולכאֹורה, ּכּפרה. צרי ּבׁשֹוגג ּדרּבנן ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעל

ְִַָָּבדרּבנן.

éùéîçç:øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ
èíërøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©«£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−

:íëéøçàéóBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå ©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯
äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe äîäaa©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈

:õøàä úiç ìëìàéíëzà éúéøa-úà éúî÷äå §−Ÿ©©¬¨¨«¤©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½
äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNa-ìk úøké-àìå§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬

ì ìeaî ãBò:õøàä úçLáéúàæ íéýìû øîàiå ²©−§©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ
ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìkâé-úà ¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨®̈¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨®̈§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
-ìr øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬©

:õøàäæéúéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»
‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc ÈLÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

היה  לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיׁש

מקֹום  אין ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹצר

ראּוי  ׁשהעֹולם מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּמּבּול?

היה  אם ׁשּגם לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא וׁשלֹום, חס ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלמּבּול

מּבּול. עֹוד יהיה ׁשּלא אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעֹולם

צּדיק  ׁשל זכּותֹו ּגדל על מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹואי-ראּית

הבטחת  היתה לא וגם הּמּצב, ּבׁשפל ּדֹורֹו היה אם אפילּו ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹהּדֹור:

נענׁשים. היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ְֱִִִֵֶָָֹה'

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLçð-éða älà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤§¥®Ÿ©
:õøàä-ìë äöôð älàîeëäîãàä Léà çð ìçiå ¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®

:íøk òhiåàë-ïî zLiåCBúa ìbúiå økLiå ïéiä ©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬
:äìäàáëãbiå åéáà úåør úà ïrðë éáà íç àøiå ¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬

ì:õeça åéçà-éðLâëäìîOä-úà úôéå íL çwiå ¦§¥«¤−̈©«©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈
úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL-ìr eîéNiå©¨¦̧Æ©§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà úåør¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ

:eàøãëBì äNr-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−
:ïèwä Bðaäëäéäé íéãár ãár ïrðk øeøà øîàiå §¬©¨¨«©−Ÿ¤¨´§®̈©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬

åéçàì:åëïrðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå §¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©
:Bîì ãáræëíL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé ¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®

:Bîì ãár ïrðë éäéåçëìL ìeanä øçà çð-éçéåL ¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³
:äðL íéMîçå äðL úBàîèëçð-éîé-ìk éäéå ¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©

:úîiå äðL íéMîçå äðL úBàî òLzô §©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨®̈©¨«Ÿ
éàeãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬

:ìeanä øçà íéða íäìáâBâîe øîb úôé éða ¨¤²¨¦−©©¬©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½
:ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîeâæðkLà øîb éðáe ¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬

:äîøâúå úôéøåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §¦©−§«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäLéà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−

ìì:íäéBâa íúçtLîì BðLåLek íç éðáe ¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−®̈¬
:ïrðëe èeôe íéøöîeæäìéåçå àáñ Leë éðáe ¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ©«£¦½̈

:ïããe àáL äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈§¨¬§¨«
çøab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ

:õøàaèïk-ìr ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ
:ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk øîàééúéLàø éäzå ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«©§¦̧¥¦³

:ørðL õøàa äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«
àéäåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½

:çìk-úàå øér úáçø-úàåáéäåðéð ïéa ïñø-úàå §¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−
:äìãbä øérä àåä çìk ïéáeâéãìé íéøöîe ¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º



iriayקנד - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðr-úàå íéãeì-úà¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«
ãéíMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²

ìt:íéøzôk-úàå íézLñåèïãéö-úà ãìé ïrðëe §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²¤¦¬Ÿ
:úç-úàå Bøëaæèúàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå §Ÿ−§¤¥«§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−

:éLbøbäæé:éðéqä-úàå é÷ørä-úàå éeçä-úàå ©¦§¨¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«
çéøçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´

:éðrðkä úBçtLî eöôðèéïãévî éðrðkä ìeáb éäéå ¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ
äøîrå äîãñ äëàa äfr-ãr äøøâ äëàa«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®«Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²

äîãàåáéúëíéáöeéø÷ì-ãr íéBáöe:òLëälà §©§¨¬§Ÿ¦−§¦−©¨«©¥´¤
ìì íúçtLîì íç-éðáíúöøàa íúðL §¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ®̈§©§Ÿ−̈

:íäéBâañàëìeøár-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §«¥¤«§¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤
:ìBãbä úôé éçàáëøeMàå íìér íL éða £¦−¤¬¤©¨«§¥¬¥−¥¨´§©®

:íøàå ãeìå ãLëtøàåâëìeçå õeò íøà éðáeøúâå §©§©§©−§¬©«£¨«§¥−£®̈¬§−§¤¬¤
:Lîåãë-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå ¨©«§©§©§©−¨©´¤®̈©§¤−©¨©¬¤
:øáräëék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øárìe ¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³

:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéáåëãìé ïè÷éå §¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«§¨§¨´¨©½
:çøé-úàå úåîøöç-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà¤©§−̈§¤¨®¤§¤£©§−̈¤§¤¨«©

æë:äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàåçëìáBò-úàå §¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«§¤¨¬
:àáL-úàå ìàîéáà-úàåèë-úàå øôBà-úàå §¤£¦«¨¥−§¤§¨«§¤¦¬§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåçìíáLBî éäéå £¦−̈§¤®̈¨¥−¤§¥¬¨§¨«©§¦¬«¨−̈
:íãwä øä äøôñ äëàa àLnîàìíL-éðá älà ¦¥®̈«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤¥´¤§¥¥½

ìì íúçtLîì:íäéBâì íúöøàa íúðLáìälà §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«¥´¤
eãøôð älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤¦§§¯

:ìeanä øçà õøàa íéBbäô ©¦²¨−̈¤©©¬©©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr i zegiy ihewl)

e‡¯ ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ(כג (ט, ¿∆¿«¬ƒ∆…»
מעצמֹו מּובן הרי אחֹורּנית, ּפניהם ׁשהיּו מאחר לׁשאל, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׁש

עליו  ּבזּולתֹו, רע רֹואה אדם ּכאׁשר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ראּו. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ּׁשּנֹוגע מה רק ׁשּבּדבר, למעׂשה" ה"הלכה את רק ‡ÂÈÏלראֹות ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ≈»
את  ּומרּגיׁש רֹואה הּוא ואם למּוטב. ּולהחזירֹו להֹוכיחֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָלעׂשֹות:

ׁשם B¯·Áרעת הּבעל ּוכתֹורת ּבֹו, ּגם קּים הּזה ׁשהרע סימן – ַָ¬≈ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

זהּו ראי. הּוא ׁשהּזּולת הּידּועה, ¯‡eטֹוב ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ– ְְִֶֶַַַָ¿∆¿«¬ƒ∆…»
ּבמה  התרּכזּו אּלא ּבאביהם, וחּסרֹון ערוה הרּגיׁשּו ולא ראּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹלא

לא. ותּו אביהם), ערות את (ויכּסּו לעׂשֹות צריכים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּׁשהם

éòéáùàéàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−
:íéãçàáõøàa är÷á eàöîiå íãwî írñða éäéå £¨¦«©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤

íL eáLiå ørðL:âäáä eärø-ìà Léà eøîàiå ¦§−̈©¥¬§¨«©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨

äðálä íäì éäzå äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥®̈©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ
:øîçì íäì äéä øîçäå ïáàìã| äáä eøîàiå §½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−©«Ÿ¤©«Ÿ§º¨´¨

eðl-äNrðå íéîMá BLàøå ìcâîe øér eðl-äðáð¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´©¨©½¦§©«£¤−̈
:õøàä-ìë éðt-ìr õeôð-ït íLäýåýé ãøiå ¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½

eða øLà ìcânä-úàå øérä-úà úàøìéða ¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬
:íãàäåúçà äôNå ãçà ír ïä ýåýé øîàiå ¨«¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ

ìk íäî øöaé-àì äzrå úBNrì ílçä äæå ílëì§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ
:úBNrì eîæé øLàæíúôN íL äìáðå äãøð äáä £¤¬¨«§−©«£«¨µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®

:eärø úôN Léà eòîLé àì øLàçýåýé õôiå £¤Æ´Ÿ¦§§½¦−§©¬¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬
:øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìr íMî íúàŸ¨²¦−̈©§¥´¨¨®̈¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«

èúôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìr©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−

:õøàä-ìkôéäðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ¨¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiåàé-éçéå ©−¤¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«©«§¦

äðL úBàî Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬¥−¨®̈
:úBðáe íéða ãìBiåñáéLîç éç ãLëtøàå ©¬¤¨¦−¨«§©§©§©´©½¨¥¬

ìLe:çìL-úà ãìBiå äðL íéLâéãLëtøà éçéå §¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´©§©§©À
ìL çìL-úà BãéìBä éøçàúBàî òaøàå íéðL L ©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½§©§©¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLñãéìL éç çìLåíéL ¨¨®©¬¤¨¦−¨«§¤¬©©−§¦´
:øár-úà ãìBiå äðLåèBãéìBä éøçà çìL-éçéå ¨¨®©−¤¤¥«¤©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´

ìL øár-úàãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL L ¤¥½¤¨´¨¦½§©§©¬¥−¨®̈©¬¤
:úBðáe íéðañæèìLe òaøà øár-éçéåäðL íéL ¨¦−¨«©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨®̈

:âìt-úà ãìBiåæéâìt-úà BãéìBä éøçà øár-éçéå ©−¤¤¨«¤©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤
ìLíéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå äðL íéL §¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeñçéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ¨«©«§¦¤−¤§¦´¨®̈©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëeòø éçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§½
ìLe íézL:âeøN-úà ãìBiå äðL íéLàëeòø éçéå §©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«©§¦´§À

äðL íéúàîe íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−¨©´¦¨®̈
:úBðáe íéða ãìBiåñáëìL âeøN éçéåäðL íéL ©¬¤¨¦−¨«©§¦¬§−§¦´¨®̈

:øBçð-úà ãìBiåâë-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå ©−¤¤¨«©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàî øBçðñãëéçéå ¨−¨©´¦¨®̈©¬¤¨¦−¨«©§¦´

:çøz-úà ãìBiå äðL íéøNrå òLz øBçðäëéçéå ¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´
çøz-úà BãéìBä éøçà øBçðäðL äøNr-òLz ¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîeñåëçøú-éçéå §©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤−©

xihtn - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïøä-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨®̈©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤¨¨«
æë-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤

:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçðçëïøä úîiå ¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«©¨´¨¨½̈
:íécNk øeàa BzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−§¬©§¦«

èëíøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ
äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN̈½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈

:äkñé éáàåì:ãìå dì ïéà äø÷r éøN éäzå ©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−£¨®̈¥¬−̈¨¨«
àìïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ

eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãráìíéðL Lîç çøú-éîé eéäiå ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−
øça çøz úîiå äðL íéúàîe*Ñ: ¨©´¦¨®̈©¨¬¨¤−©§¨¨«

.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(k 'nr i ycw zexb`)

Ì‰¯·‡ ÏL B¯B„a ‰È‰ el‡Â(ט ו, (רש"י ¿ƒ»»¿∆«¿»»
(ּוכפי  נח מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

נח), מת ּכאׁשר ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם עזרא: האּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּכתב

ׁש"ּבדֹורֹו" לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואי

ּבּדֹור וכלׁשֹון BlLהּכּונה ּומנהיגֹו. ׁשּלֹו הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ַַַָָ∆ְְְְִִֶֶַַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור ְַַַָָרז"ל:

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîèë-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤
-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«

:äkñé éáàå äkìîì:ãìå dì ïéà äø÷r éøN éäzå ¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«
àìïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ

eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãráìíéðL Lîç çøú-éîé eéäiå ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−
øça çøz úîiå äðL íéúàîe*Ñ: ¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr `i zegiy ihewl)

Ô·‡Ï ‰·l‰ Ì‰Ï È‰zÂ(ג (יא, «¿ƒ»∆«¿≈»¿»∆

אברהם הּמגן סק"כ)ּכתב סקל"א אּפים נפילת ונ"ל (הלכֹות : ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

היא, אבן לאו ּולבנה ּכתיב, ּדאבן אסּורה, אין לבנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּדרצּפת

עזרא: האּבן ּכתב וכן עכ"ל. לאבן, הּלבנה להם וּתהי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכדכתיב

ּכפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש מּוכח רׁש"י מּׁשתיקת אבל האבן. ּתחת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאבן,

אבן. ונעׂשתה נתקּׁשתה נעׂשתה, ׁשּמּמּנּו החמר הינּו הּלבנה, -ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּוראה  אבן. נקראת הּלבנה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהינּו,

ּומקׁשית. חזקה ׁשּמצאּוה ּכלֹומר, הּתֹורה: על הר"ן ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבפרּוׁש

(*423 'nre ,63 'nr e"hg y"ewl t"r

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily



קנה xihtn - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïøä-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨®̈©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤¨¨«
æë-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤

:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçðçëïøä úîiå ¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«©¨´¨¨½̈
:íécNk øeàa BzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−§¬©§¦«

èëíøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ
äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN̈½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈

:äkñé éáàåì:ãìå dì ïéà äø÷r éøN éäzå ©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−£¨®̈¥¬−̈¨¨«
àìïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ

eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãráìíéðL Lîç çøú-éîé eéäiå ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−
øça çøz úîiå äðL íéúàîe*Ñ: ¨©´¦¨®̈©¨¬¨¤−©§¨¨«

.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(k 'nr i ycw zexb`)

Ì‰¯·‡ ÏL B¯B„a ‰È‰ el‡Â(ט ו, (רש"י ¿ƒ»»¿∆«¿»»
(ּוכפי  נח מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

נח), מת ּכאׁשר ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם עזרא: האּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּכתב

ׁש"ּבדֹורֹו" לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואי

ּבּדֹור וכלׁשֹון BlLהּכּונה ּומנהיגֹו. ׁשּלֹו הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ַַַָָ∆ְְְְִִֶֶַַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור ְַַַָָרז"ל:

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥
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øéèôîèë-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤
-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«

:äkñé éáàå äkìîì:ãìå dì ïéà äø÷r éøN éäzå ¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«
àìïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ

eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãráìíéðL Lîç çøú-éîé eéäiå ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−
øça çøz úîiå äðL íéúàîe*Ñ: ¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr `i zegiy ihewl)

Ô·‡Ï ‰·l‰ Ì‰Ï È‰zÂ(ג (יא, «¿ƒ»∆«¿≈»¿»∆

אברהם הּמגן סק"כ)ּכתב סקל"א אּפים נפילת ונ"ל (הלכֹות : ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

היא, אבן לאו ּולבנה ּכתיב, ּדאבן אסּורה, אין לבנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּדרצּפת

עזרא: האּבן ּכתב וכן עכ"ל. לאבן, הּלבנה להם וּתהי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכדכתיב

ּכפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש מּוכח רׁש"י מּׁשתיקת אבל האבן. ּתחת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאבן,

אבן. ונעׂשתה נתקּׁשתה נעׂשתה, ׁשּמּמּנּו החמר הינּו הּלבנה, -ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּוראה  אבן. נקראת הּלבנה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהינּו,

ּומקׁשית. חזקה ׁשּמצאּוה ּכלֹומר, הּתֹורה: על הר"ן ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבפרּוׁש

(*423 'nre ,63 'nr e"hg y"ewl t"r

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
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.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה להמברקים שנתקבלו, הברקתי היום, וז"ל.

"המברקים נתקבלו ואצפה להמשך בשורות טובות ובודאי ממלאים הוראות הרופאים למנוחה 

וכו' מתוך בטחון חזק וטוב לבב, בברכה - חתימתי".

וכנ"ל בודאי לא ימנעו הטוב מלהודיע בשו"ט ממצב הבריאות, בתוככי שאר עניניהם בטוב הנראה 

והנגלה, וכנוסח התפלה שאנו מבקשים ופועלים מבעל הברכות, הטוב לנו...

בהכתוב במברק שלי ע"ד מנוחה, הוא כפשוטו, על דרך הרגיל מהענינים הכי חשובים ומועילים 

בכגון דא, הוא ענין מנוחה כפשוטו, מנוחת הגוף ומנוחה פנימית מדאגות וכיו"ב, אף שלכאורה על הענין 

הזה נצטווה כאו"א בתכ"י, שהרי הבטחון בבורא עולם ומנהיגו וכידוע ביאור הבעש"ט בהשגחה פרטית 

ועד לפרטי פרטים - פועל ושולל שאין כל מקום לדאגה איזה שתהי' ולא עוד אלא שיסוד הוא באמונה, 

וק"ל.

בודאי נתקבל הפ"ש מהאורחים מאה"ק ת"ו שהיו בפה במשך חדש תשרי חדש השביעי המושבע 

בכל טוב, ויהי רצון שתכה"י יבשר כל אחד אך טוב בגשמיות וברוחניות טוב האמיתי טוב לשמים וטוב 

לבריות וטוב העושה פירות, ובנקודה הפנימית אשר מתפשטים ומתרחבים הענינים ומתקיים הענין דיפוצו 

מעינותיך חוצה ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד שבעקביו קאתי מר דא מלכא משיחא, והרי נכנסנו השנה 

לשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט, מקור המעינות הנ"ל.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

נ.ב.

אין סתירה להנ"ל ממש"כ בהנוגע לדאגה בעניני תורה ומצות כי הרי מבואר בס' תניא קדישא 

אשר זמנים מיוחדים לזה וגם בשעת הדאגה הרי שמחה תקיעא בליבאי מסטרא דא, וק"ל.
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ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה
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זה. זמן לאחר
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הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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