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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תש"כ

ברוקלין.

מר משה שי'

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה שלום מנחם מענדל שי' סימפסאן, נתקבל בקשת ברכה 

פ"נ עבורו.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון 

שבקרוב תהיינה בשורות טובות בזה.

וזכות התעסקותו בביסוס התלמוד תורה, אשר הרב רש"מ שי' סימפסאן מכהן שם בקדש, 

תעמוד לו ולזוגתו תחי' בהמצטרך להם שהרי תלמוד תורה של ילדי בני ישראל, המקרב לבם לאבינו 

שבשמים, אין די ערך ואין די באר, ומזה מובן זכות הדבר, ובודאי גם עתה מנצל השפעתו להתפתחות 

התלמוד תורה ובכלל בעניני בית הכנסת, שיהי' הכל על טהרת הקדש.

שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בגיל שלו טוב ללמוד משניות בעל 

פה, והרי בודאי כמה משניות שגורות בעל פה, אם מנוסח התפלה או מלימודו, וכן יאמר הקאפיטל 

תהלים מתאים לפי שנותיו )היינו שמגיל הבר מצוה מתחילים לומר הקאפיטל י"ד, ובכל שנה שאחר 

זה אומרים הקאפיטל שאחר זה, וכן הלאה וכו'(.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ד

f"kyz'd ,elqk h"i .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰„tהיּו ברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ּׁשּכתּוב 1עּמדי  ּדמּמה ּבזה, הּדּיּוק וידּוע . ְְִִִִֶֶַַַָָָָ

ׁשּיכֹולה  הא', ענינים. ב' מּובנים ּבׁשלֹום, ְְְִִִֶָָָָָָָּפדה

החידּוׁש וזהּו ּבׁשלֹום, ׁשאינּה ּפדּיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָלהיֹות

ׁשאףֿעלּֿפי  והּב', ּבׁשלֹום. הּפדּיה היתה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָׁשאצלֹו

להיֹות   צרי מּכלֿמקֹום הּׁשלֹום, ענין ְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּיׁשנֹו

(מּקרב  קרב ׁשל ענין ׁשהיה ּכיון ּפדּיה, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָענין

ׁשהרי  ּוביּה, מיּניּה סתירה זֹוהי ולכאֹורה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָלי).

קרב. ׁשל ענין זה אין ׁשלֹום, ׁשל ענין זהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָאם

לי) (מּקרב קרב הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי ְְְִִִִִַַָָָָָּגם

למלחמה, הּנרּדפים מהּׁשמֹות אחד ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדוקא,

ּכלׁשֹון  הּוא מצּוי הּיֹותר הּלׁשֹון הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָּדלכאֹורה,

ֿ 2הּכתּוב  ואףֿעל ּבארצכם, מלחמה תבֹואּו וכי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

נפׁשי  ּבׁשלֹום ּפדה הּלׁשֹון נקט זה ּבפסּוק  ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּפיֿכן

אףֿעלּֿפי  ּדוקא, מּקרב אּלא) מּמלחמה, ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ(לא

מן  היא ׁשהּפדּיה הּוא הּפׁשּוט ְִִִֵֶֶַַַָָׁשהּפירּוׁש

ּבירּוׁשלמי 3הּמלחמה  וכמפֹורׁש על 4, ׁשּקאי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבלׁשֹון  "ּבּתנ ׁשּנקראת ואבׁשלֹום, ּדוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמלחמת

ז"ל  רּבֹותינּו ּבדרׁשת להבין צרי ּגם 5מלחמה. ְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

(ּומסּיים  גֹו' נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה הּפסּוק ְְְִֵַַַַָָָָעל

הּקּב"ה, אמר עּמדי, היּו ברּבים ּכי לזה) ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָהּטעם

עם  ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ּבּתֹורה העֹוסק ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָּכל

ּולבני  לי ּפדאני ּכאילּו עליו אני מעלה ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָהּצּבּור,

קׁשּורים  אּלּו ענינים ׁשג' העֹולם, אּומֹות ְְִִִִֵֵֶָָָמּבין

ּבּתֹור  ׁשהרי הּׁשלֹום, ענין ּכתיב עם וכל 6ה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ׁשלֹום  נמי  חסדים ּגמילּות וכן ׁשלֹום, ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָנתיבֹותיה

הּוא  לחברֹו, ּבגּופֹו חסד ׁשּגֹומל ׁשּמּתֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַהּוא,

וׁשלֹום  אחוה לידי ּובא אֹוהבֹו ׁשהּוא ׁשּנכלל 7מּכיר הּצּבּור, עם הּמתּפּלל וכן , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּמּזה  והתּכּללּות, ׁשלֹום ׁשל ענין ׁשּזהּו אחת, מציאּות ׁשּנעׂשים הּצּבּור ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעם
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יט.1) נה, ט.2)תהלים יו"ד, עה"פ.3)בהעלותך ה"ח.4)פרש"י פ"א א.5)סוטה ח, יז.6)ברכות ג, שם.7)משלי פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
על  לו שבישרו בשעה אמר הזקן שרבנו הפסוק וזה תהילים, בספר נאמר

תקנ"ט): (בשנת כסלו י"ט ביום מהמאסר שחרורו

È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t1Úe„ÈÂ . »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»«
,‰Êa ˜eic‰הלשון דיוק על המבוססת זה בפסוק nÓc‰השאלה «ƒ»∆¿ƒ«

·e˙kMזה ÌBÏLa,בפסוק ‰„t ∆»»»¿»
ÌÈ·eÓ להסיק ÌÈÈÚ.יש '· »ƒƒ¿»ƒ

‰i„t ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL ,'‡‰»∆¿»ƒ¿¿ƒ»
או  שבי מלחמה, (כמו רצוי לא ממצב

e‰ÊÂמאסר) ,ÌBÏLa dÈ‡L∆≈»¿»¿∆
BÏˆ‡L Le„ÈÁ‰ המלך דוד אצל «ƒ∆∆¿

זה  פסוק ‰i„t‰שאמר ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»
Èt-ÏÚ-Û‡L ,'a‰Â .ÌBÏLa¿»¿«∆««ƒ

,ÌBÏM‰ ÔÈÚ BLiL במצב גם ∆∆¿ƒ¿««»
שלום, של מצב ורצוי, טוב

ÌB˜Ó-ÏkÓ עדיין˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ƒ»»»ƒƒ¿
‰i„t ÏL ÔÈÚ מהמצב ויציאה ƒ¿»∆¿ƒ»

נחוצה  והפדייה È‰L‰ההווה, ÔÂÈk≈»∆»»
·¯˜ ÏL ÔÈÚ ככתוב (ומלחמה ƒ¿»∆¿»

היא בשלום ÈÏ).שהפדייה ·¯wÓƒ¿»ƒ
,‰¯B‡ÎÏÂ הללו המסקנות שתי ¿ƒ¿»

הפסוק לשון מדיוק È‰BÊƒהמחויבות
È¯‰L ,dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò¿ƒ»ƒ≈≈∆¬≈
ÌBÏL ÏL ÔÈÚ e‰Ê Ì‡ƒ∆ƒ¿»∆»

היא  מדובר שבה פדייה והפדייה

מפדייה  יותר נעלה באופן היינו בשלום

˜¯·סתם, ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆¿»
מעניין ,מלחמה  הגמור ההיפך שהיא

השלום.

ÔBLl‰ ˜eic ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒƒ«»
Âc˜‡,˜בפסוק  (ÈÏ ·¯wÓ) ·¯¿»ƒ¿»ƒ«¿»
e‰fL"קרב" ‡Á„הביטוי ∆∆∆»

,‰ÓÁÏÓÏ ÌÈÙc¯p‰ ˙BÓM‰Ó≈«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
¯˙Bi‰ ÔBLl‰ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«»«≈

ÈeˆÓ בפסוקי ‰e‡התנ"ך ורגיל »
·e˙k‰ ÔBLÏk2e‡B·˙ ÈÎÂ ƒ¿«»¿ƒ»

,ÌÎˆ¯‡a ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿«¿¿∆
‰Ê ˜eÒÙa ÔÎ-Èt-ÏÚ-Û‡Â בו ¿««ƒ≈¿»∆

מהקרב, והצלה פדייה על מדובר

t„‰בלשון  ÔBLl‰ Ë˜»««»»»
,‰ÓÁÏnÓ ‡Ï) ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒ…ƒƒ¿»»
,‡˜Âc ·¯wÓ (‡l‡∆»ƒ¿»«¿»
ËeLt‰ Le¯Èt‰L Èt-ÏÚ-Û‡««ƒ∆«≈«»
ÔÓ ‡È‰ ‰i„t‰L ‡e‰∆«¿ƒ»ƒƒ

‰ÓÁÏn‰3ÈÓÏLe¯Èa L¯BÙÓÎÂ ,4Lהפסוק ÏÚכוונת È‡w «ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¿ƒ∆»≈«
‰ÓÁÏÓ ÔBLÏa C"za ˙‡¯˜pL ,ÌBÏL·‡Â „Âc ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆»ƒ¿«¿»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿»»

"מלחמה".? ולא "קרב" נאמר כן אם ומדוע

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb זה בפסוק תמוה דבר Ï"Êעוד eÈ˙Ba¯ ˙L¯„a5 «»ƒ¿»ƒƒ¿»««≈«
ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t ˜eÒt‰ ÏÚ««»»»¿»«¿ƒ

ÌÈiÒÓe) 'B‚ הכתוב‰ÊÏ ÌÚh‰ ¿«≈«««»∆
וההצלה  שהפדייה לכך שהסיבה ואומר

היא  בשלום ‰eÈהיתה ÌÈa¯· Èk (ƒ¿«ƒ»
,È„nÚ הפסוק של זה חלק ועל ƒ»ƒ

ז"ל  חכמינו אומרים »«‡Ó¯"ברבים"
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk ,‰"aw‰«»»»»≈«»
Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·eƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈

¯eav‰ ÌÚ,"ברבים" ÏÚÓ‰היינו ƒ«ƒ«¬∆
ÈÏ È‡„t eÏÈ‡k ÂÈÏÚ È‡¬ƒ»»¿ƒ¿»«ƒƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÔÈaÓ È·Ïe¿»«ƒ≈»»

el‡ ÌÈÈÚ '‚L גמילות תורה, ∆ƒ¿»ƒ≈
בציבור) (ובפרט ותפילה חסדים

,ÌBÏM‰ ÔÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒƒ¿««»
·È˙k ‰¯Bza È¯‰L6ÏÎÂ ∆¬≈«»¿ƒ¿»

˙eÏÈÓb ÔÎÂ ,ÌBÏL ‰È˙B·È˙¿ƒ∆»»¿≈¿ƒ
ÈÓ ÌÈ„ÒÁ כן ‰e‡,גם ÌBÏL ¬»ƒ»≈»

ÓBbL CBznLBÙe‚a „ÒÁ Ï ∆ƒ∆≈∆∆¿
‡e‰ ,B¯·ÁÏ חברו‡e‰L ¯ÈkÓ «¬≈«ƒ∆

‰ÂÁ‡ È„ÈÏ ‡·e B·‰B‡¬»ƒ≈«¿»
ÌBÏLÂ7ÌÚ Ïlt˙n‰ ÔÎÂ , ¿»¿≈«ƒ¿«≈ƒ
,¯eav‰ שלום זה ÌÚגם ÏÏÎpL «ƒ∆ƒ¿»ƒ

˙e‡ÈˆÓ ÌÈNÚpL ¯eav‰«ƒ∆«¬ƒ¿ƒ
,˙Á‡ של האמיתית המשמעות שכן ««

אלא  יחידים של אוסף איננה ציבור

אחת  למציאות הופכים היחידים שכל

כ"ציבור" המוגדרת ∆∆e‰fLחדשה
˙eÏlk˙‰Â ÌBÏL ÏL ÔÈÚ של ƒ¿»∆»¿ƒ¿«¿

נכלל  אחד שכל כך בזה, זה היחידים

הדברים  ששלושת וכיוון השאר, בכל

ותפילה  חסדים גמילות (תורה, הללו

לכן  השלום, בעניין קשורים בציבור)

את  פודה כאילו נחשב בהם העוסק

בני  ואת כביכול, הוא, ברוך הקדוש

ז"ל fnL‰ישראל  חכמינו מדברי ∆ƒ∆
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

   פדה בשלום נפשיה "מאמר ד  )ג

ה  ..........................................  ז"כתש'ה, כסלו ט"י

  ,וישבפרשת  ק"ועש אור ליוםשיחת   )ד

כד   ....................................  ז"כתש'ה, כסלו ט"י

    וישבפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

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

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

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

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

נז  ..............  תרגום מאידיש, טלחוברת  ל שניאורסאהן"ז

נח  ................  וישבפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

נט  ..............  וישבפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ט

פו  ...................  וישבפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

פז  ......................................  וישבפרשת לשבוע  

ק  .................  וישבפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יב

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קו   ..............  וישבפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

קכה   .......... וישבפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

לבק  ...............  וישבפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

הלק  ................................  דקתהלים פרק , בפרק  במלכים 

  אבות -  עבודה זרהמסכת  –משניות   )יח

  זלק  ..............................................   ביאור קהתי

  

  

מהק  ................................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  יומאת מסכ  )כ

מוק  ..............................................  טוף עד ד טמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

עדק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

עדק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  לקוטי תורה   )כג

עהק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

עוק  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

עוק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

עזק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

עזק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כח

עחק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

עטק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )ל

פק  .............................................   צ''רייר מוה''אדמו

  אגרות קודש   )לא

פאק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פגק  ..................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

צק  ..........................  וישבפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

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



ה

f"kyz'd ,elqk h"i .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰„tהיּו ברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ּׁשּכתּוב 1עּמדי  ּדמּמה ּבזה, הּדּיּוק וידּוע . ְְִִִִֶֶַַַָָָָ

ׁשּיכֹולה  הא', ענינים. ב' מּובנים ּבׁשלֹום, ְְְִִִֶָָָָָָָּפדה

החידּוׁש וזהּו ּבׁשלֹום, ׁשאינּה ּפדּיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָלהיֹות

ׁשאףֿעלּֿפי  והּב', ּבׁשלֹום. הּפדּיה היתה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָׁשאצלֹו

להיֹות   צרי מּכלֿמקֹום הּׁשלֹום, ענין ְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּיׁשנֹו

(מּקרב  קרב ׁשל ענין ׁשהיה ּכיון ּפדּיה, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָענין

ׁשהרי  ּוביּה, מיּניּה סתירה זֹוהי ולכאֹורה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָלי).

קרב. ׁשל ענין זה אין ׁשלֹום, ׁשל ענין זהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָאם

לי) (מּקרב קרב הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי ְְְִִִִִַַָָָָָּגם

למלחמה, הּנרּדפים מהּׁשמֹות אחד ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדוקא,

ּכלׁשֹון  הּוא מצּוי הּיֹותר הּלׁשֹון הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָּדלכאֹורה,

ֿ 2הּכתּוב  ואףֿעל ּבארצכם, מלחמה תבֹואּו וכי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

נפׁשי  ּבׁשלֹום ּפדה הּלׁשֹון נקט זה ּבפסּוק  ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּפיֿכן

אףֿעלּֿפי  ּדוקא, מּקרב אּלא) מּמלחמה, ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ(לא

מן  היא ׁשהּפדּיה הּוא הּפׁשּוט ְִִִֵֶֶַַַָָׁשהּפירּוׁש

ּבירּוׁשלמי 3הּמלחמה  וכמפֹורׁש על 4, ׁשּקאי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבלׁשֹון  "ּבּתנ ׁשּנקראת ואבׁשלֹום, ּדוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמלחמת

ז"ל  רּבֹותינּו ּבדרׁשת להבין צרי ּגם 5מלחמה. ְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

(ּומסּיים  גֹו' נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה הּפסּוק ְְְִֵַַַַָָָָעל

הּקּב"ה, אמר עּמדי, היּו ברּבים ּכי לזה) ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָהּטעם

עם  ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ּבּתֹורה העֹוסק ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָּכל

ּולבני  לי ּפדאני ּכאילּו עליו אני מעלה ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָהּצּבּור,

קׁשּורים  אּלּו ענינים ׁשג' העֹולם, אּומֹות ְְִִִִֵֵֶָָָמּבין

ּבּתֹור  ׁשהרי הּׁשלֹום, ענין ּכתיב עם וכל 6ה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ׁשלֹום  נמי  חסדים ּגמילּות וכן ׁשלֹום, ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָנתיבֹותיה

הּוא  לחברֹו, ּבגּופֹו חסד ׁשּגֹומל ׁשּמּתֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַהּוא,

וׁשלֹום  אחוה לידי ּובא אֹוהבֹו ׁשהּוא ׁשּנכלל 7מּכיר הּצּבּור, עם הּמתּפּלל וכן , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּמּזה  והתּכּללּות, ׁשלֹום ׁשל ענין ׁשּזהּו אחת, מציאּות ׁשּנעׂשים הּצּבּור ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעם
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יט.1) נה, ט.2)תהלים יו"ד, עה"פ.3)בהעלותך ה"ח.4)פרש"י פ"א א.5)סוטה ח, יז.6)ברכות ג, שם.7)משלי פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
על  לו שבישרו בשעה אמר הזקן שרבנו הפסוק וזה תהילים, בספר נאמר

תקנ"ט): (בשנת כסלו י"ט ביום מהמאסר שחרורו

È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t1Úe„ÈÂ . »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»«
,‰Êa ˜eic‰הלשון דיוק על המבוססת זה בפסוק nÓc‰השאלה «ƒ»∆¿ƒ«

·e˙kMזה ÌBÏLa,בפסוק ‰„t ∆»»»¿»
ÌÈ·eÓ להסיק ÌÈÈÚ.יש '· »ƒƒ¿»ƒ

‰i„t ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL ,'‡‰»∆¿»ƒ¿¿ƒ»
או  שבי מלחמה, (כמו רצוי לא ממצב

e‰ÊÂמאסר) ,ÌBÏLa dÈ‡L∆≈»¿»¿∆
BÏˆ‡L Le„ÈÁ‰ המלך דוד אצל «ƒ∆∆¿

זה  פסוק ‰i„t‰שאמר ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»
Èt-ÏÚ-Û‡L ,'a‰Â .ÌBÏLa¿»¿«∆««ƒ

,ÌBÏM‰ ÔÈÚ BLiL במצב גם ∆∆¿ƒ¿««»
שלום, של מצב ורצוי, טוב

ÌB˜Ó-ÏkÓ עדיין˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ƒ»»»ƒƒ¿
‰i„t ÏL ÔÈÚ מהמצב ויציאה ƒ¿»∆¿ƒ»

נחוצה  והפדייה È‰L‰ההווה, ÔÂÈk≈»∆»»
·¯˜ ÏL ÔÈÚ ככתוב (ומלחמה ƒ¿»∆¿»

היא בשלום ÈÏ).שהפדייה ·¯wÓƒ¿»ƒ
,‰¯B‡ÎÏÂ הללו המסקנות שתי ¿ƒ¿»

הפסוק לשון מדיוק È‰BÊƒהמחויבות
È¯‰L ,dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò¿ƒ»ƒ≈≈∆¬≈
ÌBÏL ÏL ÔÈÚ e‰Ê Ì‡ƒ∆ƒ¿»∆»

היא  מדובר שבה פדייה והפדייה

מפדייה  יותר נעלה באופן היינו בשלום

˜¯·סתם, ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆¿»
מעניין ,מלחמה  הגמור ההיפך שהיא

השלום.

ÔBLl‰ ˜eic ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒƒ«»
Âc˜‡,˜בפסוק  (ÈÏ ·¯wÓ) ·¯¿»ƒ¿»ƒ«¿»
e‰fL"קרב" ‡Á„הביטוי ∆∆∆»

,‰ÓÁÏÓÏ ÌÈÙc¯p‰ ˙BÓM‰Ó≈«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
¯˙Bi‰ ÔBLl‰ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«»«≈

ÈeˆÓ בפסוקי ‰e‡התנ"ך ורגיל »
·e˙k‰ ÔBLÏk2e‡B·˙ ÈÎÂ ƒ¿«»¿ƒ»

,ÌÎˆ¯‡a ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿«¿¿∆
‰Ê ˜eÒÙa ÔÎ-Èt-ÏÚ-Û‡Â בו ¿««ƒ≈¿»∆

מהקרב, והצלה פדייה על מדובר

t„‰בלשון  ÔBLl‰ Ë˜»««»»»
,‰ÓÁÏnÓ ‡Ï) ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒ…ƒƒ¿»»
,‡˜Âc ·¯wÓ (‡l‡∆»ƒ¿»«¿»
ËeLt‰ Le¯Èt‰L Èt-ÏÚ-Û‡««ƒ∆«≈«»
ÔÓ ‡È‰ ‰i„t‰L ‡e‰∆«¿ƒ»ƒƒ

‰ÓÁÏn‰3ÈÓÏLe¯Èa L¯BÙÓÎÂ ,4Lהפסוק ÏÚכוונת È‡w «ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¿ƒ∆»≈«
‰ÓÁÏÓ ÔBLÏa C"za ˙‡¯˜pL ,ÌBÏL·‡Â „Âc ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆»ƒ¿«¿»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿»»

"מלחמה".? ולא "קרב" נאמר כן אם ומדוע

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb זה בפסוק תמוה דבר Ï"Êעוד eÈ˙Ba¯ ˙L¯„a5 «»ƒ¿»ƒƒ¿»««≈«
ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t ˜eÒt‰ ÏÚ««»»»¿»«¿ƒ

ÌÈiÒÓe) 'B‚ הכתוב‰ÊÏ ÌÚh‰ ¿«≈«««»∆
וההצלה  שהפדייה לכך שהסיבה ואומר

היא  בשלום ‰eÈהיתה ÌÈa¯· Èk (ƒ¿«ƒ»
,È„nÚ הפסוק של זה חלק ועל ƒ»ƒ

ז"ל  חכמינו אומרים »«‡Ó¯"ברבים"
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk ,‰"aw‰«»»»»≈«»
Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·eƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈

¯eav‰ ÌÚ,"ברבים" ÏÚÓ‰היינו ƒ«ƒ«¬∆
ÈÏ È‡„t eÏÈ‡k ÂÈÏÚ È‡¬ƒ»»¿ƒ¿»«ƒƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÔÈaÓ È·Ïe¿»«ƒ≈»»

el‡ ÌÈÈÚ '‚L גמילות תורה, ∆ƒ¿»ƒ≈
בציבור) (ובפרט ותפילה חסדים

,ÌBÏM‰ ÔÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒƒ¿««»
·È˙k ‰¯Bza È¯‰L6ÏÎÂ ∆¬≈«»¿ƒ¿»

˙eÏÈÓb ÔÎÂ ,ÌBÏL ‰È˙B·È˙¿ƒ∆»»¿≈¿ƒ
ÈÓ ÌÈ„ÒÁ כן ‰e‡,גם ÌBÏL ¬»ƒ»≈»

ÓBbL CBznLBÙe‚a „ÒÁ Ï ∆ƒ∆≈∆∆¿
‡e‰ ,B¯·ÁÏ חברו‡e‰L ¯ÈkÓ «¬≈«ƒ∆

‰ÂÁ‡ È„ÈÏ ‡·e B·‰B‡¬»ƒ≈«¿»
ÌBÏLÂ7ÌÚ Ïlt˙n‰ ÔÎÂ , ¿»¿≈«ƒ¿«≈ƒ
,¯eav‰ שלום זה ÌÚגם ÏÏÎpL «ƒ∆ƒ¿»ƒ

˙e‡ÈˆÓ ÌÈNÚpL ¯eav‰«ƒ∆«¬ƒ¿ƒ
,˙Á‡ של האמיתית המשמעות שכן ««

אלא  יחידים של אוסף איננה ציבור

אחת  למציאות הופכים היחידים שכל

כ"ציבור" המוגדרת ∆∆e‰fLחדשה
˙eÏlk˙‰Â ÌBÏL ÏL ÔÈÚ של ƒ¿»∆»¿ƒ¿«¿

נכלל  אחד שכל כך בזה, זה היחידים

הדברים  ששלושת וכיוון השאר, בכל

ותפילה  חסדים גמילות (תורה, הללו

לכן  השלום, בעניין קשורים בציבור)

את  פודה כאילו נחשב בהם העוסק

בני  ואת כביכול, הוא, ברוך הקדוש

ז"ל fnL‰ישראל  חכמינו מדברי ∆ƒ∆
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 מפתח  כללי

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

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

   פדה בשלום נפשיה "מאמר ד  )ג

ה  ..........................................  ז"כתש'ה, כסלו ט"י

  ,וישבפרשת  ק"ועש אור ליוםשיחת   )ד

כד   ....................................  ז"כתש'ה, כסלו ט"י

    וישבפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

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

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

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

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

נז  ..............  תרגום מאידיש, טלחוברת  ל שניאורסאהן"ז

נח  ................  וישבפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

נט  ..............  וישבפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ט

פו  ...................  וישבפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

פז  ......................................  וישבפרשת לשבוע  

ק  .................  וישבפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יב

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קו   ..............  וישבפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

קכה   .......... וישבפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

לבק  ...............  וישבפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

הלק  ................................  דקתהלים פרק , בפרק  במלכים 

  אבות -  עבודה זרהמסכת  –משניות   )יח

  זלק  ..............................................   ביאור קהתי

  

  

מהק  ................................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  יומאת מסכ  )כ

מוק  ..............................................  טוף עד ד טמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

עדק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

עדק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  לקוטי תורה   )כג

עהק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

עוק  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

עוק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

עזק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

עזק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כח

עחק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

עטק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )ל

פק  .............................................   צ''רייר מוה''אדמו

  אגרות קודש   )לא

פאק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פגק  ..................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

צק  ..........................  וישבפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

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



f"kyz'dו elqk h"i

מּצד  ׁשלֹום הם חסדים ּוגמילּות ׁשּתֹורה ְְֲִִִֵֶַַַָָָמׁשמע,

נֹוסף, ענין להיֹות צרי ּבתפּלה, ואילּו ְְְְְִִִִִִַָָָָָעצמם.

נעׂשה  עלֿידיֿזה ודוקא הּצּבּור, עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָמתּפּלל

הּׁשלֹום. ְִַַָענין

ּבׁשלֹום p‰Â‰ב) ׁשּפדה ז"ל רּבֹותינּו מּדרׁשת ¿ƒ≈ְְִֵֶַַַָָָָ

לי  ּפדאני הּקּב"ה מאמר הּוא ְְֲִִִַַַַַָָָנפׁשי

ענין  ׁשּזהּו מּובן העֹולם, אּומֹות מּבין ְְִִֵֶֶַָָָָָּולבני

ּבּגלּות, נמצאים יׂשראל ּׁשּבני מה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכללי,

ּבגלּותא  ׁשכינּתא ּובזה 8וכן ּכללי, ענין הּוא , ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָ

אֹו אחד ּבפרט אינֹו הּגלּות ענין הּנה ְְִִִֵֵֶַַָָָָּגּופא

נעׂשה  הּגלּות ׁשּבזמן ּבאֹופן אּלא ּפרטים, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבכּמה

קֹודם  ׁשהיה הּמּצב  לגּבי לגמרי ּכללי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשינּוי

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ׁשּמצינּו ּוכפי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָהּגלּות.

ׁשינה  ּבׁשם נקרא הּגלּות ּבׁשם 9ׁשענין אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

לא 10עיּבּור  הּוא אּלּו ענינים ּבב' הּׁשינּוי והרי , ְְֲִִִִֵֵַַָֹ

מעמד  ּבכללּות אּלא מסּוימים, ּבפרטים ְְְֲִִִִֶַַַָָָָרק

ּובאֹופן  הּפדּיה, ענין ּגם ּכן, ואם האדם. ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּומּצב

יׂשראל, ּובני ּדׁשכינּתא הּפדּיה ּולבני, לי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּדפדאני

לג' ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ּכללי. ענין ְְְְִִִֵֶַַָָָהּוא

עם  ּומתּפּלל חסדים ּוגמילּות ּדתֹורה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָהענינים

 ֿ ׁשאף ּולבני, לי ּפדאני נעׂשה ׁשעלֿידם ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּצּבּור,

ּבּמׁשנה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּפרטּיים, קּוים ׁשהם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָעלּֿפי

על 11ּדאבֹות  עֹומד, העֹולם ּדברים ׁשלׁשה על ְְְִֵַַָָָָָֹ

ּגמילּות  ועל (ּתפּלה) העבֹודה ועל ְְְְֲִִַַַָָָָהּתֹורה

ׁשּמּימין ח  העּמּוד עּמּודים, ג' ׁשהם והינּו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָסדים,

עבֹודה  - ׁשּמּׂשמאל העּמּוד חסדים. ּגמילּות –ְְֲֲִִִֶַָָָֹ

הענין  הּנה ּתֹורה. – ׁשּבאמצע והעּמּוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ(ּתפּלה).

קּוים  ׁשל הּפרטי  ענינם מּצד (לא נעׂשה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּדפדאני

ענין  ׁשּזהּו ׁשּבהם, הּכללי הענין מּצד אּלא) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלּו,
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ובכ"מ.8) ב. קצז, ב. צ, זח"ג גם וראה ב. קכ, זח"א מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה א.9)ראה צה, זח"ג ראה 10)ראה

וארא. ר"פ מ"ב.11)תו"א פ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בציבור  בתפילה הוא תפילה ידי על הפדייה BzL¯‰שעניין ,ÚÓLÓ«¿«∆»
ÌÓˆÚ „vÓ ÌBÏL Ì‰ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e עוסק גם האדם כאשר ¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ««¿»

ביחיד. Ïlt˙Óבהם ,ÛÒB ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰lÙ˙a eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«≈
ÌBÏM‰ ÔÈÚ ‰NÚ ‰Ê-È„È-ÏÚ ‡˜Â„Â ,¯eav‰ ÌÚ וכפי ƒ«ƒ¿«¿»«¿≈∆«¬∆ƒ¿««»

להלן. שיתבאר

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ˙L¯cÓ ‰p‰Â (·¿ƒ≈ƒ¿»««≈«
‡e‰ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„tL∆»»¿»«¿ƒ

‰"aw‰ ¯Ó‡Ó עצמו על האומר «¬««»»
חסדים  בגמילות בתורה, שעוסק מי (כי

בציבור) È·Ïeובתפילה ÈÏ È‡„t¿»«ƒƒ¿»«
Ô·eÓ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÔÈaÓƒ≈»»»

,ÈÏÏk ÔÈÚ e‰fL רק ולא ועיקרי ∆∆ƒ¿»¿»ƒ
מסויים  אחד ÈaMפרט ‰Ó È¯‰L∆¬≈«∆¿≈

ÔÎÂ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«»¿≈
‡˙eÏ‚a ‡zÈÎL8, השכינה וגם ¿ƒ¿»¿»»

בגלות, ÈÏÏkהיא ÔÈÚ ‡e‰ שנוגע ƒ¿»¿»ƒ
כביכול, למעלה וגם ישראל, לבני

אחר, או כזה פרט רק ולא עיקרי כעניין

‡Ùeb ‰Ê·e עצמו ÔÈÚבזה ‰p‰ »∆»ƒ≈ƒ¿«
B‡ „Á‡ Ë¯Ùa BÈ‡ ˙eÏb‰«»≈ƒ¿»∆»

,ÌÈË¯t ‰nÎa לא מדובר היינו, ¿«»¿»ƒ
ורק  חירות יש כללי באופן שבו במצב

קיימת  מסוימים בפרטים או אחד בפרט

היא‡l‡גלות  ÔÙB‡aהגלות ∆»¿∆
ÈeÈL ‰NÚ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»«¬∆ƒ

È¯Ó‚Ï ÈÏÏk שונה מצב וזהו ¿»ƒ¿«¿≈
È‰L‰לחלוטין  ·vn‰ Èa‚Ï¿«≈««»∆»»

eÈˆnL ÈÙÎe .˙eÏb‰ Ì„B˜∆«»¿ƒ∆»ƒ
ÔÈÚL Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ÈL¯„Óa¿ƒ¿¿≈«≈«∆ƒ¿«
‰ÈL ÌLa ‡¯˜ ˙eÏb‰9 «»ƒ¿»¿≈≈»

ליקיצה  נמשל לגאולה מגלות והמעבר

eaÈÚ¯מהשינה  ÌLa B‡10 ¿≈ƒ
ללידה, נמשל לגאולה מגלות והמעבר

el‡ ÌÈÈÚ '·a ÈeÈM‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈
ההבדל  וכן לער ישן בין ההבדל היינו

נולד  שכבר למי עובר Ï‡בין ‡e‰…
‡l‡ ,ÌÈÓÈeÒÓ ÌÈË¯Ùa ˜«̄ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆»
ועיקרי  מהותי בהבדל מדובר

.Ì„‡‰ ·vÓe „ÓÚÓ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¬«««»»»
,Ôk Ì‡Â שממנה שהגלות כיוון ¿ƒ≈

ומהותי  כללי עניין היא והפדייה הגאולה להיות ‰i„t‰צריכה ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿ƒ»
מהגלות, zÈÎLc‡והיציאה ‰i„t‰ ,È·Ïe ÈÏ È‡„Ùc ÔÙB‡·e¿∆ƒ¿»«ƒƒ¿»««¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»
,Ï‡¯NÈ È·e מהגלות יוצאים ישראל בני וגם השכינה גם שבה כזו פדייה ¿≈ƒ¿»≈

‰fÓe .ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ היא הכתוב מדבר שבה והפדייה שהגלות מאחר ƒ¿»¿»ƒƒ∆
ועיקרית  מהותית B˙c¯‰כללית, ÌÈÈÚ‰ '‚Ï Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»

‰NÚ Ì„È-ÏÚL ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ∆«»»«¬»
,È·Ïe ÈÏ È‡„t הזו הפדייה את שמביאים הגורמים והם ¿»«ƒƒ¿»«

ÌÈe˜ Ì‰L Èt-ÏÚ-Û‡L∆««ƒ∆≈«ƒ
,ÌÈiË¯t שכל מהשלושה כפי אחד ¿»ƒƒ

עניין  הוא הרי עצמו בפני עניין הוא

כללי  עניין ולא מסויים ¿BÓÎeפרטי
˙B·‡c ‰Lna ·e˙kL11ÏÚ ∆»«ƒ¿»¿»«

,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL¿…»¿»ƒ»»≈
‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿«»¬»
,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏÚÂ (‰lÙz)¿ƒ»¿«¿ƒ¬»ƒ

ÌÈ„enÚ '‚ Ì‰L eÈ‰Â שכל ¿«¿∆≈«ƒ
פרטי  ותחום ל'קו' שייך מהם אחד

Yמסויים, ÔÈÓinL „enÚ‰»«∆ƒ»ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb לכך בהתאם ¿ƒ¬»ƒ

(כמו  הימין בקו היא החסד שמידת

שממנה  העליונה החסד במידת שמצינו

למטה,יורד  החסד עניין ומשתלשל

"חסד  - אליהו' ב'פתח שאומרים כמו

ימין). זרוע ימינא", »«‰enÚ„דרועא
(‰lÙz) ‰„B·Ú - Ï‡ÓOnL∆ƒ¿…¬»¿ƒ»
מתגברים  שעלֿידו הגבורה בקו שהיא

(כמו  והסטראֿאחרא הרע היצר על

העליונה  הגבורה במידת שמצינו

הגבורה  עניין ומשתלשל יורד שממנה

– אליהו' ב'פתח שאומרים כמו למטה,

שמאל). זרוע שמאלא", דרועא גבורא

‰¯Bz Y ÚˆÓ‡aL „enÚ‰Â בקו ¿»«∆»∆¿«»
הימין  קו של שילוב שהוא האמצעי

התפארת  מידת כנגד יחד השמאל וקו

ונשאלת  וגבורה. חסד של שילוב שהיא

שבה  והפדייה הגלות אם השאלה:

ומהותי, כללי עניין היא מדבר הכתוב

עניינים  הם הפדייה את הגורמים מדוע

כל  של שפעולתו מסוימים פרטיים

מסויים? פרטי באופן היא מהם אחד

המענה: בא כך ‰ÔÈÚעל ‰p‰ƒ≈»ƒ¿»
„vÓ ‡Ï) ‰NÚ È‡„Ùcƒ¿»«ƒ«¬∆…ƒ«
,el‡ ÌÈe˜ ÏL ÈË¯t‰ ÌÈÚƒ¿»»«¿»ƒ∆«ƒ≈
מסויים  פרטי קו אחד לכל יש עצמו בפני הוא מהם אחד שכל כפי שאכן אף

ÌBÏM‰ ÔÈÚ e‰fL ,Ì‰aL ÈÏÏk‰ ÔÈÚ‰ „vÓ (‡l‡∆»ƒ«»ƒ¿»«¿»ƒ∆»∆∆∆ƒ¿««»
מהותם  בעצם אלא מסויים בפרט לא היא השלום לעניין שלהם והשייכות
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il axwn iytp melya dct

יׁשנֹו חסדים ּובגמילּות  ׁשּבּתֹורה (וכּנ"ל ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּׁשלֹום

ענין  נעׂשה ּובתפּלה עצמם, מּצד הּׁשלֹום ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָענין

הּצּבּור). עם ׁשּמתּפּלל עלֿידיֿזה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּׁשלֹום

ּגּבי Ô·eÈÂג) ּדהּנה הּגלּות, ענין ּכללּות ּבהקּדם ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּכתיב  ועׂשו ּתריד 12יעקב ּכאׁשר והיה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ

עּולּו ּופרק ּת כּו') הּתֹורה על יׂשראל ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ(ּכׁשּיעברּו

קֹול  ּבה'ּקֹול  חסר ׁשּכאׁשר והינּו ,צּואר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָמעל

ׁשהרי  הּמצֹות, ּבקּיּום ּגם חסר (ּובמילא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹיעקב'

מעׂשה  לידי ׁשּמביא ּתלמּוד יׁש13ּגדֹול אזי ( ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ

עׂשו' ידי ל'הּידים הענין 14ׁשליטה ּכללּות וזהּו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

מארצנּו ּגלינּו (ׁשעלֿידיֿזה) חטאינּו ,15ּדמּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

וׁשרׁש עׂשו. אצל ּבגלּות הּוא ׁשּיעקב ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹהינּו

ׁשּיעקב  וחסידּות ּבקּבלה מבֹואר ּדהּנה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהענין,

ּבארּוכה  ּומבֹואר ותיקּון, ּתֹוהּו ענין הּוא ְְְְֲִִֵַַָָָועׂשו

אחר  החל 16ּבמקֹום החטאים, לענין ׁשהּׁשרׁש , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מענין  הּוא הּדעת, עץ חטא הראׁשֹון, ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָמחטא

ׁשבירת  ותיקּון) (ּבתוהּו זה ולפני הּלבנה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹמיעּוט

ענין  אחרּֿכ נעׂשה ׁשּמּזה ּדתֹוהּו, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּכלים

ּומּזה  הּדעת, עץ חטא ואחרּֿכ הּלבנה, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָמיעּוט

חטאינּו, ּדמּפני והּמציאּות האפׁשרּות ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָנעׂשה

והּנה  עׂשו. אצל ּדיעקב הּגלּות נעׂשה זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובגלל

ּבּמדרׁשאית  יעקב 17א ׁשּקרא ׁשעה ּבאֹותּה , ְְֲִִֶַַָָָָָָָֹ

הׁשּפלּת אּתה הּקּב"ה, לֹו אמר אדֹוני, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָלעׂשו

אני  חּיי ּפעמים, ח' אדֹוני לעׂשו וקראת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָעצמ

,לבני קֹודם מלכים ׁשמֹונה מּבניו ְְְֲִִִֶֶַָָָָָמעמיד

לפני 18ׁשּנאמר  וגֹו' מלכּו אׁשר הּמלכים ואּלה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּגלּות  ענין ׁשרׁש (ׁשּזהּו יׂשראל לבני מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמל
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(ובפרש"י).12) מ כז, תולדות - שלפנ"ז  בשבתות שקראנו א.13)בפרשה יז, פס"ה,14)ב"ק ב"ר וראה כב. כז, תולדות

דיו"ט.15)כ. מוסף ואילך.16)תפלת שיט ע' תרצ"א סה"מ יא.17)ראה פע"ה, לא.18)ב"ר לו, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חסדים  ובגמילות בתורה שהוא כפי השלום בין הבדל יש עצמו שבזה (אלא

בתפילה  שהוא ÔÈÚוכפי BLÈ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯BzaL Ï"pÎÂ¿««∆«»ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿«
ÌBÏM‰ ÔÈÚ ‰NÚ ‰lÙ˙·e ,ÌÓˆÚ „vÓ ÌBÏM‰«»ƒ««¿»ƒ¿ƒ»«¬∆ƒ¿««»

t˙nL ‰Ê-È„È-ÏÚ¯eav‰ ÌÚ Ïl וכפי ביחידות, בתפילה ולא דווקא «¿≈∆∆ƒ¿«≈ƒ«ƒ
להלן). שיבאר

Ô·eÈÂ של ‚) הפנימית המשמעות ¿»
תבואר האמורים ≈¿∆¿Ìc˜‰aהדברים
,˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk פנימיות לפי ¿»ƒ¿««»

ÂNÚÂהדברים  ·˜ÚÈ Èab ‰p‰c¿ƒ≈«≈«¬…¿≈»
·È˙k12 לאחר לעשו, יצחק בברכת ¿ƒ

ובירך  ליעקב הברכות עיקר את שנתן

לאחיך...", גביר "הוה גם ««¿È‰Â‰אותו
) „È¯z ¯L‡k:רש"י ופירש «¬∆»ƒ

‰¯Bz‰ ÏÚ Ï‡¯NÈ e¯·ÚiLk¿∆««¿ƒ¿»≈««»
'eÎ להביע פה פתחון לעשו יהיה אזי

את  ממנו נטל שיעקב כך על צער

ÏÚÓהברכות  eÏeÚ z˜¯Ùe (»«¿»≈«
¯ÒÁ ¯L‡kL eÈ‰Â ,E¯‡e«̂»∆¿«¿∆«¬∆»≈

'·˜ÚÈ ÏB˜ ÏBw'‰a לימוד שהוא ¿««¬…
Ìbהתורה  ¯ÒÁ ‡ÏÈÓ·e)¿≈»»≈«

ÏB„b È¯‰L ,˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿∆¬≈»
‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz13 «¿∆≈ƒƒ≈«¬∆

הדיון  שמסקנת ז"ל חכמינו כדברי

המעשה  או גדול התלמוד האם בשאלה

שהוא  משום גדול שהתלמוד היא גדול

כוונת  שכל ומכאן מעשה, לידי מביא

בפועל  במעשה הקיום היא )הלימוד
È„È ÌÈ„i‰'Ï ‰ËÈÏL LÈ ÈÊ‡¬«≈¿ƒ»¿«»«ƒ¿≈

'ÂNÚ14,ביעקב שולט e‰ÊÂועשו ≈»¿∆
eÈ‡ËÁ ÈtÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬»≈
eÈÏb (‰Ê-È„È-ÏÚL)∆«¿≈∆»ƒ

eˆ¯‡Ó15·˜ÚiL eÈ‰ שנאלץ , ≈«¿≈«¿∆«¬…
ישראל  מארץ eÏ‚a˙לצאת ‡e‰¿»

ÂNÚ Ïˆ‡ השליטה ותחום שמקומו ≈∆≈»
לארץ. בחוץ הוא שלו

ÔÈÚ‰ L¯LÂ באלוקות למעלה ¿…∆»ƒ¿»
הרוחניים, B·Ó‡¯בעולמות ‰p‰c¿ƒ≈¿»

,Ôe˜È˙Â e‰Bz ÔÈÚ ‡e‰ ÂNÚÂ ·˜ÚiL ˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïa˜a¿«»»«¬ƒ∆«¬…¿≈»ƒ¿«¿ƒ
החס  בתורת קדם מבואר התיקון' 'עולם המכונה כעת, שהוא כפי שלעולם ידות

ל'שבירת  שגרם מצב מועטים, וכלים מרובים אורות בו שהיו התוהו', 'עולם

לגבולות  שמחוץ לתחומים ואלוקות קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים'

ניצוצות  את ומעלים מבררים התיקון' ב'עולם ה' עבודת ידי ועל הקדושה.

נעלה  הוא בשרשו כי כבכור נולד שעשו מבואר זה ובעניין הללו, הקדושה

מ'עולם  הוא עשו ושורש התיקון' מ'עולם הוא יעקב ששורש מאחר מיעקב,

אזי  עשו, את 'יורש' יעקב וכאשר התיקון', מ'עולם נעלה שבשורשו התוהו'

מ'נפילתם' ומתעלים לקדושה ועולים חוזרים התוהו עולם של הנעלים האורות

ואילו  הקדושה, היפך גשמיים בדברים

עשו, אצל בגלות נמצא יעקב כאשר

גובר  שה'תוהו' היא הדברים משמעות

ה'תיקון' Îe¯‡a‰על ¯‡B·Óe¿»«¬»
¯Á‡ ÌB˜Óa16, החסידות בתורת ¿»«≈

ÌÈ‡ËÁ‰ ÔÈÚÏ L¯M‰L∆«…∆¿ƒ¿««¬»ƒ
‰¯‡ÔBL,בכלל, ‡ËÁÓ ÏÁ‰»≈≈≈¿»ƒ

ÔÈÚÓ ‡e‰ ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««≈ƒ¿«
,‰·l‰ ËeÚÈÓ שמשמעותו ƒ«¿»»

האור  על וצמצום העלם היא הפנימית

לחטא  מקום שנותן דבר האלוקי,

ה' רצון היפך Ê‰שהוא ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆
החטא  לעניין יותר הקדום והשורש

Ôe˜È˙Â)והעוון e‰Â˙a) הוא ¿…¿ƒ
,e‰B˙c ÌÈÏk‰ ˙¯È·L כנזכר ¿ƒ««≈ƒ¿

של  ו'נפילה' ירידה שהוא לעיל

והקדושה האור ∆fnL∆ƒ‰ניצוצות
ËeÚÈÓ ÔÈÚ Ck-¯Á‡ ‰NÚ«¬»««»ƒ¿«ƒ

,‰·l‰ ז"ל חכמינו אמרו שעליו «¿»»
(ולכן  כביכול כפרה, הדורש דבר שהוא

חודש  בראש לכפר שעיר )מקריבים
Ck-¯Á‡Â מזה והשתלשל ירד ¿««»

‰NÚ ‰fÓe ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««ƒ∆«¬»
˙e¯LÙ‡‰ אפשרות בתחילה בתור »∆¿»

בלבד מקום e‡Èˆn‰Â¿«¿ƒ˙ונתינת
‰Ê ÏÏ‚·e ,eÈ‡ËÁ ÈtÓc¿ƒ¿≈¬»≈ƒ¿«∆

מהחטאים  ‰eÏb˙כתוצאה ‰NÚ«¬»«»
ÂNÚ Ïˆ‡ ·˜ÚÈc הוא שבשורשו ¿«¬…≈∆≈»

ה'תיקון'. על ה'תוהו' התגברות

L¯„na ‡˙È‡ ‰p‰Â17, ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»
·˜ÚÈ ‡¯wL ‰ÚL d˙B‡a¿»»»∆»»«¬…

,ÈB„‡ ÂNÚÏ בפרשת באמרו, ¿≈»¬ƒ
לעשו... לאדוני תאמרון "כה וישלח,

זו, בפרשה הפסוקים בהמשך גם וכך אדוני...", בעיני חן BÏלמצוא ¯Ó‡»«
'Á ÈB„‡ ÂNÚÏ ˙‡¯˜Â EÓˆÚ zÏtL‰ ‰z‡ ,‰"aw‰«»»«»ƒ¿«¿»«¿¿¿»»»¿≈»¬ƒ

ÂÈaÓ „ÈÓÚÓ È‡ EÈiÁ ,ÌÈÓÚt עשו ÌÈÎÏÓשל ‰BÓL ¿»ƒ«∆¬ƒ«¬ƒƒ»»¿»¿»ƒ
¯Ó‡pL ,EÈ·Ï Ì„B˜18'B‚Â eÎÏÓ ¯L‡ ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â ∆¿»∆∆∆¡«¿≈∆«¿»ƒ¬∆»¿¿

˙eÏb‰ ÔÈÚ L¯L e‰fL) Ï‡¯NÈ È·Ï CÏÓ CÏÓ ÈÙÏƒ¿≈¿»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆…∆ƒ¿««»
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ז f"kyz'd elqk h"i

מּצד  ׁשלֹום הם חסדים ּוגמילּות ׁשּתֹורה ְְֲִִִֵֶַַַָָָמׁשמע,

נֹוסף, ענין להיֹות צרי ּבתפּלה, ואילּו ְְְְְִִִִִִַָָָָָעצמם.

נעׂשה  עלֿידיֿזה ודוקא הּצּבּור, עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָמתּפּלל

הּׁשלֹום. ְִַַָענין

ּבׁשלֹום p‰Â‰ב) ׁשּפדה ז"ל רּבֹותינּו מּדרׁשת ¿ƒ≈ְְִֵֶַַַָָָָ

לי  ּפדאני הּקּב"ה מאמר הּוא ְְֲִִִַַַַַָָָנפׁשי

ענין  ׁשּזהּו מּובן העֹולם, אּומֹות מּבין ְְִִֵֶֶַָָָָָּולבני

ּבּגלּות, נמצאים יׂשראל ּׁשּבני מה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכללי,

ּבגלּותא  ׁשכינּתא ּובזה 8וכן ּכללי, ענין הּוא , ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָ

אֹו אחד ּבפרט אינֹו הּגלּות ענין הּנה ְְִִִֵֵֶַַָָָָּגּופא

נעׂשה  הּגלּות ׁשּבזמן ּבאֹופן אּלא ּפרטים, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבכּמה

קֹודם  ׁשהיה הּמּצב  לגּבי לגמרי ּכללי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשינּוי

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ׁשּמצינּו ּוכפי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָהּגלּות.

ׁשינה  ּבׁשם נקרא הּגלּות ּבׁשם 9ׁשענין אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

לא 10עיּבּור  הּוא אּלּו ענינים ּבב' הּׁשינּוי והרי , ְְֲִִִִֵֵַַָֹ

מעמד  ּבכללּות אּלא מסּוימים, ּבפרטים ְְְֲִִִִֶַַַָָָָרק

ּובאֹופן  הּפדּיה, ענין ּגם ּכן, ואם האדם. ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּומּצב

יׂשראל, ּובני ּדׁשכינּתא הּפדּיה ּולבני, לי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּדפדאני

לג' ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ּכללי. ענין ְְְְִִִֵֶַַָָָהּוא

עם  ּומתּפּלל חסדים ּוגמילּות ּדתֹורה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָהענינים

 ֿ ׁשאף ּולבני, לי ּפדאני נעׂשה ׁשעלֿידם ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּצּבּור,

ּבּמׁשנה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּפרטּיים, קּוים ׁשהם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָעלּֿפי

על 11ּדאבֹות  עֹומד, העֹולם ּדברים ׁשלׁשה על ְְְִֵַַָָָָָֹ

ּגמילּות  ועל (ּתפּלה) העבֹודה ועל ְְְְֲִִַַַָָָָהּתֹורה

ׁשּמּימין ח  העּמּוד עּמּודים, ג' ׁשהם והינּו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָסדים,

עבֹודה  - ׁשּמּׂשמאל העּמּוד חסדים. ּגמילּות –ְְֲֲִִִֶַָָָֹ

הענין  הּנה ּתֹורה. – ׁשּבאמצע והעּמּוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ(ּתפּלה).

קּוים  ׁשל הּפרטי  ענינם מּצד (לא נעׂשה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּדפדאני

ענין  ׁשּזהּו ׁשּבהם, הּכללי הענין מּצד אּלא) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלּו,
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ובכ"מ.8) ב. קצז, ב. צ, זח"ג גם וראה ב. קכ, זח"א מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה א.9)ראה צה, זח"ג ראה 10)ראה

וארא. ר"פ מ"ב.11)תו"א פ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בציבור  בתפילה הוא תפילה ידי על הפדייה BzL¯‰שעניין ,ÚÓLÓ«¿«∆»
ÌÓˆÚ „vÓ ÌBÏL Ì‰ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e עוסק גם האדם כאשר ¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ««¿»

ביחיד. Ïlt˙Óבהם ,ÛÒB ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰lÙ˙a eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«≈
ÌBÏM‰ ÔÈÚ ‰NÚ ‰Ê-È„È-ÏÚ ‡˜Â„Â ,¯eav‰ ÌÚ וכפי ƒ«ƒ¿«¿»«¿≈∆«¬∆ƒ¿««»

להלן. שיתבאר

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ˙L¯cÓ ‰p‰Â (·¿ƒ≈ƒ¿»««≈«
‡e‰ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„tL∆»»¿»«¿ƒ

‰"aw‰ ¯Ó‡Ó עצמו על האומר «¬««»»
חסדים  בגמילות בתורה, שעוסק מי (כי

בציבור) È·Ïeובתפילה ÈÏ È‡„t¿»«ƒƒ¿»«
Ô·eÓ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÔÈaÓƒ≈»»»

,ÈÏÏk ÔÈÚ e‰fL רק ולא ועיקרי ∆∆ƒ¿»¿»ƒ
מסויים  אחד ÈaMפרט ‰Ó È¯‰L∆¬≈«∆¿≈

ÔÎÂ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«»¿≈
‡˙eÏ‚a ‡zÈÎL8, השכינה וגם ¿ƒ¿»¿»»

בגלות, ÈÏÏkהיא ÔÈÚ ‡e‰ שנוגע ƒ¿»¿»ƒ
כביכול, למעלה וגם ישראל, לבני

אחר, או כזה פרט רק ולא עיקרי כעניין

‡Ùeb ‰Ê·e עצמו ÔÈÚבזה ‰p‰ »∆»ƒ≈ƒ¿«
B‡ „Á‡ Ë¯Ùa BÈ‡ ˙eÏb‰«»≈ƒ¿»∆»

,ÌÈË¯t ‰nÎa לא מדובר היינו, ¿«»¿»ƒ
ורק  חירות יש כללי באופן שבו במצב

קיימת  מסוימים בפרטים או אחד בפרט

היא‡l‡גלות  ÔÙB‡aהגלות ∆»¿∆
ÈeÈL ‰NÚ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»«¬∆ƒ

È¯Ó‚Ï ÈÏÏk שונה מצב וזהו ¿»ƒ¿«¿≈
È‰L‰לחלוטין  ·vn‰ Èa‚Ï¿«≈««»∆»»

eÈˆnL ÈÙÎe .˙eÏb‰ Ì„B˜∆«»¿ƒ∆»ƒ
ÔÈÚL Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ÈL¯„Óa¿ƒ¿¿≈«≈«∆ƒ¿«
‰ÈL ÌLa ‡¯˜ ˙eÏb‰9 «»ƒ¿»¿≈≈»

ליקיצה  נמשל לגאולה מגלות והמעבר

eaÈÚ¯מהשינה  ÌLa B‡10 ¿≈ƒ
ללידה, נמשל לגאולה מגלות והמעבר

el‡ ÌÈÈÚ '·a ÈeÈM‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈
ההבדל  וכן לער ישן בין ההבדל היינו

נולד  שכבר למי עובר Ï‡בין ‡e‰…
‡l‡ ,ÌÈÓÈeÒÓ ÌÈË¯Ùa ˜«̄ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆»
ועיקרי  מהותי בהבדל מדובר

.Ì„‡‰ ·vÓe „ÓÚÓ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¬«««»»»
,Ôk Ì‡Â שממנה שהגלות כיוון ¿ƒ≈

ומהותי  כללי עניין היא והפדייה הגאולה להיות ‰i„t‰צריכה ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿ƒ»
מהגלות, zÈÎLc‡והיציאה ‰i„t‰ ,È·Ïe ÈÏ È‡„Ùc ÔÙB‡·e¿∆ƒ¿»«ƒƒ¿»««¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»
,Ï‡¯NÈ È·e מהגלות יוצאים ישראל בני וגם השכינה גם שבה כזו פדייה ¿≈ƒ¿»≈

‰fÓe .ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ היא הכתוב מדבר שבה והפדייה שהגלות מאחר ƒ¿»¿»ƒƒ∆
ועיקרית  מהותית B˙c¯‰כללית, ÌÈÈÚ‰ '‚Ï Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»

‰NÚ Ì„È-ÏÚL ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ∆«»»«¬»
,È·Ïe ÈÏ È‡„t הזו הפדייה את שמביאים הגורמים והם ¿»«ƒƒ¿»«

ÌÈe˜ Ì‰L Èt-ÏÚ-Û‡L∆««ƒ∆≈«ƒ
,ÌÈiË¯t שכל מהשלושה כפי אחד ¿»ƒƒ

עניין  הוא הרי עצמו בפני עניין הוא

כללי  עניין ולא מסויים ¿BÓÎeפרטי
˙B·‡c ‰Lna ·e˙kL11ÏÚ ∆»«ƒ¿»¿»«

,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL¿…»¿»ƒ»»≈
‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿«»¬»
,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏÚÂ (‰lÙz)¿ƒ»¿«¿ƒ¬»ƒ

ÌÈ„enÚ '‚ Ì‰L eÈ‰Â שכל ¿«¿∆≈«ƒ
פרטי  ותחום ל'קו' שייך מהם אחד

Yמסויים, ÔÈÓinL „enÚ‰»«∆ƒ»ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb לכך בהתאם ¿ƒ¬»ƒ

(כמו  הימין בקו היא החסד שמידת

שממנה  העליונה החסד במידת שמצינו

למטה,יורד  החסד עניין ומשתלשל

"חסד  - אליהו' ב'פתח שאומרים כמו

ימין). זרוע ימינא", »«‰enÚ„דרועא
(‰lÙz) ‰„B·Ú - Ï‡ÓOnL∆ƒ¿…¬»¿ƒ»
מתגברים  שעלֿידו הגבורה בקו שהיא

(כמו  והסטראֿאחרא הרע היצר על

העליונה  הגבורה במידת שמצינו

הגבורה  עניין ומשתלשל יורד שממנה

– אליהו' ב'פתח שאומרים כמו למטה,

שמאל). זרוע שמאלא", דרועא גבורא

‰¯Bz Y ÚˆÓ‡aL „enÚ‰Â בקו ¿»«∆»∆¿«»
הימין  קו של שילוב שהוא האמצעי

התפארת  מידת כנגד יחד השמאל וקו

ונשאלת  וגבורה. חסד של שילוב שהיא

שבה  והפדייה הגלות אם השאלה:

ומהותי, כללי עניין היא מדבר הכתוב

עניינים  הם הפדייה את הגורמים מדוע

כל  של שפעולתו מסוימים פרטיים

מסויים? פרטי באופן היא מהם אחד

המענה: בא כך ‰ÔÈÚעל ‰p‰ƒ≈»ƒ¿»
„vÓ ‡Ï) ‰NÚ È‡„Ùcƒ¿»«ƒ«¬∆…ƒ«
,el‡ ÌÈe˜ ÏL ÈË¯t‰ ÌÈÚƒ¿»»«¿»ƒ∆«ƒ≈
מסויים  פרטי קו אחד לכל יש עצמו בפני הוא מהם אחד שכל כפי שאכן אף

ÌBÏM‰ ÔÈÚ e‰fL ,Ì‰aL ÈÏÏk‰ ÔÈÚ‰ „vÓ (‡l‡∆»ƒ«»ƒ¿»«¿»ƒ∆»∆∆∆ƒ¿««»
מהותם  בעצם אלא מסויים בפרט לא היא השלום לעניין שלהם והשייכות
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il axwn iytp melya dct

יׁשנֹו חסדים ּובגמילּות  ׁשּבּתֹורה (וכּנ"ל ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּׁשלֹום

ענין  נעׂשה ּובתפּלה עצמם, מּצד הּׁשלֹום ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָענין

הּצּבּור). עם ׁשּמתּפּלל עלֿידיֿזה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּׁשלֹום

ּגּבי Ô·eÈÂג) ּדהּנה הּגלּות, ענין ּכללּות ּבהקּדם ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּכתיב  ועׂשו ּתריד 12יעקב ּכאׁשר והיה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ

עּולּו ּופרק ּת כּו') הּתֹורה על יׂשראל ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ(ּכׁשּיעברּו

קֹול  ּבה'ּקֹול  חסר ׁשּכאׁשר והינּו ,צּואר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָמעל

ׁשהרי  הּמצֹות, ּבקּיּום ּגם חסר (ּובמילא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹיעקב'

מעׂשה  לידי ׁשּמביא ּתלמּוד יׁש13ּגדֹול אזי ( ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ

עׂשו' ידי ל'הּידים הענין 14ׁשליטה ּכללּות וזהּו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

מארצנּו ּגלינּו (ׁשעלֿידיֿזה) חטאינּו ,15ּדמּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

וׁשרׁש עׂשו. אצל ּבגלּות הּוא ׁשּיעקב ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹהינּו

ׁשּיעקב  וחסידּות ּבקּבלה מבֹואר ּדהּנה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהענין,

ּבארּוכה  ּומבֹואר ותיקּון, ּתֹוהּו ענין הּוא ְְְְֲִִֵַַָָָועׂשו

אחר  החל 16ּבמקֹום החטאים, לענין ׁשהּׁשרׁש , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מענין  הּוא הּדעת, עץ חטא הראׁשֹון, ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָמחטא

ׁשבירת  ותיקּון) (ּבתוהּו זה ולפני הּלבנה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹמיעּוט

ענין  אחרּֿכ נעׂשה ׁשּמּזה ּדתֹוהּו, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּכלים

ּומּזה  הּדעת, עץ חטא ואחרּֿכ הּלבנה, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָמיעּוט

חטאינּו, ּדמּפני והּמציאּות האפׁשרּות ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָנעׂשה

והּנה  עׂשו. אצל ּדיעקב הּגלּות נעׂשה זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובגלל

ּבּמדרׁשאית  יעקב 17א ׁשּקרא ׁשעה ּבאֹותּה , ְְֲִִֶַַָָָָָָָֹ

הׁשּפלּת אּתה הּקּב"ה, לֹו אמר אדֹוני, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָלעׂשו

אני  חּיי ּפעמים, ח' אדֹוני לעׂשו וקראת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָעצמ

,לבני קֹודם מלכים ׁשמֹונה מּבניו ְְְֲִִִֶֶַָָָָָמעמיד

לפני 18ׁשּנאמר  וגֹו' מלכּו אׁשר הּמלכים ואּלה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּגלּות  ענין ׁשרׁש (ׁשּזהּו יׂשראל לבני מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמל
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(ובפרש"י).12) מ כז, תולדות - שלפנ"ז  בשבתות שקראנו א.13)בפרשה יז, פס"ה,14)ב"ק ב"ר וראה כב. כז, תולדות

דיו"ט.15)כ. מוסף ואילך.16)תפלת שיט ע' תרצ"א סה"מ יא.17)ראה פע"ה, לא.18)ב"ר לו, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חסדים  ובגמילות בתורה שהוא כפי השלום בין הבדל יש עצמו שבזה (אלא

בתפילה  שהוא ÔÈÚוכפי BLÈ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯BzaL Ï"pÎÂ¿««∆«»ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿«
ÌBÏM‰ ÔÈÚ ‰NÚ ‰lÙ˙·e ,ÌÓˆÚ „vÓ ÌBÏM‰«»ƒ««¿»ƒ¿ƒ»«¬∆ƒ¿««»

t˙nL ‰Ê-È„È-ÏÚ¯eav‰ ÌÚ Ïl וכפי ביחידות, בתפילה ולא דווקא «¿≈∆∆ƒ¿«≈ƒ«ƒ
להלן). שיבאר

Ô·eÈÂ של ‚) הפנימית המשמעות ¿»
תבואר האמורים ≈¿∆¿Ìc˜‰aהדברים
,˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk פנימיות לפי ¿»ƒ¿««»

ÂNÚÂהדברים  ·˜ÚÈ Èab ‰p‰c¿ƒ≈«≈«¬…¿≈»
·È˙k12 לאחר לעשו, יצחק בברכת ¿ƒ

ובירך  ליעקב הברכות עיקר את שנתן

לאחיך...", גביר "הוה גם ««¿È‰Â‰אותו
) „È¯z ¯L‡k:רש"י ופירש «¬∆»ƒ

‰¯Bz‰ ÏÚ Ï‡¯NÈ e¯·ÚiLk¿∆««¿ƒ¿»≈««»
'eÎ להביע פה פתחון לעשו יהיה אזי

את  ממנו נטל שיעקב כך על צער

ÏÚÓהברכות  eÏeÚ z˜¯Ùe (»«¿»≈«
¯ÒÁ ¯L‡kL eÈ‰Â ,E¯‡e«̂»∆¿«¿∆«¬∆»≈

'·˜ÚÈ ÏB˜ ÏBw'‰a לימוד שהוא ¿««¬…
Ìbהתורה  ¯ÒÁ ‡ÏÈÓ·e)¿≈»»≈«

ÏB„b È¯‰L ,˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿∆¬≈»
‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz13 «¿∆≈ƒƒ≈«¬∆

הדיון  שמסקנת ז"ל חכמינו כדברי

המעשה  או גדול התלמוד האם בשאלה

שהוא  משום גדול שהתלמוד היא גדול

כוונת  שכל ומכאן מעשה, לידי מביא

בפועל  במעשה הקיום היא )הלימוד
È„È ÌÈ„i‰'Ï ‰ËÈÏL LÈ ÈÊ‡¬«≈¿ƒ»¿«»«ƒ¿≈

'ÂNÚ14,ביעקב שולט e‰ÊÂועשו ≈»¿∆
eÈ‡ËÁ ÈtÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬»≈
eÈÏb (‰Ê-È„È-ÏÚL)∆«¿≈∆»ƒ

eˆ¯‡Ó15·˜ÚiL eÈ‰ שנאלץ , ≈«¿≈«¿∆«¬…
ישראל  מארץ eÏ‚a˙לצאת ‡e‰¿»

ÂNÚ Ïˆ‡ השליטה ותחום שמקומו ≈∆≈»
לארץ. בחוץ הוא שלו

ÔÈÚ‰ L¯LÂ באלוקות למעלה ¿…∆»ƒ¿»
הרוחניים, B·Ó‡¯בעולמות ‰p‰c¿ƒ≈¿»

,Ôe˜È˙Â e‰Bz ÔÈÚ ‡e‰ ÂNÚÂ ·˜ÚiL ˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïa˜a¿«»»«¬ƒ∆«¬…¿≈»ƒ¿«¿ƒ
החס  בתורת קדם מבואר התיקון' 'עולם המכונה כעת, שהוא כפי שלעולם ידות

ל'שבירת  שגרם מצב מועטים, וכלים מרובים אורות בו שהיו התוהו', 'עולם

לגבולות  שמחוץ לתחומים ואלוקות קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים'

ניצוצות  את ומעלים מבררים התיקון' ב'עולם ה' עבודת ידי ועל הקדושה.

נעלה  הוא בשרשו כי כבכור נולד שעשו מבואר זה ובעניין הללו, הקדושה

מ'עולם  הוא עשו ושורש התיקון' מ'עולם הוא יעקב ששורש מאחר מיעקב,

אזי  עשו, את 'יורש' יעקב וכאשר התיקון', מ'עולם נעלה שבשורשו התוהו'

מ'נפילתם' ומתעלים לקדושה ועולים חוזרים התוהו עולם של הנעלים האורות

ואילו  הקדושה, היפך גשמיים בדברים

עשו, אצל בגלות נמצא יעקב כאשר

גובר  שה'תוהו' היא הדברים משמעות

ה'תיקון' Îe¯‡a‰על ¯‡B·Óe¿»«¬»
¯Á‡ ÌB˜Óa16, החסידות בתורת ¿»«≈

ÌÈ‡ËÁ‰ ÔÈÚÏ L¯M‰L∆«…∆¿ƒ¿««¬»ƒ
‰¯‡ÔBL,בכלל, ‡ËÁÓ ÏÁ‰»≈≈≈¿»ƒ

ÔÈÚÓ ‡e‰ ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««≈ƒ¿«
,‰·l‰ ËeÚÈÓ שמשמעותו ƒ«¿»»

האור  על וצמצום העלם היא הפנימית

לחטא  מקום שנותן דבר האלוקי,

ה' רצון היפך Ê‰שהוא ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆
החטא  לעניין יותר הקדום והשורש

Ôe˜È˙Â)והעוון e‰Â˙a) הוא ¿…¿ƒ
,e‰B˙c ÌÈÏk‰ ˙¯È·L כנזכר ¿ƒ««≈ƒ¿

של  ו'נפילה' ירידה שהוא לעיל

והקדושה האור ∆fnL∆ƒ‰ניצוצות
ËeÚÈÓ ÔÈÚ Ck-¯Á‡ ‰NÚ«¬»««»ƒ¿«ƒ

,‰·l‰ ז"ל חכמינו אמרו שעליו «¿»»
(ולכן  כביכול כפרה, הדורש דבר שהוא

חודש  בראש לכפר שעיר )מקריבים
Ck-¯Á‡Â מזה והשתלשל ירד ¿««»

‰NÚ ‰fÓe ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««ƒ∆«¬»
˙e¯LÙ‡‰ אפשרות בתחילה בתור »∆¿»

בלבד מקום e‡Èˆn‰Â¿«¿ƒ˙ונתינת
‰Ê ÏÏ‚·e ,eÈ‡ËÁ ÈtÓc¿ƒ¿≈¬»≈ƒ¿«∆

מהחטאים  ‰eÏb˙כתוצאה ‰NÚ«¬»«»
ÂNÚ Ïˆ‡ ·˜ÚÈc הוא שבשורשו ¿«¬…≈∆≈»

ה'תיקון'. על ה'תוהו' התגברות

L¯„na ‡˙È‡ ‰p‰Â17, ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»
·˜ÚÈ ‡¯wL ‰ÚL d˙B‡a¿»»»∆»»«¬…

,ÈB„‡ ÂNÚÏ בפרשת באמרו, ¿≈»¬ƒ
לעשו... לאדוני תאמרון "כה וישלח,

זו, בפרשה הפסוקים בהמשך גם וכך אדוני...", בעיני חן BÏלמצוא ¯Ó‡»«
'Á ÈB„‡ ÂNÚÏ ˙‡¯˜Â EÓˆÚ zÏtL‰ ‰z‡ ,‰"aw‰«»»«»ƒ¿«¿»«¿¿¿»»»¿≈»¬ƒ

ÂÈaÓ „ÈÓÚÓ È‡ EÈiÁ ,ÌÈÓÚt עשו ÌÈÎÏÓשל ‰BÓL ¿»ƒ«∆¬ƒ«¬ƒƒ»»¿»¿»ƒ
¯Ó‡pL ,EÈ·Ï Ì„B˜18'B‚Â eÎÏÓ ¯L‡ ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â ∆¿»∆∆∆¡«¿≈∆«¿»ƒ¬∆»¿¿

˙eÏb‰ ÔÈÚ L¯L e‰fL) Ï‡¯NÈ È·Ï CÏÓ CÏÓ ÈÙÏƒ¿≈¿»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆…∆ƒ¿««»
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להבין  וצרי עׂשו). אצל ּדלכאֹורה,19ּדיעקב , ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

לבני  מל מל לפני עׂשו ּדמלכי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּקדימה

ׁשעׂשו  ּכיון ּתֹורה, עלּֿפי קדימה היא ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל,

(ּבנֹוגע  עצמֹו יעקב ׁשאמר ּוכפי הּבכֹור, ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹהּוא

עׂשו  הּבכֹורה) ענין עם הּקׁשּורֹות  הּברכֹות ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָלענין

קדּום 20ּבכֹור ׁשּתהּו ּכּידּוע הענין, ּבׁשרׁש ּוכמֹו , ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבכ הּבלּתיֿרצּוי הענין מהּו ּכן, ואם ְְְְְִִִִִֵַַָָָָלתיקּון,

אדֹוני. לעׂשו קרא ְֲֲִֵֶַָָָֹׁשּיעקב

Ìc˜‰·e,ּדתֹוהּו הּכלים ׁשבירת ּבענין הּידּוע ¿∆¿≈ְְְְִִִֵַַַַַָ

ז' ּבמסּפר הם ּדתֹוהּו ,21ׁשהּמלכים ְְְְִִֵֶַַָ

ואף  מלכים. ׁשמֹונה ּכאן חׁשיב ְְְְִִִֵַַַָָָָואףֿעלּֿפיֿכן

(ּכמֹו וּימת נאמר לא הדר, הּׁשמיני ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבּמל

ּבין  הּוא ּגם נמנה מּכלֿמקֹום הּמלכים), ְְְִִִִֵַַָָָָָּבׁשאר

מל מל לפני אדֹום ּבארץ מלכּו אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָהּמלכים

הּימים  ׁשּבדברי זאת, ועֹוד יׂשראל. נאמר 22לבני ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּבספרי  ּבזה ּומבֹואר הּׁשמיני. ּבּמל ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוּימת

מלכין 23קּבלה  ּבבחינת מדּוּבר הּימים ׁשּבדברי , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבּמל ּגם הּׁשבירה ענין יׁשנֹו ׁשּׁשם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָּדנּוקבא,

וּיׁשלח) (ּבפרׁשת  ּבּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשמיני,

ּדדכּורא. יסֹוד ּדדכּורא, מלכין ּבבחינת ְְְְְְִִִִִַַָָָמדּוּבר

ׁשהּמלך  להקּדים, יׁש זה ּכל ּדז'ּולהבין הראׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבחינת  הּוא ּבעֹור, ּבן ּבלע ּדתֹוהּו, ְְְְִִֶֶַַָמלכין

קּבלה 24הּדעת  ּבספרי זה 25(וכּמבֹואר ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
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בסה"מ 19) ואח"כ זו. שנה כסלו י"ט לקראת בפ"ע בקונטרס (נדפס תרע"ז (הא') בשלום פדה ד"ה ראה - לקמן הבא בכל

קב). ע' (לקמן פ"ג זו שנה יעקב וישב ד"ה ואילך). פח ע' יט.20)עזר"ת כז, (שער 21)תולדות ח שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. וישלח. ס"פ להאריז"ל תורה לקוטי ואילך. פ"א הכלים) שבירת (שער ט שער ד. פרק נקודות) א,22)דרושי א'

ואילך).23)נא. א (קעג, המלכים ז' דרוש תרומה פ' הרקיע שער 24)זהר ד. פרק נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ

פ"א. הכלים) שבירת (שער ג].25)ט כו, - תקמ"ג קארעץ [בדפוס פ"ז הנקודים שער ָאוצ"ח
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ÂNÚ Ïˆ‡ ·˜ÚÈc ביטוי היא ישראל למלכי קדמו אדום שמלכי העובדה ¿«¬…≈∆≈»

יעקב  על עשו של ושליטה ÔÈ·‰Ïלעליונות CÈ¯ˆÂ קדימת ,19). מדוע ¿»ƒ¿»ƒ
וזאת  למטה, יעקב על עשו של יתרון על מלמדת ישראל למלכי אדום מלכי

למעלה  עשו של השורש מהתגברות ‰ÓÈ„w‰כתוצאה ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¿ƒ»
CÏÓ CÏÓ ÈÙÏ ÂNÚ ÈÎÏÓc¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿»∆∆
‰ÓÈ„˜ ‡È‰ ,Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»
‡e‰ ÂNÚL ÔÂÈk ,‰¯Bz Èt-ÏÚ«ƒ»≈»∆≈»
·˜ÚÈ ¯Ó‡L ÈÙÎe ,¯BÎa‰«¿¿ƒ∆»««¬…
˙BÎ¯a‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba) BÓˆÚ«¿¿≈«¿ƒ¿««¿»
(‰¯BÎa‰ ÔÈÚ ÌÚ ˙B¯eLw‰«¿ƒƒ¿««¿»

E¯BÎa ÂNÚ20, התורה שלפי הרי ≈»¿∆
יעקב  על ועליונות יתרון לעשו יש

Úe„ik ,ÔÈÚ‰ L¯La BÓÎe¿¿…∆»ƒ¿»«»«
Ôe˜È˙Ï Ìe„˜ e‰zL שורשו מצד ∆…»¿ƒ

יותר), למטה יורד יותר שהגבוה (אלא

עשו  שורש שלכן בחסידות כמבואר

יעקב  של משורשו נעלה ב'תוהו'

החיים  בעלי ששורש כשם ב'תיקון',

הוא  האדם ושורש ב'תוהו' הוא

‰ÔÈÚב'תיקון' e‰Ó ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«»ƒ¿»
·˜ÚiL CÎa Èeˆ¯-ÈzÏa‰«ƒ¿ƒ»¿»∆«¬…

ÈB„‡ ÂNÚÏ כך ˜¯‡ כדי ועד »»¿≈»¬ƒ
זה.? על נענש שיעקב

a Úe„i‰ Ìc˜‰·e˙¯È·L ÔÈÚ ¿∆¿≈«»«¿ƒ¿«¿ƒ«
ÌÈÎÏn‰L ,e‰B˙c ÌÈÏk‰«≈ƒ¿∆«¿»ƒ

'Ê ¯tÒÓa Ì‰ e‰B˙c21, ¿≈¿ƒ¿«
גם  שהם כפי המידות לשבע המקביל

ב'תיקון' הקדושה בצד

Ô‡k ·ÈLÁ ÔÎ-Èt-ÏÚ-Û‡Â¿««ƒ≈»ƒ»
מלכי  קדימת על המדבר זה במדרש

ישראל  למלכי ולא BÓL‰אדום ¿»
CÏnaLשבעה  Û‡Â .ÌÈÎÏÓ¿»ƒ¿«∆«∆∆

ÈÈÓM‰ מלכי בין בכתוב המנוי «¿ƒƒ
La‡¯אדום  BÓk) ˙ÓiÂ ¯Ó‡ ‡Ï שמלכו ‰ÌÈÎÏnשבעת ‰„¯, ¬«…∆¡««»»¿ƒ¿»«¿»ƒ

בישראל  מלכים שהיו לפני דיבור-המתחיל ),באדום במאמר נתבאר כך ועל

ויצא  (תשכ"ז) זו שנה בראשית בשבת שנאמר לבדו" גדולות נפלאות "לעשה

בראשית  ושבת לשמחת-תורה מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור עם לאור

מדרגתו  שנופל מי כי וימת", "וימלוך נאמר המלכים שבשבעת זו שנה

'וימת' בהם נאמר הכלים' ב'שבירת ש'נפלו' ומאחר מת, נקרא ומצבו) (מעמדו

את  מברר היינו יעקב, את יורש יעקב ירושה, ישנה המיתה שלאחר וכיון

בדברים  ונמצאים הכלים' ב'שבירת ש'נפלו' התוהו מעולם הקדושה ניצוצות

שהם, מתוהו הקדושים הניצוצות את 'יורש' יעקב זה ידי ועל הגשמיים

הנעלים  האורות אזי עשו, את 'יורש' יעקב וכאשר עשו. של השורש כאמור,

בדברים  מ'נפילתם' ומתעלים לקדושה ועולים חוזרים התוהו עולם של

במלך  ולכן הקדושה, היפך גשמיים

כי  "וימת", נאמר לא הדר, השמיני,

הוא  "הדר" המלך השמיני המלך

של  המידות שבע את המברר התיקון

הבדל  שיש למרות אמנם, התוהו, עולם

השמיני  למלך המלכים שבעת בין גדול

ÔÈa ‡e‰ Ìb ‰Ó ÌB˜Ó-ÏkÓƒ»»ƒ¿»«≈
ı¯‡a eÎÏÓ ¯L‡ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ¬∆»¿¿∆∆
È·Ï CÏÓ CÏÓ ÈÙÏ ÌB„‡¡ƒ¿≈¿»∆∆ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ בטעם להלן שיבאר וכפי ƒ¿»≈
È¯·„aLהדבר. ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿ƒ¿≈

ÌÈÓi‰22Ìb ˙ÓiÂ ¯Ó‡ «»ƒ∆¡««»»«
ÈÈÓM‰ CÏna.עצמו «∆∆«¿ƒƒ

‡B·Óe‰Ïa˜ È¯ÙÒa ‰Êa ¯23, ¿»»∆¿ƒ¿≈«»»
בפרשת  הכתוב בין הסתירה את ליישב

השמיני  במלך נאמר לא שם וישלח

שם  הימים בדברי הנאמר ובין "וימת"

"וימת" בו נאמר ≈¿È¯·„aL∆¿ƒכן
ÔÈÎÏÓ ˙ÈÁ·a ¯ae„Ó ÌÈÓi‰«»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ

,‡·˜ec אדום שהם כפי מלכי ¿¿»
'מקבל' הוא שעניינה נקבה, בבחינת

הזכר  מהמשפיע השפע «∆ÌMLאת
CÏna Ìb ‰¯È·M‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿ƒ»««∆∆

ÈÈÓM‰'וימת' נאמר בו גם ולפיכך «¿ƒƒ
מדרגתו  'נפל' הוא גם זה ענין מצד כי

'מת', ≈≈∆»Ôk-ÔÈ‡M-‰Óונקרא
(ÁÏLiÂ ˙L¯Ùa) ‰¯Bza«»¿»»««ƒ¿«
ÔÈÎÏÓ ˙ÈÁ·a ¯ae„Ó¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ

‡¯eÎ„c „BÒÈ ,‡¯eÎ„c שעניינה ƒ¿»¿ƒ¿»
המקבל. אל המשפיע בחינת להיות היא היסוד מידת של

ÔÈÎÏÓ 'Êc ÔBL‡¯‰ CÏn‰L ,ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ∆«∆∆»ƒ¿¿»ƒ
,e‰B˙c הוא ישראל מלכי לפני שמלכו אדום כמלכי וישלח בפרשת הנמנים ¿

‰Úc˙המלך  ˙ÈÁa ‡e‰ ,¯BÚa Ôa ÚÏa24 בעולם שהיא כפי ∆«∆¿¿ƒ««««
העליונה  הדעת לבחינת המקבילה הבחינה והיא «¿»¿(B·nÎÂ‡¯התוהו,

‰Ïa˜ È¯ÙÒa25‰Ê ÔÈ‡L היינו אדם, ממלכי הראשון שהמלך האמור ¿ƒ¿≈«»»∆≈∆
התוהו  שבעולם הבחינות משבעת הראשונה ÓÏ‰הבחינה ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»¿«
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אחר  ּבמקֹום ׁשּכתּוב למה ענין 26ּבסתירה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּדׁשבירת  הּׁשּיכּות מהי להבין, וצרי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהחסד).

ׁשהתחלת  הּדעת, לענין הּמּדֹות ּבענין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָהּכלים

מּמה  [ּולהעיר  הּדעת. מן ּתהיה ְְְִִִִִֶַַַַַָָהּׁשבירה

(סעיף לעיל היא ּׁשּנתּבאר הּכלים ׁשּׁשבירת ג) ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָ

ּכן  ׁשּכׁשמֹו הּדעת, עץ לחטא ּומקֹור ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָהּׁשֹורׁש

זה  ענין אבל הּדעת. עץ עם הּקׁשּור חטא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהּוא,

ׁשהרי  להבין, צרי ּוביֹותר ּביאּור]. ּדֹורׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָעצמֹו

הּדעת.27ידּוע  מֹוח להם אין ׁשהּקלּפֹות ְִֵֶֶַַַַַַָָ

ידּוע ÔÈÚ‰Âד) ּדהּנה הענין 28ּבזה, ׁשהתחלת ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּדעת, עץ לחטא האפׁשרּות ְְְֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפעל

ּׁשּכתּוב  מה זה העץ 29הרי טֹוב ּכי האּׁשה וּתרא ֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

העץ  ונחמד לעינים הּוא תאוה וכי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלמאכל

ּבגׁשמּיּות  ההרּגׁשה ענין ׁשּנעׂשה הינּו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָלהׂשּכיל,

הּגׁשמית  המתיקּות מּצד ּבדבר לרצֹות ְְְְִִִִַַַַָָָָהעֹולם,

ּבמעלת  ההרּגׁשה הּדעת, ענין וזהּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָׁשּבֹו,

היתה  עצמּה מּצד הּבריאה ּדהּנה, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָהּגׁשמּיּות.

נברא  מילּואֹו על ׁשעֹולם ֿ 30ּבאֹופן ועלֿאחת , ְְְִִֶֶַַַַָָ

האדם  זה קטן לעֹולם ּבנֹוגע ,31ּכּמהֿוכּמה ְְְֵֶַַַָָָָָָָָ

הּקּבלה  החטא 32ּובלׁשֹון קֹודם הראׁשֹון ׁשאדם , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכלּול ּבבריאה היה ראׁשֹו מּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִִִִָָָָָָָֹ

ּומּזה  ּבעׂשּיה. היּו רגליו ורק ּבּיצירה, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָוגּופֹו

ּבמדריגה  אז היה העׂשּיה ׁשעֹולם מּובן, ְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּגּופא

ּבּקּבלה  וכּמפרׁש יֹותר, זה 32נעלית ּתמּורת ולכן . ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

את  הּגׁשמי החי טֹועם החטא) (לאחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשעכׁשו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשּבּמאכל, הּגׁשמי חי33הּטעם ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָ
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פ"ב.26) שם ט שער חיים ואילך.27)עץ קלח ע' עת"ר סה"מ ג. ס, חוקת לקו"ת וראה א. קג, זח"ב מאמרי 28)ראה ראה

ואילך. נה ס"ע לאזניא אתהלך ו.29)אדה"ז ג, שם).30)בראשית (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה

א).31) קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. רנז, זח"ג ג. פקודי (שער 32)תנחומא לט שער חיים עץ וראה פי"ח. הגלגולים ספר

א. פג, לזח"ג רשב"י מאמרי שער בסופו. א דרוש ומ"ד) יא.33)מ"ן יב, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Á‡ ÌB˜Óa ·e˙kL26 וחסידות ‰ÒÁ„בקבלה ÔÈÚ ‡e‰L שהיא ∆»¿»«≈∆ƒ¿««∆∆

המידות  בסדר הראשונה ‰eÎiM˙המידה È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .(¿»ƒ¿»ƒ«ƒ««»
˙Bcn‰ ÔÈÚa ÌÈÏk‰ ˙¯È·Lc של עניינו שעיקר בחסידות כמבואר ƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ¿««ƒ

הם  שבו המידות ולכן המידות הוא התוהו ("אורות עולם גדול בתוקף

לא  שהכלים כך כדי עד מרובים")

מועטים",יכול  (כלים אותם להכיל ים

הוא  שעיקרו התיקון מעולם בשונה

שבו  המידות גם שכך, (וכיוון המוחין

כל  בתוקף אינם ולכן השכל פי על הם

בדיבור  גם באריכות וכמבואר כך,

תשכ"ז, זו, שנה יצחק" "ויזרע המתחיל

ה'תנש"א) כסלו חודש ראש (קונטרס

אפשר  בדרך ביאור עם לאור שיוצא

תשע"ד) תולדות פרשת מלכות' ב'דבר

˙ÏÁ˙‰L ,˙Úc‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««««∆«¿»«
‰¯È·M‰ התוהו בעולם הכלים של «¿ƒ»

˙Úc‰ ÔÓ ‰È‰z היא הדעת ולכן ƒ¿∆ƒ«««
הראשון  המלך של והדרגה הבחינה

בעור.? בן בלע תוהו, ממלכי

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈÏk‰ ˙¯È·ML (‚ ÛÈÚÒ) של ¿ƒ∆¿ƒ««≈ƒ

התוהו  B˜Óe¯עולם L¯BM‰ ‡È‰ƒ«∆»
Ôk BÓLkL ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÏ¿≈¿≈«««∆ƒ¿≈
ıÚ ÌÚ ¯eLw‰ ‡ËÁ ,‡e‰≈¿«»ƒ≈

˙Úc‰ ללמוד יש יש ומכאן שאכן «««
לענין  בתוהו הכלים שבירת בין קשר

BÓˆÚהדעת. ‰Ê ÔÈÚ Ï·‡¬»ƒ¿»∆«¿
¯e‡Èa L¯Bc לשמש יכול ואינו ≈≈

במקומות  המבואר בין לסתירה כביאור

במידות  היתה שהשבירה אחרים

החסד  בחינת היא שלהם שההתחלה

היתה  השבירה שהתחלת הביאור ובין

הדעת]. ˆ¯CÈבענין ¯˙BÈ·e¿≈»ƒ
ÔÈ·‰Ï שהמלך לעיל האמור את ¿»ƒ

הדעת, ענין הוא אדום ממלכי הראשון

Úe„È È¯‰L27˙BtÏw‰L ∆¬≈»«∆«¿ƒ
על  מכסה שהקליפה כשם האלוקות על המכסים הקדושה היפך של הכוחות

התוהו  בעולם הוא ושורשם ‰Úc˙הפרי ÁBÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ בלקוטי כמובא ≈»∆««««
את  ולטהר חטאת מי להזות כשר שהקטן חוקת פרשת הזקן) (לרבנו תורה

בו  אין שעדיין ולמרות קטנות בבחינת עדיין הן שלו שהמידות למרות הטמא

הזוהר).? מדברי שם (כמובא דעת אין הטומאה בכוחות גם כי דעת

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („28ÏÚtL ÔÈÚ‰ ˙ÏÁ˙‰L ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«∆«¿»«»ƒ¿»∆»«
˙e¯LÙ‡‰·e˙kM ‰Ó ‰Ê È¯‰ ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÏ29‡¯zÂ »∆¿»¿≈¿≈«««¬≈∆«∆»«≈∆

„ÓÁÂ ÌÈÈÚÏ ‡e‰ ‰Â‡˙ ÈÎÂ ÏÎ‡ÓÏ ıÚ‰ ·BË Èk ‰M‡‰»ƒ»ƒ»≈¿«¬»¿ƒ«¬»»≈«ƒ¿∆¿»
˙eiÓL‚a ‰Lb¯‰‰ ÔÈÚ ‰NÚpL eÈ‰ ,ÏÈkN‰Ï ıÚ‰»≈¿«¿ƒ«¿∆«¬»ƒ¿«««¿»»¿«¿ƒ

,ÌÏBÚ‰ לרצון הובילה זו והרגשה »»
היינו  גשמיים, לענינים ¿Bˆ¯Ïƒ˙ותאוה

˙e˜È˙Ó‰ „vÓ ¯·„a¿»»ƒ««¿ƒ
ÔÈÚ e‰ÊÂ ,BaL ˙ÈÓLb‰««¿ƒ∆¿∆ƒ¿«

˙Úc‰ ומשתלשל יורד שהוא כפי «««
והיצר  הבהמית הנפש של בכוחות

ÏÚÓa˙הרע, ‰Lb¯‰‰««¿»»¿«¬«
˙eiÓLb‰ הגורמת היא זו והרגשה ««¿ƒ

לגשמיות. ותאווה ≈p‰c¿ƒ‰,רצון
‰˙È‰ dÓˆÚ „vÓ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ««¿»»¿»
B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚL ÔÙB‡a¿∆∆»«ƒ

‡¯·30, ומושלם מלא עולם כלומר, ƒ¿»
חסרון, ללא

Ú‚Ba ‰nÎÂ-‰nk-˙Á‡-ÏÚÂ¿««««»¿«»¿≈«
Ì„‡‰ ‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚÏ31, ¿»»»∆»»»

שלם  נברא ¿ÔBLÏ·eƒשבוודאי
‰Ïaw‰32ÔBL‡¯‰ Ì„‡L , ««»»∆»»»ƒ

‡ËÁ‰ Ì„B˜ על שנברא כפי היינו ∆«≈¿
היה  לא ועדיין הקדושֿברוךֿהוא ידי

חסרון שום ÏeÏkבו ‰È‰»»»
,‰iNÚ-‰¯ÈˆÈ-‰‡È¯aÓ שלושת ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

'סדר  של הרוחניים העולמות

מלמעלה  האלוקי האור השתלשלות'

BÙe‚Âלמטה  ‰‡È¯·a BL‡…̄ƒ¿ƒ»¿
eÈ‰ ÂÈÏ‚¯ ˜¯Â ,‰¯Èˆia«¿ƒ»¿««¿»»

‰iNÚa היה כמה עד מובן ומזה «¬ƒ»
מושלם. יצור הראשון ∆fÓeƒ‰אדם

‡ÙebעצמוÌÏBÚL ,Ô·eÓ »»∆»
‰iNÚ‰ הראשון אדם רגלי היו שבו »¬ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚È¯„Óa Ê‡ ‰È‰»»»¿«¿≈»«¬≈≈
החטא, לאחר מצבו «…¿»¿L¯ÙnÎÂמאשר

‰Ïawa32 העובדה גם וממילא ««»»
כלשהו. חסרון שהיה מלמדת לא בעשייה היו הראשון אדם ≈«¿ÔÎÏÂשרגלי

ה  בגלל שרק הרגשה כיוון לעולם באה ממנו והאכילה הדעת לעץ תאווה

הרי  גשמיים, בעניינים ‰ËÁ‡)ותאווה ¯Á‡Ï) ÂLÎÚL ‰Ê ˙¯eÓz¿«∆∆«¿»¿«««≈¿
ÏÎ‡naL ÈÓLb‰ ÌÚh‰ ˙‡ ÈÓLb‰ CÈÁ‰ ÌÚBË לו ותאב ≈«≈««¿ƒ∆«««««¿ƒ∆««¬»

גשמית, הנאה ממנו e˙kL·ונהנה BÓk33CÈÁ‰Â ,ÌÚËÈ ÏÎB‡ CÈÁ ¿∆»≈∆ƒ¿«¿«≈
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ט f"kyz'd elqk h"i

להבין  וצרי עׂשו). אצל ּדלכאֹורה,19ּדיעקב , ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

לבני  מל מל לפני עׂשו ּדמלכי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּקדימה

ׁשעׂשו  ּכיון ּתֹורה, עלּֿפי קדימה היא ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל,

(ּבנֹוגע  עצמֹו יעקב ׁשאמר ּוכפי הּבכֹור, ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹהּוא

עׂשו  הּבכֹורה) ענין עם הּקׁשּורֹות  הּברכֹות ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָלענין

קדּום 20ּבכֹור ׁשּתהּו ּכּידּוע הענין, ּבׁשרׁש ּוכמֹו , ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבכ הּבלּתיֿרצּוי הענין מהּו ּכן, ואם ְְְְְִִִִִֵַַָָָָלתיקּון,

אדֹוני. לעׂשו קרא ְֲֲִֵֶַָָָֹׁשּיעקב

Ìc˜‰·e,ּדתֹוהּו הּכלים ׁשבירת ּבענין הּידּוע ¿∆¿≈ְְְְִִִֵַַַַַָ

ז' ּבמסּפר הם ּדתֹוהּו ,21ׁשהּמלכים ְְְְִִֵֶַַָ

ואף  מלכים. ׁשמֹונה ּכאן חׁשיב ְְְְִִִֵַַַָָָָואףֿעלּֿפיֿכן

(ּכמֹו וּימת נאמר לא הדר, הּׁשמיני ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבּמל

ּבין  הּוא ּגם נמנה מּכלֿמקֹום הּמלכים), ְְְִִִִֵַַָָָָָּבׁשאר

מל מל לפני אדֹום ּבארץ מלכּו אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָהּמלכים

הּימים  ׁשּבדברי זאת, ועֹוד יׂשראל. נאמר 22לבני ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּבספרי  ּבזה ּומבֹואר הּׁשמיני. ּבּמל ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוּימת

מלכין 23קּבלה  ּבבחינת מדּוּבר הּימים ׁשּבדברי , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבּמל ּגם הּׁשבירה ענין יׁשנֹו ׁשּׁשם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָּדנּוקבא,

וּיׁשלח) (ּבפרׁשת  ּבּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשמיני,

ּדדכּורא. יסֹוד ּדדכּורא, מלכין ּבבחינת ְְְְְְִִִִִַַָָָמדּוּבר

ׁשהּמלך  להקּדים, יׁש זה ּכל ּדז'ּולהבין הראׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבחינת  הּוא ּבעֹור, ּבן ּבלע ּדתֹוהּו, ְְְְִִֶֶַַָמלכין

קּבלה 24הּדעת  ּבספרי זה 25(וכּמבֹואר ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
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בסה"מ 19) ואח"כ זו. שנה כסלו י"ט לקראת בפ"ע בקונטרס (נדפס תרע"ז (הא') בשלום פדה ד"ה ראה - לקמן הבא בכל

קב). ע' (לקמן פ"ג זו שנה יעקב וישב ד"ה ואילך). פח ע' יט.20)עזר"ת כז, (שער 21)תולדות ח שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. וישלח. ס"פ להאריז"ל תורה לקוטי ואילך. פ"א הכלים) שבירת (שער ט שער ד. פרק נקודות) א,22)דרושי א'

ואילך).23)נא. א (קעג, המלכים ז' דרוש תרומה פ' הרקיע שער 24)זהר ד. פרק נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ

פ"א. הכלים) שבירת (שער ג].25)ט כו, - תקמ"ג קארעץ [בדפוס פ"ז הנקודים שער ָאוצ"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂNÚ Ïˆ‡ ·˜ÚÈc ביטוי היא ישראל למלכי קדמו אדום שמלכי העובדה ¿«¬…≈∆≈»

יעקב  על עשו של ושליטה ÔÈ·‰Ïלעליונות CÈ¯ˆÂ קדימת ,19). מדוע ¿»ƒ¿»ƒ
וזאת  למטה, יעקב על עשו של יתרון על מלמדת ישראל למלכי אדום מלכי

למעלה  עשו של השורש מהתגברות ‰ÓÈ„w‰כתוצאה ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¿ƒ»
CÏÓ CÏÓ ÈÙÏ ÂNÚ ÈÎÏÓc¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿»∆∆
‰ÓÈ„˜ ‡È‰ ,Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»
‡e‰ ÂNÚL ÔÂÈk ,‰¯Bz Èt-ÏÚ«ƒ»≈»∆≈»
·˜ÚÈ ¯Ó‡L ÈÙÎe ,¯BÎa‰«¿¿ƒ∆»««¬…
˙BÎ¯a‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba) BÓˆÚ«¿¿≈«¿ƒ¿««¿»
(‰¯BÎa‰ ÔÈÚ ÌÚ ˙B¯eLw‰«¿ƒƒ¿««¿»

E¯BÎa ÂNÚ20, התורה שלפי הרי ≈»¿∆
יעקב  על ועליונות יתרון לעשו יש

Úe„ik ,ÔÈÚ‰ L¯La BÓÎe¿¿…∆»ƒ¿»«»«
Ôe˜È˙Ï Ìe„˜ e‰zL שורשו מצד ∆…»¿ƒ

יותר), למטה יורד יותר שהגבוה (אלא

עשו  שורש שלכן בחסידות כמבואר

יעקב  של משורשו נעלה ב'תוהו'

החיים  בעלי ששורש כשם ב'תיקון',

הוא  האדם ושורש ב'תוהו' הוא

‰ÔÈÚב'תיקון' e‰Ó ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«»ƒ¿»
·˜ÚiL CÎa Èeˆ¯-ÈzÏa‰«ƒ¿ƒ»¿»∆«¬…

ÈB„‡ ÂNÚÏ כך ˜¯‡ כדי ועד »»¿≈»¬ƒ
זה.? על נענש שיעקב

a Úe„i‰ Ìc˜‰·e˙¯È·L ÔÈÚ ¿∆¿≈«»«¿ƒ¿«¿ƒ«
ÌÈÎÏn‰L ,e‰B˙c ÌÈÏk‰«≈ƒ¿∆«¿»ƒ

'Ê ¯tÒÓa Ì‰ e‰B˙c21, ¿≈¿ƒ¿«
גם  שהם כפי המידות לשבע המקביל

ב'תיקון' הקדושה בצד

Ô‡k ·ÈLÁ ÔÎ-Èt-ÏÚ-Û‡Â¿««ƒ≈»ƒ»
מלכי  קדימת על המדבר זה במדרש

ישראל  למלכי ולא BÓL‰אדום ¿»
CÏnaLשבעה  Û‡Â .ÌÈÎÏÓ¿»ƒ¿«∆«∆∆

ÈÈÓM‰ מלכי בין בכתוב המנוי «¿ƒƒ
La‡¯אדום  BÓk) ˙ÓiÂ ¯Ó‡ ‡Ï שמלכו ‰ÌÈÎÏnשבעת ‰„¯, ¬«…∆¡««»»¿ƒ¿»«¿»ƒ

בישראל  מלכים שהיו לפני דיבור-המתחיל ),באדום במאמר נתבאר כך ועל

ויצא  (תשכ"ז) זו שנה בראשית בשבת שנאמר לבדו" גדולות נפלאות "לעשה

בראשית  ושבת לשמחת-תורה מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור עם לאור

מדרגתו  שנופל מי כי וימת", "וימלוך נאמר המלכים שבשבעת זו שנה

'וימת' בהם נאמר הכלים' ב'שבירת ש'נפלו' ומאחר מת, נקרא ומצבו) (מעמדו

את  מברר היינו יעקב, את יורש יעקב ירושה, ישנה המיתה שלאחר וכיון

בדברים  ונמצאים הכלים' ב'שבירת ש'נפלו' התוהו מעולם הקדושה ניצוצות

שהם, מתוהו הקדושים הניצוצות את 'יורש' יעקב זה ידי ועל הגשמיים

הנעלים  האורות אזי עשו, את 'יורש' יעקב וכאשר עשו. של השורש כאמור,

בדברים  מ'נפילתם' ומתעלים לקדושה ועולים חוזרים התוהו עולם של

במלך  ולכן הקדושה, היפך גשמיים

כי  "וימת", נאמר לא הדר, השמיני,

הוא  "הדר" המלך השמיני המלך

של  המידות שבע את המברר התיקון

הבדל  שיש למרות אמנם, התוהו, עולם

השמיני  למלך המלכים שבעת בין גדול

ÔÈa ‡e‰ Ìb ‰Ó ÌB˜Ó-ÏkÓƒ»»ƒ¿»«≈
ı¯‡a eÎÏÓ ¯L‡ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ¬∆»¿¿∆∆
È·Ï CÏÓ CÏÓ ÈÙÏ ÌB„‡¡ƒ¿≈¿»∆∆ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ בטעם להלן שיבאר וכפי ƒ¿»≈
È¯·„aLהדבר. ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿ƒ¿≈

ÌÈÓi‰22Ìb ˙ÓiÂ ¯Ó‡ «»ƒ∆¡««»»«
ÈÈÓM‰ CÏna.עצמו «∆∆«¿ƒƒ

‡B·Óe‰Ïa˜ È¯ÙÒa ‰Êa ¯23, ¿»»∆¿ƒ¿≈«»»
בפרשת  הכתוב בין הסתירה את ליישב

השמיני  במלך נאמר לא שם וישלח

שם  הימים בדברי הנאמר ובין "וימת"

"וימת" בו נאמר ≈¿È¯·„aL∆¿ƒכן
ÔÈÎÏÓ ˙ÈÁ·a ¯ae„Ó ÌÈÓi‰«»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ

,‡·˜ec אדום שהם כפי מלכי ¿¿»
'מקבל' הוא שעניינה נקבה, בבחינת

הזכר  מהמשפיע השפע «∆ÌMLאת
CÏna Ìb ‰¯È·M‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿ƒ»««∆∆

ÈÈÓM‰'וימת' נאמר בו גם ולפיכך «¿ƒƒ
מדרגתו  'נפל' הוא גם זה ענין מצד כי

'מת', ≈≈∆»Ôk-ÔÈ‡M-‰Óונקרא
(ÁÏLiÂ ˙L¯Ùa) ‰¯Bza«»¿»»««ƒ¿«
ÔÈÎÏÓ ˙ÈÁ·a ¯ae„Ó¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ

‡¯eÎ„c „BÒÈ ,‡¯eÎ„c שעניינה ƒ¿»¿ƒ¿»
המקבל. אל המשפיע בחינת להיות היא היסוד מידת של

ÔÈÎÏÓ 'Êc ÔBL‡¯‰ CÏn‰L ,ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ∆«∆∆»ƒ¿¿»ƒ
,e‰B˙c הוא ישראל מלכי לפני שמלכו אדום כמלכי וישלח בפרשת הנמנים ¿

‰Úc˙המלך  ˙ÈÁa ‡e‰ ,¯BÚa Ôa ÚÏa24 בעולם שהיא כפי ∆«∆¿¿ƒ««««
העליונה  הדעת לבחינת המקבילה הבחינה והיא «¿»¿(B·nÎÂ‡¯התוהו,

‰Ïa˜ È¯ÙÒa25‰Ê ÔÈ‡L היינו אדם, ממלכי הראשון שהמלך האמור ¿ƒ¿≈«»»∆≈∆
התוהו  שבעולם הבחינות משבעת הראשונה ÓÏ‰הבחינה ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»¿«
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אחר  ּבמקֹום ׁשּכתּוב למה ענין 26ּבסתירה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּדׁשבירת  הּׁשּיכּות מהי להבין, וצרי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהחסד).

ׁשהתחלת  הּדעת, לענין הּמּדֹות ּבענין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָהּכלים

מּמה  [ּולהעיר  הּדעת. מן ּתהיה ְְְִִִִִֶַַַַַָָהּׁשבירה

(סעיף לעיל היא ּׁשּנתּבאר הּכלים ׁשּׁשבירת ג) ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָ

ּכן  ׁשּכׁשמֹו הּדעת, עץ לחטא ּומקֹור ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָהּׁשֹורׁש

זה  ענין אבל הּדעת. עץ עם הּקׁשּור חטא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהּוא,

ׁשהרי  להבין, צרי ּוביֹותר ּביאּור]. ּדֹורׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָעצמֹו

הּדעת.27ידּוע  מֹוח להם אין ׁשהּקלּפֹות ְִֵֶֶַַַַַַָָ

ידּוע ÔÈÚ‰Âד) ּדהּנה הענין 28ּבזה, ׁשהתחלת ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּדעת, עץ לחטא האפׁשרּות ְְְֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפעל

ּׁשּכתּוב  מה זה העץ 29הרי טֹוב ּכי האּׁשה וּתרא ֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

העץ  ונחמד לעינים הּוא תאוה וכי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלמאכל

ּבגׁשמּיּות  ההרּגׁשה ענין ׁשּנעׂשה הינּו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָלהׂשּכיל,

הּגׁשמית  המתיקּות מּצד ּבדבר לרצֹות ְְְְִִִִַַַַָָָָהעֹולם,

ּבמעלת  ההרּגׁשה הּדעת, ענין וזהּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָׁשּבֹו,

היתה  עצמּה מּצד הּבריאה ּדהּנה, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָהּגׁשמּיּות.

נברא  מילּואֹו על ׁשעֹולם ֿ 30ּבאֹופן ועלֿאחת , ְְְִִֶֶַַַַָָ

האדם  זה קטן לעֹולם ּבנֹוגע ,31ּכּמהֿוכּמה ְְְֵֶַַַָָָָָָָָ

הּקּבלה  החטא 32ּובלׁשֹון קֹודם הראׁשֹון ׁשאדם , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכלּול ּבבריאה היה ראׁשֹו מּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִִִִָָָָָָָֹ

ּומּזה  ּבעׂשּיה. היּו רגליו ורק ּבּיצירה, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָוגּופֹו

ּבמדריגה  אז היה העׂשּיה ׁשעֹולם מּובן, ְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּגּופא

ּבּקּבלה  וכּמפרׁש יֹותר, זה 32נעלית ּתמּורת ולכן . ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

את  הּגׁשמי החי טֹועם החטא) (לאחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשעכׁשו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשּבּמאכל, הּגׁשמי חי33הּטעם ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָ
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פ"ב.26) שם ט שער חיים ואילך.27)עץ קלח ע' עת"ר סה"מ ג. ס, חוקת לקו"ת וראה א. קג, זח"ב מאמרי 28)ראה ראה

ואילך. נה ס"ע לאזניא אתהלך ו.29)אדה"ז ג, שם).30)בראשית (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה

א).31) קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. רנז, זח"ג ג. פקודי (שער 32)תנחומא לט שער חיים עץ וראה פי"ח. הגלגולים ספר

א. פג, לזח"ג רשב"י מאמרי שער בסופו. א דרוש ומ"ד) יא.33)מ"ן יב, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Á‡ ÌB˜Óa ·e˙kL26 וחסידות ‰ÒÁ„בקבלה ÔÈÚ ‡e‰L שהיא ∆»¿»«≈∆ƒ¿««∆∆

המידות  בסדר הראשונה ‰eÎiM˙המידה È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .(¿»ƒ¿»ƒ«ƒ««»
˙Bcn‰ ÔÈÚa ÌÈÏk‰ ˙¯È·Lc של עניינו שעיקר בחסידות כמבואר ƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ¿««ƒ

הם  שבו המידות ולכן המידות הוא התוהו ("אורות עולם גדול בתוקף

לא  שהכלים כך כדי עד מרובים")

מועטים",יכול  (כלים אותם להכיל ים

הוא  שעיקרו התיקון מעולם בשונה

שבו  המידות גם שכך, (וכיוון המוחין

כל  בתוקף אינם ולכן השכל פי על הם

בדיבור  גם באריכות וכמבואר כך,

תשכ"ז, זו, שנה יצחק" "ויזרע המתחיל

ה'תנש"א) כסלו חודש ראש (קונטרס

אפשר  בדרך ביאור עם לאור שיוצא

תשע"ד) תולדות פרשת מלכות' ב'דבר

˙ÏÁ˙‰L ,˙Úc‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««««∆«¿»«
‰¯È·M‰ התוהו בעולם הכלים של «¿ƒ»

˙Úc‰ ÔÓ ‰È‰z היא הדעת ולכן ƒ¿∆ƒ«««
הראשון  המלך של והדרגה הבחינה

בעור.? בן בלע תוהו, ממלכי

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈÏk‰ ˙¯È·ML (‚ ÛÈÚÒ) של ¿ƒ∆¿ƒ««≈ƒ

התוהו  B˜Óe¯עולם L¯BM‰ ‡È‰ƒ«∆»
Ôk BÓLkL ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÏ¿≈¿≈«««∆ƒ¿≈
ıÚ ÌÚ ¯eLw‰ ‡ËÁ ,‡e‰≈¿«»ƒ≈

˙Úc‰ ללמוד יש יש ומכאן שאכן «««
לענין  בתוהו הכלים שבירת בין קשר

BÓˆÚהדעת. ‰Ê ÔÈÚ Ï·‡¬»ƒ¿»∆«¿
¯e‡Èa L¯Bc לשמש יכול ואינו ≈≈

במקומות  המבואר בין לסתירה כביאור

במידות  היתה שהשבירה אחרים

החסד  בחינת היא שלהם שההתחלה

היתה  השבירה שהתחלת הביאור ובין

הדעת]. ˆ¯CÈבענין ¯˙BÈ·e¿≈»ƒ
ÔÈ·‰Ï שהמלך לעיל האמור את ¿»ƒ

הדעת, ענין הוא אדום ממלכי הראשון

Úe„È È¯‰L27˙BtÏw‰L ∆¬≈»«∆«¿ƒ
על  מכסה שהקליפה כשם האלוקות על המכסים הקדושה היפך של הכוחות

התוהו  בעולם הוא ושורשם ‰Úc˙הפרי ÁBÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ בלקוטי כמובא ≈»∆««««
את  ולטהר חטאת מי להזות כשר שהקטן חוקת פרשת הזקן) (לרבנו תורה

בו  אין שעדיין ולמרות קטנות בבחינת עדיין הן שלו שהמידות למרות הטמא

הזוהר).? מדברי שם (כמובא דעת אין הטומאה בכוחות גם כי דעת

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („28ÏÚtL ÔÈÚ‰ ˙ÏÁ˙‰L ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«∆«¿»«»ƒ¿»∆»«
˙e¯LÙ‡‰·e˙kM ‰Ó ‰Ê È¯‰ ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÏ29‡¯zÂ »∆¿»¿≈¿≈«««¬≈∆«∆»«≈∆

„ÓÁÂ ÌÈÈÚÏ ‡e‰ ‰Â‡˙ ÈÎÂ ÏÎ‡ÓÏ ıÚ‰ ·BË Èk ‰M‡‰»ƒ»ƒ»≈¿«¬»¿ƒ«¬»»≈«ƒ¿∆¿»
˙eiÓL‚a ‰Lb¯‰‰ ÔÈÚ ‰NÚpL eÈ‰ ,ÏÈkN‰Ï ıÚ‰»≈¿«¿ƒ«¿∆«¬»ƒ¿«««¿»»¿«¿ƒ

,ÌÏBÚ‰ לרצון הובילה זו והרגשה »»
היינו  גשמיים, לענינים ¿Bˆ¯Ïƒ˙ותאוה

˙e˜È˙Ó‰ „vÓ ¯·„a¿»»ƒ««¿ƒ
ÔÈÚ e‰ÊÂ ,BaL ˙ÈÓLb‰««¿ƒ∆¿∆ƒ¿«

˙Úc‰ ומשתלשל יורד שהוא כפי «««
והיצר  הבהמית הנפש של בכוחות

ÏÚÓa˙הרע, ‰Lb¯‰‰««¿»»¿«¬«
˙eiÓLb‰ הגורמת היא זו והרגשה ««¿ƒ

לגשמיות. ותאווה ≈p‰c¿ƒ‰,רצון
‰˙È‰ dÓˆÚ „vÓ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ««¿»»¿»
B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚL ÔÙB‡a¿∆∆»«ƒ

‡¯·30, ומושלם מלא עולם כלומר, ƒ¿»
חסרון, ללא

Ú‚Ba ‰nÎÂ-‰nk-˙Á‡-ÏÚÂ¿««««»¿«»¿≈«
Ì„‡‰ ‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚÏ31, ¿»»»∆»»»

שלם  נברא ¿ÔBLÏ·eƒשבוודאי
‰Ïaw‰32ÔBL‡¯‰ Ì„‡L , ««»»∆»»»ƒ

‡ËÁ‰ Ì„B˜ על שנברא כפי היינו ∆«≈¿
היה  לא ועדיין הקדושֿברוךֿהוא ידי

חסרון שום ÏeÏkבו ‰È‰»»»
,‰iNÚ-‰¯ÈˆÈ-‰‡È¯aÓ שלושת ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

'סדר  של הרוחניים העולמות

מלמעלה  האלוקי האור השתלשלות'

BÙe‚Âלמטה  ‰‡È¯·a BL‡…̄ƒ¿ƒ»¿
eÈ‰ ÂÈÏ‚¯ ˜¯Â ,‰¯Èˆia«¿ƒ»¿««¿»»

‰iNÚa היה כמה עד מובן ומזה «¬ƒ»
מושלם. יצור הראשון ∆fÓeƒ‰אדם

‡ÙebעצמוÌÏBÚL ,Ô·eÓ »»∆»
‰iNÚ‰ הראשון אדם רגלי היו שבו »¬ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚È¯„Óa Ê‡ ‰È‰»»»¿«¿≈»«¬≈≈
החטא, לאחר מצבו «…¿»¿L¯ÙnÎÂמאשר

‰Ïawa32 העובדה גם וממילא ««»»
כלשהו. חסרון שהיה מלמדת לא בעשייה היו הראשון אדם ≈«¿ÔÎÏÂשרגלי

ה  בגלל שרק הרגשה כיוון לעולם באה ממנו והאכילה הדעת לעץ תאווה

הרי  גשמיים, בעניינים ‰ËÁ‡)ותאווה ¯Á‡Ï) ÂLÎÚL ‰Ê ˙¯eÓz¿«∆∆«¿»¿«««≈¿
ÏÎ‡naL ÈÓLb‰ ÌÚh‰ ˙‡ ÈÓLb‰ CÈÁ‰ ÌÚBË לו ותאב ≈«≈««¿ƒ∆«««««¿ƒ∆««¬»

גשמית, הנאה ממנו e˙kL·ונהנה BÓk33CÈÁ‰Â ,ÌÚËÈ ÏÎB‡ CÈÁ ¿∆»≈∆ƒ¿«¿«≈
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f"kyz'dי elqk h"i

טֹועם  האדם ׁשּבנפׁש הרּוחני והחי יטעם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹוכל

הּנה  רּוחנּיים, ׁשּבענינים והּתענּוג הּטעם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָאת

אדם  ׁשל הּגׁשמי החי היה החטא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָקֹודם

עֹולם  ׁשּבעניני הרּוחני הּטעם את טֹועם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹון

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּכל 34העׂשּיה. ל אין ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

מּזל  לֹו ׁשאין העׂשּיה ) (ּבעֹולם ׁשּלמּטה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשב

מּובן  והרי ּגדל, לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָלמעלה

לּטעם  ּומקֹור ׁשרׁש רק הּוא רּוחני ׁשהּוא ִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּמּזל

אבל  ׁשּלמּטה, ּופרי ּבעׂשב הּגׁשמית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּומתיקּות

טעם  אם ּכי ּגׁשמית, ּומתיקּות טעם ּבֹו ְְִִִִֵַַַַַאין

קֹודם  הראׁשֹון אדם אצל היה וכ רּוחני. ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָותענּוג

הּטעם  נרּגׁש היה ׁשּלֹו הּגׁשמי ׁשּבחי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהחטא,

והּמתיקּות  הּטעם ואילּו הרּוחני, ְְְְֲִִִַַַַַַָָוהּתענּוג

אפילּו הרּגׁשה ׁשל ּבאֹופן היה לא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹהּגׁשמית

ּבעֹולם  ׁשהיה ׁשּלֹו הרּוחני והחי הּגׁשמי. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבחי

העֹולם, ׁשל הרּוחנּיּות (לא טֹועם היה ְִִֵֶַָָָָָָָֹהּיצירה,

אּלא) הּגׁשמי, ּבחי אצלֹו נרּגׁשת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיתה

החטא, ענין היה ּובזה כּו'. הּתֹורה ְְְִִֵֶַַַָָָָמתיקּות

ועיקר  הּגׁשמי. הּדבר מתיקּות והרּגיׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָׁשּטעם

נפרד  ׁשעלֿידיֿזה הּדבר, ּבהרּגׁשת הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָהחטא

ׁשּבֹו. הּגׁשמּיּות אחר ונמׁש ׁשּבֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמהרּוחנּיּות

ּׁשּכתּוב  מה הם,35ועלּֿדר עירּמים ּכי וּידעּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ

אּלא  סתם, הּידיעה לענין לא היא ּבזה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּכּונה

ּבמפרׁשי  (ּכמבֹואר הרּגׁשה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָלידיעה

ועלֿי 36הּתֹורה  ּגׁשמית.), ּתאוה ּבזה נעׂשה דיֿזה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

 ֿ מּכל ערּוּמים, ׁשהיּו אף לפניֿזה, ֿ ּכן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמהּֿׁשאין

יתּבׁשׁשּו לא ּב'ראׁשית 37מקֹום וכּמבֹואר , ְְְְִִֵַָָָֹֹ

עלֿידי 38חכמה' מצוה ׁשּמקּימים ּכמֹו זה ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתפילין  הּנחת מצות ׁשּמקּימים ּדכׁשם אחר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאבר

ּורבּיה  ּפרּיה מצות מקּימים ּכ הּיד, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָעלֿידי

ענין  ׁשּנעׂשה לאחרי ורק זה. אבר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָעלֿידי
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ÌÈÈÚaL ‚eÚz‰Â ÌÚh‰ ˙‡ ÌÚBË Ì„‡‰ LÙaL ÈÁe¯‰»»ƒ∆¿∆∆»»»≈∆«««¿««¬∆¿ƒ¿»ƒ
Ì„‡ ÏL ÈÓLb‰ CÈÁ‰ ‰È‰ ‡ËÁ‰ Ì„B˜ ‰p‰ ,ÌÈiÁe¯»ƒƒƒ≈∆«≈¿»»«≈««¿ƒ∆»»
,‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÈÈÚaL ÈÁe¯‰ ÌÚh‰ ˙‡ ÌÚBË ÔBL‡¯‰»ƒ≈∆«««»»ƒ∆¿ƒ¿¿≈»»¬ƒ»
עשייה  בחינת יש העשייה בעולם (שכן גשמיים דברים היותם שלמרות היינו

הגשמית, עשייה ובחינת הרוחנית

שהם  ויצירה בריאה מעולמות בשונה

מקום  נתינת ללא רוחניים עולמות

'טועם' היה הראשון אדם לגשמיות),

והתוכן  ה'טעם' את בהם ומרגיש

הגשמיות  את ולא שלהם הרוחני

ומפרט. שהולך כפי שבהם,

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c34 ¿ƒ≈»¿«≈«
‰hÓlL ·NÚ Ïk EÏ ÔÈ‡≈¿»≈∆∆¿«»

‰iNÚ‰ ÌÏBÚa) הגשמיÔÈ‡L ( ¿»»¬ƒ»∆≈
ÏfÓ BÏ רוחני ומקור שורש «»

Ba ‰kn‰ ‰ÏÚÓÏ לו ומשפיע ¿«¿»««∆
È¯‰Âחיות  ,Ï„b BÏ ¯ÓB‡Â¿≈¿««¬≈

ÈÁe¯ ‡e‰L Ïfn‰L Ô·eÓ»∆««»∆»ƒ
ÌÚhÏ ¯B˜Óe L¯L ˜¯ ‡e‰«…∆»«««
·NÚa ˙ÈÓLb‰ ˙e˜È˙Óe¿ƒ««¿ƒ¿≈∆

Ï·‡ ,‰hÓlL È¯Ùe היותו עם ¿ƒ∆¿«»¬»
ולמתיקות  לגשמיות ומקור שורש

Baגשמית  ÔÈ‡ עצמוÌÚË ≈««
ÌÚË Ì‡ Èk ,˙ÈÓLb ˙e˜È˙Óe¿ƒ«¿ƒƒƒ««

ÈÁe¯ ‚eÚ˙Â ירידה שאחרי ¿«¬»ƒ
ומתיקות  לטעם הופך רב וצמצום

‡„Ìגשמית. Ïˆ‡ ‰È‰ CÎÂ¿»»»≈∆»»
,‡ËÁ‰ Ì„B˜ ÔBL‡¯‰»ƒ∆«≈¿
‰È‰ BlL ÈÓLb‰ CÈÁaL∆«≈««¿ƒ∆»»
‚eÚz‰Â ÌÚh‰ Lb¯ƒ¿»«««¿««¬

,ÈÁe¯‰ שבין שהיחס היינו »»ƒ
לידי  שבא כפי והרוחניות הגשמיות

שהרגיש  הראשון אדם אצל ביטוי

הגש  והתוכן בחיך ה'טעם' את מי

הגשמיות  שבין ליחס דומה הרוחני,

ומקור  לשורש הזה בעולם שהיא כפי

אופן, ובכל למעלה, שהוא כפי שלה

הרגיש  הראשון אדם החטא קודם

רוחניות  רק בגשמיות eÏÈ‡Â¿ƒאפילו
˙ÈÓLb‰ ˙e˜È˙n‰Â ÌÚh‰«««¿«¿ƒ««¿ƒ
‰Lb¯‰ ÏL ÔÙB‡a ‰È‰ ‡Ï…»»¿∆∆«¿»»
CÈÁ‰Â .ÈÓLb‰ CÈÁa eÏÈÙ‡¬ƒ«≈««¿ƒ¿«≈

,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚa ‰È‰L BlL ÈÁe¯‰ בבריאה ש"ראשו לעיל כמובא »»ƒ∆∆»»¿»«¿ƒ»
ביצירה", ÌÚBËוגופו ‰È‰'ו'מרגיש,ÌÏBÚ‰ ÏL ˙eiÁe¯‰ ‡Ï) »»≈…»»ƒ∆»»

‰¯Bz‰ ˙e˜È˙Ó (‡l‡ ,ÈÓLb‰ CÈÁa BÏˆ‡ ˙Lb¯ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ∆»¿ƒ«»
,'eÎ.לגשמיות שייכות מכל שלמעלה רוחנית מתיקות ‰È‰היינו ‰Ê·e»∆»»

‡ËÁ‰ ÔÈÚ מעץ האכילה של ƒ¿««≈¿
בשלימות  חסרון ועשה שפגם הדעת

הראשון, אדם LÈb¯‰Âשל ÌÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ
¯˜ÈÚÂ .ÈÓLb‰ ¯·c‰ ˙e˜È˙Ó¿ƒ«»»««¿ƒ¿ƒ«

‡ËÁ‰ את שגרם המרכזי הדבר «≈¿
הרוחני  במובן והחיסרון ‰e‡הפגם

,¯·c‰ ˙Lb¯‰a בהרגשה ¿«¿»««»»
ועונג  ותאווה רצון לידי המביאה

‰Ê-È„È-ÏÚL'מה'הרגשה כתוצאה ∆«¿≈∆
הגשמית  והמתיקות בגשמיות והעונג

CLÓÂ BaL ˙eiÁe¯‰Ó „¯Ùƒ¿«≈»»ƒ∆¿ƒ¿«
.BaL ˙eiÓLb‰ ¯Á‡««««¿ƒ∆

·e˙kM ‰Ó C¯c-ÏÚÂ35 אדם על ¿«∆∆«∆»
החטא  לאחר Èkוחוה eÚ„iÂ«≈¿ƒ

‰Êa ‰ek‰L ,Ì‰ ÌÈn¯ÈÚ≈Àƒ≈∆««»»»∆
,Ì˙Ò ‰ÚÈ„i‰ ÔÈÚÏ ‡Ï ‡È‰ƒ…¿ƒ¿««¿ƒ»¿»
לכן  קודם גם זאת ידעו בוודאי שהרי

ÏL ÔÙB‡a ‰ÚÈ„ÈÏ ‡l‡∆»ƒƒ»¿∆∆
ÈL¯ÙÓa ¯‡B·Ók) ‰Lb¯‰«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈

‰¯Bz‰36'ה'ידיעה משמעות מהי «»
Ê-È„È-ÏÚÂ‰כאן  ה'ידיעה'), בגלל ¿«¿≈∆

ערומים  שהם בכך «¬»NÚ‰וה'הרגשה'
‰Êa ערומים שהיו Â‡z‰בכך »∆«¬»

Ôk-ÔÈ‡M-‰Ó .˙ÈÓLb«¿ƒ«∆≈≈
,‰Ê-ÈÙÏ החטא,קוד eÈ‰Lם Û‡ ƒ¿≈∆«∆»

‡Ï ÌB˜Ó-ÏkÓ ,ÌÈne¯Ú¬ƒƒ»»…
eLLa˙È37 שום בליבם עלתה ולא ƒ¿…»

רצוייה, בלתי «¿»¿B·nÎÂ‡¯תאווה
'‰ÓÎÁ ˙ÈL‡¯'a38‰Ê ‰È‰L ¿≈ƒ»¿»∆»»∆

בהם  עוררה לא ערומים שהיו העובדה

אבריהם  כל כי רצויה בלתי תאווה שום

לקיום  כאמצעי להם נראו כולם

ÂˆÓ‰המצוות  ÌÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒ¿»
ÌLÎc ,¯Á‡ ¯·‡ È„È-ÏÚ«¿≈≈»«≈ƒ¿≈
˙Áp‰ ˙ÂˆÓ ÌÈÓi˜nL∆¿«¿ƒƒ¿««»«
Ck ,„i‰ È„È-ÏÚ ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ«¿≈«»»
‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È¯Á‡Ï ˜¯Â .‰Ê ¯·‡ È„È-ÏÚ«¿≈≈»∆¿«¿«¬≈
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גֹו' וּיעׂש להיֹות הּוצר אזי גֹו', וּידעּו ְְְְֲִֵַַַַַַַַָָההרּגׁשה ,

וילּביׁשם  עֹור .39ּכתנֹות ְְִֵַַָ

הּדעת,BÈÚÂה) ּכח יׁש ּבֹו ׁשּגם האדם, ּבנפׁש ¿ƒ¿»ְֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשית  ּדכליל מפּתחא מקֹור 40ׁשהּוא , ְְְְִִֶַָָ

טֹוב  ּוגבּורה, לחסד ּבכללּות ׁשּנחלקֹות ְְְְִִֶֶֶֶַָָָהּמּדֹות,

טֹוב  ּתערֹובֹות נעׂשה הּדעת עלֿידי הּנה ְֲֲִֵֵַַַַַַָָָורע,

הּוא  האדם ּכאׁשר הּדעת, ענין לּולי ּדהּנה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָורע.

ּתם  איׁש ּוכמֹו הּמֹוחין, קטנּות הּדעת, ְְְְִִַַַַַַָּבקטנּות

טֹוב  ּתערֹובֹות אצלֹו אין אזי ּדעת, ּבר ְֲֲֵֵֶֶַַַַַׁשאינֹו

ּבֹו אין טֹוב, ּדבר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר והינּו ְְֲֵֶֶֶַַָָָָורע,

ּבֹו אין רע, ּדבר עֹוׂשה וכאׁשר רע. ְֲֲֵֶֶַַַַָָּתערֹובֹות

להסּתיר  ּדעה ּבֹו ׁשאין לפי וזה טֹוב. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּתערֹובֹות

ולכן  ּברע, טֹוב עירּוב עלֿידי כּו' ְְְְֵֵֵַַָָּולרּמֹות

אֹו טֹוב איׁש הּוא אם מהּותֹו, על לעמֹוד ְֲִִִַַַיכֹולים

הּכרה  הּדעת, ענין יׁשנֹו ּכאׁשר אבל .ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָלהיפ

איֿאפׁשר  אזי ערֹום, ּבאיׁש ּוכמֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָוהרּגׁשה,

ּבחיצֹונּיּות  ּכאׁשר ּגם ּכי מהּותֹו, על ְֲֲִִִֶַַַַַלעמֹוד

כּו' ׁשּבקרּבֹו להיֹות יכֹול טֹוב, הּוא .41ּובגלּוי ְְְְִִֶָָ

ׁשאףֿעלּֿפי  ורע, טֹוב ּתערֹובֹות ענין ְְֲִִֶֶַַַַָָוזהּו

מּכלֿמקֹום  טֹוב, ּדבר זה הרי ְֲִִִֵֶֶָָָָׁשּבחיצֹונּיּות

זה  הרי ׁשּבחיצֹונּיּות ,להפ וכן רע. ּבזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמעֹורב

רע, אּלא ּדבר טֹוב , ּבזה מעֹורב ּומּכלֿמקֹום ְִֶֶַָָָָָָָ

לענין  ועד וחכמה ּבׂשכל צֹור יׁש זה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבׁשביל

עצמֹו את להכניס והרּגׁשה, הּכרה ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָהּדעת,

לכּסֹות  ּבהענין , (זי אריינלייגן אּון ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָ(צּוטראגן

לא  ׁשהחיצֹונּיּות הרע, את לכּסֹות אֹו הּטֹוב ְִִֶֶֶַַַַָֹאת

ּכברֹו ּתֹוכֹו ׁשאין ׁשּזהּו הּפנימּיּות, ּכמֹו .42ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
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יי f"kyz'd elqk h"i

טֹועם  האדם ׁשּבנפׁש הרּוחני והחי יטעם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹוכל

הּנה  רּוחנּיים, ׁשּבענינים והּתענּוג הּטעם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָאת

אדם  ׁשל הּגׁשמי החי היה החטא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָקֹודם

עֹולם  ׁשּבעניני הרּוחני הּטעם את טֹועם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹון

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּכל 34העׂשּיה. ל אין ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

מּזל  לֹו ׁשאין העׂשּיה ) (ּבעֹולם ׁשּלמּטה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשב

מּובן  והרי ּגדל, לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָלמעלה

לּטעם  ּומקֹור ׁשרׁש רק הּוא רּוחני ׁשהּוא ִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּמּזל

אבל  ׁשּלמּטה, ּופרי ּבעׂשב הּגׁשמית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּומתיקּות

טעם  אם ּכי ּגׁשמית, ּומתיקּות טעם ּבֹו ְְִִִִֵַַַַַאין

קֹודם  הראׁשֹון אדם אצל היה וכ רּוחני. ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָותענּוג

הּטעם  נרּגׁש היה ׁשּלֹו הּגׁשמי ׁשּבחי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהחטא,

והּמתיקּות  הּטעם ואילּו הרּוחני, ְְְְֲִִִַַַַַַָָוהּתענּוג

אפילּו הרּגׁשה ׁשל ּבאֹופן היה לא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹהּגׁשמית

ּבעֹולם  ׁשהיה ׁשּלֹו הרּוחני והחי הּגׁשמי. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבחי

העֹולם, ׁשל הרּוחנּיּות (לא טֹועם היה ְִִֵֶַָָָָָָָֹהּיצירה,

אּלא) הּגׁשמי, ּבחי אצלֹו נרּגׁשת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיתה

החטא, ענין היה ּובזה כּו'. הּתֹורה ְְְִִֵֶַַַָָָָמתיקּות

ועיקר  הּגׁשמי. הּדבר מתיקּות והרּגיׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָׁשּטעם

נפרד  ׁשעלֿידיֿזה הּדבר, ּבהרּגׁשת הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָהחטא

ׁשּבֹו. הּגׁשמּיּות אחר ונמׁש ׁשּבֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמהרּוחנּיּות

ּׁשּכתּוב  מה הם,35ועלּֿדר עירּמים ּכי וּידעּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ

אּלא  סתם, הּידיעה לענין לא היא ּבזה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּכּונה

ּבמפרׁשי  (ּכמבֹואר הרּגׁשה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָלידיעה

ועלֿי 36הּתֹורה  ּגׁשמית.), ּתאוה ּבזה נעׂשה דיֿזה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

 ֿ מּכל ערּוּמים, ׁשהיּו אף לפניֿזה, ֿ ּכן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמהּֿׁשאין

יתּבׁשׁשּו לא ּב'ראׁשית 37מקֹום וכּמבֹואר , ְְְְִִֵַָָָֹֹ

עלֿידי 38חכמה' מצוה ׁשּמקּימים ּכמֹו זה ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתפילין  הּנחת מצות ׁשּמקּימים ּדכׁשם אחר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאבר

ּורבּיה  ּפרּיה מצות מקּימים ּכ הּיד, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָעלֿידי

ענין  ׁשּנעׂשה לאחרי ורק זה. אבר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָעלֿידי
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א).34) (קלב, סוס"כ אגה"ק תניא וראה פ"י. ח"ב מו"נ ב. קעא, ח"ב (בהשמטות). א רנא, ח"א זהר ו. פ"י, ב"ר ראה

ז.35) שם, ג.36)בראשית ל, בראשית תו"ח גם וראה עה"פ. אוה"ח כה.37)ראה ב, פט"ז.38)בראשית הקדושה שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÈÚaL ‚eÚz‰Â ÌÚh‰ ˙‡ ÌÚBË Ì„‡‰ LÙaL ÈÁe¯‰»»ƒ∆¿∆∆»»»≈∆«««¿««¬∆¿ƒ¿»ƒ
Ì„‡ ÏL ÈÓLb‰ CÈÁ‰ ‰È‰ ‡ËÁ‰ Ì„B˜ ‰p‰ ,ÌÈiÁe¯»ƒƒƒ≈∆«≈¿»»«≈««¿ƒ∆»»
,‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÈÈÚaL ÈÁe¯‰ ÌÚh‰ ˙‡ ÌÚBË ÔBL‡¯‰»ƒ≈∆«««»»ƒ∆¿ƒ¿¿≈»»¬ƒ»
עשייה  בחינת יש העשייה בעולם (שכן גשמיים דברים היותם שלמרות היינו

הגשמית, עשייה ובחינת הרוחנית

שהם  ויצירה בריאה מעולמות בשונה

מקום  נתינת ללא רוחניים עולמות

'טועם' היה הראשון אדם לגשמיות),

והתוכן  ה'טעם' את בהם ומרגיש

הגשמיות  את ולא שלהם הרוחני

ומפרט. שהולך כפי שבהם,

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c34 ¿ƒ≈»¿«≈«
‰hÓlL ·NÚ Ïk EÏ ÔÈ‡≈¿»≈∆∆¿«»

‰iNÚ‰ ÌÏBÚa) הגשמיÔÈ‡L ( ¿»»¬ƒ»∆≈
ÏfÓ BÏ רוחני ומקור שורש «»

Ba ‰kn‰ ‰ÏÚÓÏ לו ומשפיע ¿«¿»««∆
È¯‰Âחיות  ,Ï„b BÏ ¯ÓB‡Â¿≈¿««¬≈

ÈÁe¯ ‡e‰L Ïfn‰L Ô·eÓ»∆««»∆»ƒ
ÌÚhÏ ¯B˜Óe L¯L ˜¯ ‡e‰«…∆»«««
·NÚa ˙ÈÓLb‰ ˙e˜È˙Óe¿ƒ««¿ƒ¿≈∆

Ï·‡ ,‰hÓlL È¯Ùe היותו עם ¿ƒ∆¿«»¬»
ולמתיקות  לגשמיות ומקור שורש

Baגשמית  ÔÈ‡ עצמוÌÚË ≈««
ÌÚË Ì‡ Èk ,˙ÈÓLb ˙e˜È˙Óe¿ƒ«¿ƒƒƒ««

ÈÁe¯ ‚eÚ˙Â ירידה שאחרי ¿«¬»ƒ
ומתיקות  לטעם הופך רב וצמצום

‡„Ìגשמית. Ïˆ‡ ‰È‰ CÎÂ¿»»»≈∆»»
,‡ËÁ‰ Ì„B˜ ÔBL‡¯‰»ƒ∆«≈¿
‰È‰ BlL ÈÓLb‰ CÈÁaL∆«≈««¿ƒ∆»»
‚eÚz‰Â ÌÚh‰ Lb¯ƒ¿»«««¿««¬

,ÈÁe¯‰ שבין שהיחס היינו »»ƒ
לידי  שבא כפי והרוחניות הגשמיות

שהרגיש  הראשון אדם אצל ביטוי

הגש  והתוכן בחיך ה'טעם' את מי

הגשמיות  שבין ליחס דומה הרוחני,

ומקור  לשורש הזה בעולם שהיא כפי

אופן, ובכל למעלה, שהוא כפי שלה

הרגיש  הראשון אדם החטא קודם

רוחניות  רק בגשמיות eÏÈ‡Â¿ƒאפילו
˙ÈÓLb‰ ˙e˜È˙n‰Â ÌÚh‰«««¿«¿ƒ««¿ƒ
‰Lb¯‰ ÏL ÔÙB‡a ‰È‰ ‡Ï…»»¿∆∆«¿»»
CÈÁ‰Â .ÈÓLb‰ CÈÁa eÏÈÙ‡¬ƒ«≈««¿ƒ¿«≈

,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚa ‰È‰L BlL ÈÁe¯‰ בבריאה ש"ראשו לעיל כמובא »»ƒ∆∆»»¿»«¿ƒ»
ביצירה", ÌÚBËוגופו ‰È‰'ו'מרגיש,ÌÏBÚ‰ ÏL ˙eiÁe¯‰ ‡Ï) »»≈…»»ƒ∆»»

‰¯Bz‰ ˙e˜È˙Ó (‡l‡ ,ÈÓLb‰ CÈÁa BÏˆ‡ ˙Lb¯ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ∆»¿ƒ«»
,'eÎ.לגשמיות שייכות מכל שלמעלה רוחנית מתיקות ‰È‰היינו ‰Ê·e»∆»»

‡ËÁ‰ ÔÈÚ מעץ האכילה של ƒ¿««≈¿
בשלימות  חסרון ועשה שפגם הדעת

הראשון, אדם LÈb¯‰Âשל ÌÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ
¯˜ÈÚÂ .ÈÓLb‰ ¯·c‰ ˙e˜È˙Ó¿ƒ«»»««¿ƒ¿ƒ«

‡ËÁ‰ את שגרם המרכזי הדבר «≈¿
הרוחני  במובן והחיסרון ‰e‡הפגם

,¯·c‰ ˙Lb¯‰a בהרגשה ¿«¿»««»»
ועונג  ותאווה רצון לידי המביאה

‰Ê-È„È-ÏÚL'מה'הרגשה כתוצאה ∆«¿≈∆
הגשמית  והמתיקות בגשמיות והעונג

CLÓÂ BaL ˙eiÁe¯‰Ó „¯Ùƒ¿«≈»»ƒ∆¿ƒ¿«
.BaL ˙eiÓLb‰ ¯Á‡««««¿ƒ∆

·e˙kM ‰Ó C¯c-ÏÚÂ35 אדם על ¿«∆∆«∆»
החטא  לאחר Èkוחוה eÚ„iÂ«≈¿ƒ

‰Êa ‰ek‰L ,Ì‰ ÌÈn¯ÈÚ≈Àƒ≈∆««»»»∆
,Ì˙Ò ‰ÚÈ„i‰ ÔÈÚÏ ‡Ï ‡È‰ƒ…¿ƒ¿««¿ƒ»¿»
לכן  קודם גם זאת ידעו בוודאי שהרי

ÏL ÔÙB‡a ‰ÚÈ„ÈÏ ‡l‡∆»ƒƒ»¿∆∆
ÈL¯ÙÓa ¯‡B·Ók) ‰Lb¯‰«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈

‰¯Bz‰36'ה'ידיעה משמעות מהי «»
Ê-È„È-ÏÚÂ‰כאן  ה'ידיעה'), בגלל ¿«¿≈∆

ערומים  שהם בכך «¬»NÚ‰וה'הרגשה'
‰Êa ערומים שהיו Â‡z‰בכך »∆«¬»

Ôk-ÔÈ‡M-‰Ó .˙ÈÓLb«¿ƒ«∆≈≈
,‰Ê-ÈÙÏ החטא,קוד eÈ‰Lם Û‡ ƒ¿≈∆«∆»

‡Ï ÌB˜Ó-ÏkÓ ,ÌÈne¯Ú¬ƒƒ»»…
eLLa˙È37 שום בליבם עלתה ולא ƒ¿…»

רצוייה, בלתי «¿»¿B·nÎÂ‡¯תאווה
'‰ÓÎÁ ˙ÈL‡¯'a38‰Ê ‰È‰L ¿≈ƒ»¿»∆»»∆

בהם  עוררה לא ערומים שהיו העובדה

אבריהם  כל כי רצויה בלתי תאווה שום

לקיום  כאמצעי להם נראו כולם

ÂˆÓ‰המצוות  ÌÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒ¿»
ÌLÎc ,¯Á‡ ¯·‡ È„È-ÏÚ«¿≈≈»«≈ƒ¿≈
˙Áp‰ ˙ÂˆÓ ÌÈÓi˜nL∆¿«¿ƒƒ¿««»«
Ck ,„i‰ È„È-ÏÚ ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ«¿≈«»»
‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È¯Á‡Ï ˜¯Â .‰Ê ¯·‡ È„È-ÏÚ«¿≈≈»∆¿«¿«¬≈
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il axwn iytp melya dct

גֹו' וּיעׂש להיֹות הּוצר אזי גֹו', וּידעּו ְְְְֲִֵַַַַַַַַָָההרּגׁשה ,

וילּביׁשם  עֹור .39ּכתנֹות ְְִֵַַָ

הּדעת,BÈÚÂה) ּכח יׁש ּבֹו ׁשּגם האדם, ּבנפׁש ¿ƒ¿»ְֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשית  ּדכליל מפּתחא מקֹור 40ׁשהּוא , ְְְְִִֶַָָ

טֹוב  ּוגבּורה, לחסד ּבכללּות ׁשּנחלקֹות ְְְְִִֶֶֶֶַָָָהּמּדֹות,

טֹוב  ּתערֹובֹות נעׂשה הּדעת עלֿידי הּנה ְֲֲִֵֵַַַַַַָָָורע,

הּוא  האדם ּכאׁשר הּדעת, ענין לּולי ּדהּנה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָורע.

ּתם  איׁש ּוכמֹו הּמֹוחין, קטנּות הּדעת, ְְְְִִַַַַַַָּבקטנּות

טֹוב  ּתערֹובֹות אצלֹו אין אזי ּדעת, ּבר ְֲֲֵֵֶֶַַַַַׁשאינֹו

ּבֹו אין טֹוב, ּדבר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר והינּו ְְֲֵֶֶֶַַָָָָורע,

ּבֹו אין רע, ּדבר עֹוׂשה וכאׁשר רע. ְֲֲֵֶֶַַַַָָּתערֹובֹות

להסּתיר  ּדעה ּבֹו ׁשאין לפי וזה טֹוב. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּתערֹובֹות

ולכן  ּברע, טֹוב עירּוב עלֿידי כּו' ְְְְֵֵֵַַָָּולרּמֹות

אֹו טֹוב איׁש הּוא אם מהּותֹו, על לעמֹוד ְֲִִִַַַיכֹולים

הּכרה  הּדעת, ענין יׁשנֹו ּכאׁשר אבל .ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָלהיפ

איֿאפׁשר  אזי ערֹום, ּבאיׁש ּוכמֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָוהרּגׁשה,

ּבחיצֹונּיּות  ּכאׁשר ּגם ּכי מהּותֹו, על ְֲֲִִִֶַַַַַלעמֹוד

כּו' ׁשּבקרּבֹו להיֹות יכֹול טֹוב, הּוא .41ּובגלּוי ְְְְִִֶָָ

ׁשאףֿעלּֿפי  ורע, טֹוב ּתערֹובֹות ענין ְְֲִִֶֶַַַַָָוזהּו

מּכלֿמקֹום  טֹוב, ּדבר זה הרי ְֲִִִֵֶֶָָָָׁשּבחיצֹונּיּות

זה  הרי ׁשּבחיצֹונּיּות ,להפ וכן רע. ּבזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמעֹורב

רע, אּלא ּדבר טֹוב , ּבזה מעֹורב ּומּכלֿמקֹום ְִֶֶַָָָָָָָ

לענין  ועד וחכמה ּבׂשכל צֹור יׁש זה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבׁשביל

עצמֹו את להכניס והרּגׁשה, הּכרה ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָהּדעת,

לכּסֹות  ּבהענין , (זי אריינלייגן אּון ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָ(צּוטראגן

לא  ׁשהחיצֹונּיּות הרע, את לכּסֹות אֹו הּטֹוב ְִִֶֶֶַַַַָֹאת

ּכברֹו ּתֹוכֹו ׁשאין ׁשּזהּו הּפנימּיּות, ּכמֹו .42ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
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כא.39) ג, ד.40)בראשית ו, ואתחנן לקו"ת א. קעז, זח"ב ז.41)ראה ט, ירמי' - הכתוב לשון חז"ל 42)ע"פ לשון ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Lb¯‰‰ ÔÈÚ ‰NÚpL,החטא לאחר ובתאוות, ‚B',בגשמיות eÚ„iÂ ∆«¬»ƒ¿«««¿»»«≈¿

ÌLÈaÏÈÂ ¯BÚ ˙B˙k 'B‚ NÚiÂ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÈÊ‡39. ¬«¿«ƒ¿«««»¿««¿ƒ≈
BÈÚÂ שהיא ‰) כפי וההרגשה הידיעה עניין של LÙaהמשמעות ¿ƒ¿»¿∆∆

,˙Úc‰ Ák LÈ Ba ÌbL ,Ì„‡‰ כוחות עשרה יש לנפש שהרי »»»∆«≈…««««
העליונות  הספירות לעשר המקבילים

‡e‰L בזוהר נאמר עליו הדעת כוח ∆
ÈL˙שהוא  ÏÈÏÎc ‡ÁzÙÓ40, «¿¿»¿»ƒƒ

לפתוח  מאפשר שמפתח כשם כלומר,

הוא  הדעת כוח כך וסתום סגור דבר

המידות  את ולהפעיל לפתוח המאפשר

עניין  תוכן כי והגילוי, ההעלם מן

ובהתבוננות  במוחין זה חלק הוא הדעת

ומתקשר  מתחבר השכלי הרעיון שבו

כדבר  נשאר ולא עצמו האדם עם

להיות  הופך אלא ומופשט תיאורטי

וככל  לאדם, ואיכפת שנוגע דבר

לעניין  האישית השייכות שהרגשת

ההתרגשות  כך ומתחזקת הולכת

הולכת  המידות של וההתפעלות

נוגע  שלא לדבר ביחס ואילו וגוברת,

ומתרגש  מתפעל האדם אישית לו

הוא  הדעת כוח ולכן פחות, הרבה

המידות  את ומגלה הפותח המפתח

שכולל  שית", דכליל "מפתחא ונקרא

גבורה, (חסד, המידות ששת את

הדעת  וכוח יסוד) הוד נצח, תפארת,

B˜ÏÁpL˙הוא  ,˙Bcn‰ ¯B˜Ó¿«ƒ∆∆¿»
·BË ,‰¯e·‚e „ÒÁÏ ˙eÏÏÎaƒ¿»¿∆∆¿»
לגלות  שעניינה החסד במידת ששורשו

אלוקי אור ששורשו Ú¯Âולהשפיע »»
והסתר  העלם שעניינה הגבורה במידת

גם  יש הצמצומים שבריבוי עד וצמצום

אחרא, וסטרא ≈p‰ƒ‰'קליפות'
‰NÚ ˙Úc‰ È„È-ÏÚ«¿≈««««¬»

Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz שהולך כפי «¬»»
ומבאר.

,˙Úc‰ ÔÈÚ ÈÏeÏ ,‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ¿««««
BÓÎe ,ÔÈÁBn‰ ˙eË˜ ,˙Úc‰ ˙eË˜a ‡e‰ Ì„‡‰ ¯L‡k«¬∆»»»¿«¿««««¿«ƒ¿

,˙Úc ¯a BÈ‡L Ìz LÈ‡ קוים שני של שילוב להכיל בכוחו ואין ƒ»∆≈«««
וסותרים  eÈ‰Âשונים ,Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz BÏˆ‡ ÔÈ‡ ÈÊ‡¬«≈∆¿«¬»»¿«¿

Ú¯ ˙B·B¯Úz Ba ÔÈ‡ ,·BË ¯·c ‰NBÚ ¯L‡kL טוב הוא והטוב ∆«¬∆∆»»≈«¬«
BË·מוחלט. ˙B·B¯Úz Ba ÔÈ‡ ,Ú¯ ¯·c ‰NBÚ ¯L‡ÎÂ והרע ¿«¬∆∆»»«≈«¬

מוחלט. רע eÎ'הוא ˙Bn¯Ïe ¯ÈzÒ‰Ï ‰Úc Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆≈≈»¿«¿ƒ¿«
,Ú¯a ·BË ·e¯ÈÚ È„È-ÏÚ הרע למשל, רע, דבר עושה הוא וכאשר «¿≈≈¿»

יבלוט  לא שהרע כך פנים ולהעמיד לרמות לשכל מספיק לי אין כי וניכר בולט

טוב  ייראה ‡LÈאלא ‡e‰ Ì‡ ,B˙e‰Ó ÏÚ „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ«¬««ƒƒ
CÙÈ‰Ï B‡ ·BË.יחסית ‰Úc˙,בקלות ÔÈÚ BLÈ ¯L‡k Ï·‡ ¿≈∆¬»«¬∆∆¿ƒ¿««««

ÌB¯Ú LÈ‡a BÓÎe ,‰Lb¯‰Â ‰¯k‰ דעת לו יש כי למצבו המודע «»»¿«¿»»¿¿ƒ≈
אם  אחרים, מצבים לגבי גם כך ערום, היותו משמעות את ולהרגיש להבין

יכולות  לו ויש בר-דעת הוא האדם

ואת  מצבו את ולהרגיש להכיר לדעת,

של  והמשמעות סביבו, שקורה מה

היטב  לו מובנת ומעשיו »¬‡ÈÊמצבו
,B˙e‰Ó ÏÚ „BÓÚÏ ¯LÙ‡-È‡ƒ∆¿»«¬««
˙eiBˆÈÁa ¯L‡k Ìb Èkƒ««¬∆¿ƒƒ
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,·BË ‡e‰ ÈeÏ‚·e¿»»ƒ¿

'eÎ Ba¯˜aL41 הטוב היפך הוא ∆¿ƒ¿
(ובלשון  טוב כאדם פנים מעמיד ורק

המאמר: רומז שאליו בירמיהו הפסוק

בפיו  דבר, מרמה לשונם שחוט "חץ

ישים  ובקרבו ידבר, רעהו את שלום

האדם e‰ÊÂארבו"). בו כזה מצב ¿∆
טובים, ומעשיו שמצבו פנים מעמיד

הוא  האמת זו שאין »¿ÔÈÚƒבשעה
,Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz«¬»»
È¯‰ ˙eiBˆÈÁaL Èt-ÏÚ-Û‡L∆««ƒ∆¿ƒƒ¬≈

,·BË ¯·c ‰Ê יש שאמנם וייתכן ∆»»
מסויימת בכך  במידה טוב

.Ú¯ ‰Êa ·¯BÚÓ ÌB˜Ó-ÏkÓƒ»»¿»»∆«
,CÙ‰Ï ÔÎÂ הפוך מצב גם יתכן ¿≈¿≈∆

Ú¯ ¯·c ‰Ê È¯‰ ˙eiBˆÈÁaL∆¿ƒƒ¬≈∆»»«
במצב  נמצא שהאדם נראה ולכאורה

ראויים, לא ומעשיו רצוי לא

,·BË ‰Êa ·¯BÚÓ ÌB˜Ó-ÏkÓeƒ»»¿»»∆
‰Ê ÏÈ·LaL ‡l‡ ליצור כדי ∆»∆ƒ¿ƒ∆

ורע  טוב בין ˆC¯Bשילוב LÈ≈∆
‰ÓÎÁÂ ÏÎNa בחלקי די ולא ¿≈∆¿»¿»

והשגה  בהבנה הקשורים המוחין

גם  צורך יש אלא ו"בינה"), ("חכמה"

השכלי  הרעיון והתחברות בהתקשרות

עצמו  האדם ÔÈÚÏעם „ÚÂ¿«¿ƒ¿«
,‰Lb¯‰Â ‰¯k‰ ,˙Úc‰««««»»¿«¿»»

CÈÊ Ô‚ÈÈÏÈÈ¯‡ Ôe‡ Ô‚‡¯Ëeˆ) BÓˆÚ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï להתקרב ¿«¿ƒ∆«¿¿»¿««¿¿≈¿¿ƒ
אישי  אינטרס מתוך הנושא לתוך ולהיכנס ÔÈÚ‰a,לעניין כאשר ) ורק ¿»ƒ¿»

יכולת לאדם יש אזי הדעת, בכוח שימוש גם כולל בעניין »¿BqÎÏ˙העיסוק
·Bh‰ רושם ‡˙ שיוצר באופן ולהתנהג ובגלוי בחיצוניות במעשיו הנראה ∆«

הטוב  היפך ‰¯Úלחילופין‡Bשל ˙‡ ˙BqÎÏ בחיצוניות במעשיו הנראה ¿«∆»«
כזה באופן להתנהג היינו טוב, רושם וליצור Ï‡ובגלוי ˙eiBˆÈÁ‰L∆«ƒƒ…

BÎBz ÔÈ‡L e‰fL ,˙eiÓÈt‰ BÓk ‰È‰zשלו B¯·k42הפנימיות ƒ¿∆¿«¿ƒƒ∆∆∆≈¿»
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f"kyz'dיב elqk h"i

התחּלקּות  נעׂשה הּדעת ׁשעלֿידי זאת, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַֹועֹוד

לתּומֹו הֹול ׁשּכאׁשר והינּו, ּפרטים. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָלריּבּוי

ריּבּוי  את רֹואה אינֹו אזי הענין, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבהׂשּכלת

את  מכניס ּכאׁשר אבל זה, ׁשּבענין ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפרטים

(ער  ּומרחיב מפּתח אזי הענין, ּבעֹומק ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָעצמֹו

ּומגּלה  ההׂשּכלה, נקּודת את פאנאנּדער) ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָארּבעט

הּבינה  עלֿידי ׁשּגם ואף ּפרטים. ריּבּוי ְְְִִִֵֶַַַַָָָּבּה

עצמּה, מּצד ּבינה הּנה הּפרטים, ְְְִִִִִִֵַַַַָָָמתּגּלים

הענינים, ּכללּות ּתֹופסת והּׂשגה, הבנה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָׁשענינּה

להכניס  צרי הּפרטים ריּבּוי את למצֹוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָּוכדי

וענין  העמקה, ׁשל ּבאֹופן הּבינה מֹוח את ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּוליּגע

ּדוקא. הּדעת עלֿידי נעׂשה ּבּבינה ְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָההעמקה

הּפרטים  התחּלקּות נעׂשה הּדעת ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוכיון

ּגם  ּכֹולל זה הרי מּזה, זה ׁשֹונים אֹופּנים ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַּבריּבּוי

להיֹות  ׁשּיּוכלּו ּובאפן מּזה, זה הפּכּיים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָֹענינים

מּצד  הּמּדֹות ּדהּנה ּבזה, והענין יחד. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשניהם

ׁשּמּדה  ּדכיון ּבזֹו, זֹו להתערב יכֹולֹות אינן ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָעצמן

ּבגילּוי, היא ההפכית הּמּדה וגם ּבגילּוי, היא ְְְְִִִִִִֶַַָָזֹו

זה  וכל יחד. ׁשניהם יתערבּו אי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָאםּֿכן

לּה אין ׁשאז טהרתּה, על הּמּדה עצם ְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהתּגּלּות

עלֿידי  א ההפכית. הּמּדה עם וחיּבּור ְְְִִִִִֵֶַַַָָקיׁשּור

זֹו הּמּדֹות והתּכּללּות עירּוב להיֹות יכֹול ְְְְִִִֵֵֶַַַָהּׂשכל,

ּגּופא  ּבּמּדה ׁשּיׁש ּומראה מגּלה הּׂשכל ּכי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבזֹו,

עם  ּגם להתאחד ּתּוכל ׁשּמּצּדם ּפרטים, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּכּמה

ּבארּכה  (ּכמבֹואר מּמּנה הפכית ׁשהיא ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻמּדה

נח  ּפרׁשת חּיים' הּמבארים 43ּב'תֹורת ּבּדרּוׁשים ְְְֲִִִַַַַַַָָָֹ
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א. כח, ברכות ואילך.43)- א יב, בראשית תו"ח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e˜lÁ˙‰ ‰NÚ ˙Úc‰ È„È-ÏÚL ,˙‡Ê „BÚÂ השכלי הרעיון של ¿…∆«¿≈««««¬∆ƒ¿«¿

בשכל  ומושג מובן שהוא L‡kLכפי ,eÈ‰Â .ÌÈË¯t ÈeaÈ¯Ï¯ ¿ƒ¿»ƒ¿«¿∆«¬∆
ÔÈÚ‰ ˙ÏkN‰a BÓe˙Ï CÏB‰,פשטנית היא השכלית והתפיסה ≈¿¿«¿»«»ƒ¿»

Ê‰בתמימות, ÔÈÚaL ÌÈË¯t‰ ÈeaÈ¯ ˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡ ÈÊ‡ וגם ¬«≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆¿ƒ¿»∆
מסוים  ובמובן פשטנית היא ההבנה

‡˙שטחית, ÒÈÎÓ ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆«¿ƒ∆
,ÔÈÚ‰ ˜ÓBÚa BÓˆÚ וממשיך «¿¿∆»ƒ¿»

בנושא  ולחקור ענין לעיין עם הנידון

אישי  את ‡ÈÊואינטרס מעבד הוא ¬«
היינו  ÈÁ¯Óe·הרעיון, ÁzÙÓ¿«≈««¿ƒ

ומרחיב ( מפתח של תרגום ומוסיף

‡¯ËÚaלאידיש: ¯Ú∆«¿∆
˙„e˜ ˙‡ (¯Úc‡‡Ù«¿«¿∆∆¿«
ÈeaÈ¯ da ‰l‚Óe ,‰ÏkN‰‰««¿»»¿«∆»ƒ

ÌÈË¯t קודם בה והכיר ידע שלא ¿»ƒ
מידה  באותה בעניין נכנס כשלא לכן,

ובתמימות. פשטנית היתה וההבנה

‰Èa‰ È„È-ÏÚ ÌbL Û‡Â¿«∆««¿≈«ƒ»
,ÌÈË¯t‰ ÌÈlb˙Ó כמבואר ƒ¿«ƒ«¿»ƒ

שכלי  שרעיון רבים במקומות בחסידות

המעבר  ולאחר החכמה בנקודת מתחיל

לאורך  מתפתח הוא לבינה מחכמה

בחכמה  שהיה שהדבר כך ורוחב,

בריבוי  בבינה בא כללית, אחת נקודה

הדעת, דווקא מכלֿמקום פרטים,

באופן  בעניין וההתחברות ההתקשרות

כי  חדשים, פרטים הרבה מגלה אישי,

,dÓˆÚ „vÓ ‰Èa ‰p‰ƒ≈ƒ»ƒ««¿»
,‰‚O‰Â ‰·‰ dÈÚL וכל ∆ƒ¿»»¬»»¿«»»

היא  עדיין והבנה שכל היא מהותה

˙ÒÙBz את ‰ÌÈÈÚ,רק ˙eÏÏk ∆∆¿»»ƒ¿»ƒ
ÈeaÈ¯ ˙‡ ‡BˆÓÏ È„Îe¿≈ƒ¿∆ƒ

ÌÈË¯t‰ הפרטים בעומק שנמצאים «¿»ƒ
בתוכם ונסתרים CÈ¯»̂ƒונעלמים

ÁBÓ ˙‡ ÚbÈÏe ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿«≈«∆«
‰Èa‰ רב בכוח אותו ולהפעיל «ƒ»

È„È-ÏÚ ‰NÚ ‰Èaa ‰˜ÓÚ‰‰ ÔÈÚÂ ,‰˜ÓÚ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¬»»¿ƒ¿«««¬»»«ƒ»«¬∆«¿≈
‡˜Âc ˙Úc‰ כוח של פעולה הוא לפרטים הרעיון שהרחבת נכון כלומר, ««««¿»

כראוי  להתעמק לו וגורם הבינה כוח את המפעיל הוא הדעת כוח אבל הבינה,

לחלוקת  האמצעי היא שהדעת ונמצא המבוקשים, הפרטים אל להגיע ואכן

לפרטים. ‰˙e˜lÁ˙השכל ‰NÚ ˙Úc‰ È„È-ÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈««««¬∆ƒ¿«¿
t‰,‰fÓ ‰Ê ÌÈBL ÌÈpÙB‡ ÈeaÈ¯a ÌÈË¯ התעמקות לאחר כי «¿»ƒ¿ƒ«ƒƒ∆ƒ∆

למשל  כמו שונות בצורות הדברים את להבין ניתן השכלי ברעיון ראויה

וכד' וגמרא משנה באותה או פסוק באותו שונים ÏÏBkפירושים ‰Ê È¯‰¬≈∆≈
Ì‰ÈL ˙BÈ‰Ï eÏÎeiL ÔÙ‡·e ,‰fÓ ‰Ê ÌÈikÙ‰ ÌÈÈÚ Ìb«ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ∆ƒ∆¿…∆∆¿ƒ¿¿≈∆

„ÁÈ האומרת הדעה עם הן להזדהות, ואפילו היטב, להבין למשל, כמו, ««
עם  ולהזדהות להבין גם מידה ובאותה 'פטור' היא ההלכה מסוים שבמקרה

והפכיות  מנוגדות שיטות בשתי שמדובר למרות 'חייב', האומרת הדעה

הדעת, בכוח רק להיות יכול הפכיות דעות שתי בין הזה השילוב (וגם לחלוטין

בין  שהשילוב לעיל למבואר בדומה

ורע  טוב בין התערובת וכן וגבורה חסד

מדוע  ומבאר והולך הדעת). בכוח הם

השונים  האופנים בין השילוב

דווקא: הדעת בכוח בא וההפכיים

˙Bcn‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ
ÔÓˆÚ „vÓ באה אחת שכל כפי ƒ««¿»

שלה, המיוחד בעניין וגילוי ביטוי לידי

האור  בעניין החסד מידת למשל

הגבורה  ומידת וההשפעה, והגילוי

והגבלת  וצמצום האור הסתר בעניין

BÊהשפע ·¯Ú˙‰Ï ˙BÏBÎÈ ÔÈ‡≈»¿¿ƒ¿»≈
‡È‰ BÊ ‰cnL ÔÂÈÎc ,BÊa¿¿≈»∆ƒ»ƒ
˙ÈÎÙ‰‰ ‰cn‰ Ì‚Â ,ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿««ƒ»∆»¿ƒ

,ÈeÏÈ‚a ‡È‰ מהן אחת שבכל כך ƒ¿ƒ
בצורה  הן לה המיוחדות התכונות

ביותר ונרגשת ‡CÈניכרת Ôk-Ì‡ƒ≈≈
„ÁÈ Ì‰ÈL e·¯Ú˙È מדובר והרי ƒ¿»¿¿≈∆««

לחלוטין. והפכיות שונות בתכונות

‰cn‰ ÌˆÚ ˙elb˙‰a ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ¿«∆∆«ƒ»
,d˙¯‰Ë ÏÚ ענינה מצד שהיא כפי «»√»»
בעצם  dÏומהותה ÔÈ‡ Ê‡L∆»≈»

‰cn‰ ÌÚ ¯eaÈÁÂ ¯eLÈƒ̃¿ƒƒ«ƒ»
˙ÈÎÙ‰‰ ֿ שאי לעיל וכמודגש ∆»¿ƒ

שונות  מידות בין והעירוב השילוב

"מצד  הן שהמידות כפי הוא והפכיות

‰ÏÎO,עצמן" È„È-ÏÚ C‡ .««¿≈«≈∆
˙eÏlk˙‰Â ·e¯ÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿

,BÊa BÊ ˙Bcn‰ עצמן במידות «ƒ¿
סתירה  יש ותחושה רגש הוא שעניינם

החסד  במידת שמקורו אהבה רגש בין

הגבורה, במידת שמקורו יראה לרגש

ושנ  אהבה של ושילוב עירוב שיהיה ייתכן השילוב ולא השכל מצד אבל אה,

הדעת  בכוח ולכן הפכים נושא להיות הוא השכל של וטבעו אפשרי בהחלט

ו'גבורה  שבגבורה' 'חסד כמו – הפכיות מידות בין התכללות להיות יכולה

מתגלית  וכשהגבורה בטהרתו מתגלה כשהחסד עצמן, שמצד למרות שבחסד'

וסותרות  הפכיות מידות שתי הם Óe¯‡‰בטהרתה, ‰l‚Ó ÏÎO‰ Èkƒ«≈∆¿«∆«¿∆
Ìb „Á‡˙‰Ï ÏÎez ÌcvnL ,ÌÈË¯t ‰nk ‡Ùeb ‰cna LiL∆≈«ƒ»»«»¿»ƒ∆ƒƒ»«¿ƒ¿«≈«

‰pnÓ ˙ÈÎÙ‰ ‡È‰L ‰cÓ ÌÚ בחסד למצוא ניתן השכל שבכוח היינו ƒƒ»∆ƒ»¿ƒƒ∆»
המידות  בשאר וכך לגבורה, דומה הוא שבהם מסוימים פרטים עצמו

'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ‰k¯‡a ¯‡B·Ók) האמצעי Áלאדמו"ר ˙L¯t43 «¿»«¬À»¿««ƒ»»«…«
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il axwn iytp melya dct

מה  ּגם וזהּו וההתּכּללּות). ההתחּלקּות ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַענין

ועד ׁשעלֿי  ורע, טֹוב ּתערֹובֹות נעׂשה הּדעת די ְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָ

מעץ  האכילה  ׁשעלֿידי  ּבפעל, ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכפי

רק  (לא וההרּגׁשה ההּכרה ענין נעׂשה ְְְֲִַַַַַַַַַַָָָָָֹהּדעת

העֹולם  ּבגׁשמּיּות ּובעיקר) ּגם אּלא ְְְְִִִֶַַָָָָָּברּוחנּיּות,

עץ  חטא ענין  ּכללּות ׁשּזהּו הּפרי), ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ(ּבגׁשמּיּות

ענין  נעׂשה ׁשּבגללם החטאים, ׁשרׁש ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּדעת,

ּכּנ"ל. ַַַָהּגלּות,

וחסדים ‡Cו) המכּוסים חסדים ׁשּיׁש ידּוע הּנה «ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּבּקּבלה 44המגּולים  ּומבֹואר ׁשחסדים 45, ְְֲִִֶַַַָָָָ

המגּולים  וחסדים החּיים, עץ ענין הּוא ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָהמכּוסים

הינּו המכּוסים  חסדים הּדעת. עץ ענין ְְְֲִִִֵַַַַַַָהּוא

אין  א והּמֹוחין. הּׂשכל ּבאֹור מכּוסֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַׁשהּמּדֹות

ׁשּבּׂשכל, מּדֹות ּבּׂשכל, ׁשהן ּכפי להּמּדֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּכּונה

ׁשּנמׁש אּלא ּבּלב, ׁשהם ּכפי להּמּדֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא

הּמֹוחין, ּפנימּיּות ּבחינת ּבגילּוי ּבהם ְְְִִִִִִֵֶַַָּומאיר

הּמֹוחין, ּכמֹו הן הּמּדֹות ׁשאז הּמֹוחין, ְְִִִֵֶַַַַָּגדלּות

ּכמֹו מּורגׁש, ּבלּתי ּבבחינת הם ׁשהּמֹוחין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָּוכׁשם

ׁשּניּכר  והינּו מּורגׁשֹות, ּבלּתי הן הּמּדֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָכן

ּבארּוּכה  (ּכמבֹואר ׁשּבמֹוחין הּביטּול ְֲִִִֶַַַַַָָּבּמּדֹות

ּביטּול, ׁשל ּבאֹופן הם ׁשהּמֹוחין אחר, ְְִִֵֵֶֶֶַַָּבמקֹום

ריּבּוי  מּצד ׁשּזהּו התרחבּות, ׁשל ּבאֹופן ְְְֲִִִֶֶֶֶַַֹולא

ּבּמּדֹות  ׁשּמתּגּלים לאחרי ּגם ולכן ׁשּבהם), ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהאֹור

התּכּללּות  להיֹות יכֹולה זה ׁשּמּצד ּפרטים, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָריּבּוי

ּבאֹופן  זה הרי ה), סעיף (כנ"ל הפּכּיֹות ְְְֲִִִֵֶֶָמּדֹות

יניקה  מּזה להיֹות יכֹול לא ולכן ּביטּול, ְְְִִִִֵֶֶָָָֹׁשל

 ֿ מה ורע. טֹוב ּתערֹובֹות ּכמֹו ְְֲִֶַַַָָל'לעּומתֿזה',

רק  ּבּלב ׁשּנמׁשכת המגּולים, חסדים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּׁשאיןּֿכן

הן  הּמּדֹות ואז הּמֹוחין, חיצֹונּיּות ְְִִִִִֵַַַָּבחינת
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ואילך.44) 22 ע' ה'שי"ת ואילך. כט ע' תרצ"ב ואילך. יג ע' עת"ר סה"מ לקו"ת 45)ראה בראשית. פ' להאריז"ל לקו"ת

ואילך. ט ע' תרנ"ח סה"מ ואילך. ב תקצז, ח"ג נח אוה"ת ד. מח, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLe¯ca החסידות ‰‰˙e˜lÁ˙מאמרי ÔÈÚ ÌÈ¯‡·n‰ שבין «¿ƒ«¿»¬ƒƒ¿««ƒ¿«¿

השונות  ביניהם eÏlk˙‰‰Â˙המידות והשילוב Ìbהחיבור e‰ÊÂ .( ¿«ƒ¿«¿¿∆«
לכך  וההסבר BË·הטעם ˙B·B¯Úz ‰NÚ ˙Úc‰ È„È-ÏÚL ‰Ó«∆«¿≈««««¬∆«¬

,ÏÚÙa CLÓpL ÈÙk „ÚÂ ,Ú¯Â רק ורגשית לא שכלית ובהכרה בהבנה »»¿«¿ƒ∆ƒ¿«¿…«
ממש  בפועל גם ≈¿»∆È„È-ÏÚLאלא

‰NÚ ˙Úc‰ ıÚÓ ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»≈≈««««¬»
‡Ï) ‰Lb¯‰‰Â ‰¯k‰‰ ÔÈÚƒ¿«««»»¿««¿»»…

,˙eiÁe¯a קודם ¯˜ שהיה כפי «¿»ƒ
ÈÚ·e˜¯)החטא  Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ»

˙eiÓL‚a) ÌÏBÚ‰ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,(È¯t‰«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿«
L¯L ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««…∆
‰NÚ ÌÏÏ‚aL ,ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»

Ï"pk ,˙eÏb‰ ÔÈÚ נובע זה וכל ƒ¿««»««
הרע, עם הטוב של והשילוב מהחיבור

לעיל. כמבואר

ÌÈ„ÒÁ LiL Úe„È ‰p‰ C‡ (Â«ƒ≈»«∆≈¬»ƒ
ÌÈÒeÎÓ‰ הם ובגלוי שבחיצוניות «¿ƒ

החסד  כהיפך ומתגלים באים

ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁÂ44 שגם «¬»ƒ«¿ƒ
כטוב  נראים הם ובגלוי בחיצוניות

Ïawa‰וחסד, ¯‡B·Óe45 ¿»««»»
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁL∆¬»ƒ«¿ƒƒ¿«
ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁÂ ,ÌÈiÁ‰ ıÚ≈««ƒ«¬»ƒ«¿ƒ

.˙Úc‰ ıÚ ÔÈÚ ‡e‰ ולפי ƒ¿«≈«««
טוב  בין השילוב אודות לעיל המבואר

יש  הדברים ורע, משמעות את לבאר

‰eÈכך, ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«¿ƒ«¿
˙Bcn‰L כפי ופועלות מתגלות לא ∆«ƒ

אלא  וב"טהרתן" עצמן" "מצד שהן

שהן  כפי B‡a¯המידות ˙BÒeÎÓ¿¿
ÔÈ‡ C‡ .ÔÈÁBn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ«≈
Ô‰L ÈÙk ˙Bcn‰Ï ‰ek‰««»»¿«ƒ¿ƒ∆≈

ÏÎOa גילוי לידי באו לא ועדיין «≈∆
בחינת  שהיא שבלב, ורגש מידות בתור

,ÏÎOaL ˙BcÓ חלק אותו היינו ƒ∆«≈∆
לגלות  אפשרות בו שיש בשכל

מידות  Bcn‰Ï˙ו'להוליד' ‡l‡∆»¿«ƒ
CLÓpL ‡l‡ ,·la Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈«≈∆»∆ƒ¿»
˙ÈÁa ÈeÏÈ‚a Ì‰a ¯È‡Óe≈ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«

,ÔÈÁBn‰ ˙eÏ„b ,ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt פרטי כל ועם שבשכל העומק עם ¿ƒƒ«ƒ«¿«ƒ
‰ÔÈÁBn,ההשכלה BÓk Ô‰ ˙Bcn‰ Ê‡L דומות תכונות למידות ויש ∆»«ƒ≈¿«ƒ

עצמן BÓkלמוחין ,L‚¯eÓ ÈzÏa ˙ÈÁ·a Ì‰ ÔÈÁBn‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿
,˙BL‚¯eÓ ÈzÏa Ô‰ ˙Bcn‰ ÔÎ מוחין בין המהותיים ההבדלים אחד ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ¿»

מתפעל  הוא אם וגם הענין והשגת בהבנת שקוע האדם שבמוחין הוא למידות

"בלתי  שנקראת שקטה והתרגשות התפעלות זו הרי מהדברים, ומתרגש

ההתפעלות  במידות ואילו מורגש",

הבולט  הדבר היא וההתרגשות

עצמו  המוחין אור כאשר אך והמרכזי,

באופן  הן המידות גם אזי במידות מאיר

מורגש" "בלתי kÈpL¯של eÈ‰Â¿«¿∆ƒ»
ÔÈÁBÓaL ÏeËÈa‰ ˙Bcna«ƒ«ƒ∆«ƒ
ÌB˜Óa ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók)«¿»«¬»¿»
ÔÙB‡a Ì‰ ÔÈÁBn‰L ,¯Á‡«≈∆«ƒ≈¿∆

ÏeËÈa ÏL הוא המוחין עניין כל כי ∆ƒ
מה  עם להתחבר האדם של היכולת

ממנו, ונעלה ממנו …¿ÏÂ‡שמחוץ
˙e·Á¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a המציאות ¿∆∆ƒ¿«¬

של  האישיות והתחושות האישית

‰‡B¯האדם, ÈeaÈ¯ „vÓ e‰fL∆∆ƒ«ƒ»
LÌ‰a של תחושה לאדם שגורם ∆»∆

בבחינת  שהם המידות לעומת ביטול,

מודגשת  ובהם למוחין ביחס קטנות

האדם  של האישית ÔÎÏÂהמציאות ,(¿»≈
˙Bcna ÌÈlb˙nL È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ«ƒ
‰Ê „vnL ,ÌÈË¯t ÈeaÈƒ̄¿»ƒ∆ƒ«∆
˙BcÓ ˙eÏlk˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È¯‰ ,(‰ ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙BikÙ‰»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÏeËÈa ÏL ÔÙB‡a ‰Ê וללא ∆¿∆∆ƒ
מאפיינת  כלל שבדרך יישות תחושת

בכוח  היא ההתכללות כי המידות, את

המידות  של ביטוי ולא ≈«¿ÔÎÏÂהמוחין
‰˜ÈÈ ‰fÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï…»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»

,'‰Ê-˙ÓeÚÏ'Ï הם שהדברים כפי ƒ¿«∆
יתירה  השפעה של אחרים במצבים

Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz BÓk שבה ¿«¬»»
רצויים, לא לדברים חשש כן יש

שורש  הוא זה שעירוב לעיל כמבואר

והגלות. ≈≈∆»Ôk-ÔÈ‡M-‰Óהחטא
ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁ באופן ונרגשים ¬»ƒ«¿ƒ

עצמה, בפני מורגשת מידה שכל

˙ÈÁa ˜¯ ·la ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«≈«¿ƒ«
ÔÈÁBn‰ ˙eiBˆÈÁ אבל המידות ליצירת ישירות שייך במוחין חלק אותו ƒƒ«ƒ

המוחין, וגדלות פנימיות אור BL‚¯eÓ˙לא Ô‰ ˙Bcn‰ Ê‡Â של כטבען ¿»«ƒ≈¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



יג f"kyz'd elqk h"i

התחּלקּות  נעׂשה הּדעת ׁשעלֿידי זאת, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַֹועֹוד

לתּומֹו הֹול ׁשּכאׁשר והינּו, ּפרטים. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָלריּבּוי

ריּבּוי  את רֹואה אינֹו אזי הענין, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבהׂשּכלת

את  מכניס ּכאׁשר אבל זה, ׁשּבענין ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפרטים

(ער  ּומרחיב מפּתח אזי הענין, ּבעֹומק ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָעצמֹו

ּומגּלה  ההׂשּכלה, נקּודת את פאנאנּדער) ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָארּבעט

הּבינה  עלֿידי ׁשּגם ואף ּפרטים. ריּבּוי ְְְִִִֵֶַַַַָָָּבּה

עצמּה, מּצד ּבינה הּנה הּפרטים, ְְְִִִִִִֵַַַַָָָמתּגּלים

הענינים, ּכללּות ּתֹופסת והּׂשגה, הבנה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָׁשענינּה

להכניס  צרי הּפרטים ריּבּוי את למצֹוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָּוכדי

וענין  העמקה, ׁשל ּבאֹופן הּבינה מֹוח את ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּוליּגע

ּדוקא. הּדעת עלֿידי נעׂשה ּבּבינה ְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָההעמקה

הּפרטים  התחּלקּות נעׂשה הּדעת ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוכיון

ּגם  ּכֹולל זה הרי מּזה, זה ׁשֹונים אֹופּנים ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַּבריּבּוי

להיֹות  ׁשּיּוכלּו ּובאפן מּזה, זה הפּכּיים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָֹענינים

מּצד  הּמּדֹות ּדהּנה ּבזה, והענין יחד. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשניהם

ׁשּמּדה  ּדכיון ּבזֹו, זֹו להתערב יכֹולֹות אינן ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָעצמן

ּבגילּוי, היא ההפכית הּמּדה וגם ּבגילּוי, היא ְְְְִִִִִִֶַַָָזֹו

זה  וכל יחד. ׁשניהם יתערבּו אי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָאםּֿכן

לּה אין ׁשאז טהרתּה, על הּמּדה עצם ְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהתּגּלּות

עלֿידי  א ההפכית. הּמּדה עם וחיּבּור ְְְִִִִִֵֶַַַָָקיׁשּור

זֹו הּמּדֹות והתּכּללּות עירּוב להיֹות יכֹול ְְְְִִִֵֵֶַַַָהּׂשכל,

ּגּופא  ּבּמּדה ׁשּיׁש ּומראה מגּלה הּׂשכל ּכי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבזֹו,

עם  ּגם להתאחד ּתּוכל ׁשּמּצּדם ּפרטים, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּכּמה

ּבארּכה  (ּכמבֹואר מּמּנה הפכית ׁשהיא ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻמּדה

נח  ּפרׁשת חּיים' הּמבארים 43ּב'תֹורת ּבּדרּוׁשים ְְְֲִִִַַַַַַָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e˜lÁ˙‰ ‰NÚ ˙Úc‰ È„È-ÏÚL ,˙‡Ê „BÚÂ השכלי הרעיון של ¿…∆«¿≈««««¬∆ƒ¿«¿

בשכל  ומושג מובן שהוא L‡kLכפי ,eÈ‰Â .ÌÈË¯t ÈeaÈ¯Ï¯ ¿ƒ¿»ƒ¿«¿∆«¬∆
ÔÈÚ‰ ˙ÏkN‰a BÓe˙Ï CÏB‰,פשטנית היא השכלית והתפיסה ≈¿¿«¿»«»ƒ¿»

Ê‰בתמימות, ÔÈÚaL ÌÈË¯t‰ ÈeaÈ¯ ˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡ ÈÊ‡ וגם ¬«≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆¿ƒ¿»∆
מסוים  ובמובן פשטנית היא ההבנה

‡˙שטחית, ÒÈÎÓ ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆«¿ƒ∆
,ÔÈÚ‰ ˜ÓBÚa BÓˆÚ וממשיך «¿¿∆»ƒ¿»

בנושא  ולחקור ענין לעיין עם הנידון

אישי  את ‡ÈÊואינטרס מעבד הוא ¬«
היינו  ÈÁ¯Óe·הרעיון, ÁzÙÓ¿«≈««¿ƒ

ומרחיב ( מפתח של תרגום ומוסיף

‡¯ËÚaלאידיש: ¯Ú∆«¿∆
˙„e˜ ˙‡ (¯Úc‡‡Ù«¿«¿∆∆¿«
ÈeaÈ¯ da ‰l‚Óe ,‰ÏkN‰‰««¿»»¿«∆»ƒ

ÌÈË¯t קודם בה והכיר ידע שלא ¿»ƒ
מידה  באותה בעניין נכנס כשלא לכן,

ובתמימות. פשטנית היתה וההבנה

‰Èa‰ È„È-ÏÚ ÌbL Û‡Â¿«∆««¿≈«ƒ»
,ÌÈË¯t‰ ÌÈlb˙Ó כמבואר ƒ¿«ƒ«¿»ƒ

שכלי  שרעיון רבים במקומות בחסידות

המעבר  ולאחר החכמה בנקודת מתחיל

לאורך  מתפתח הוא לבינה מחכמה

בחכמה  שהיה שהדבר כך ורוחב,

בריבוי  בבינה בא כללית, אחת נקודה

הדעת, דווקא מכלֿמקום פרטים,

באופן  בעניין וההתחברות ההתקשרות

כי  חדשים, פרטים הרבה מגלה אישי,

,dÓˆÚ „vÓ ‰Èa ‰p‰ƒ≈ƒ»ƒ««¿»
,‰‚O‰Â ‰·‰ dÈÚL וכל ∆ƒ¿»»¬»»¿«»»

היא  עדיין והבנה שכל היא מהותה

˙ÒÙBz את ‰ÌÈÈÚ,רק ˙eÏÏk ∆∆¿»»ƒ¿»ƒ
ÈeaÈ¯ ˙‡ ‡BˆÓÏ È„Îe¿≈ƒ¿∆ƒ

ÌÈË¯t‰ הפרטים בעומק שנמצאים «¿»ƒ
בתוכם ונסתרים CÈ¯»̂ƒונעלמים

ÁBÓ ˙‡ ÚbÈÏe ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿«≈«∆«
‰Èa‰ רב בכוח אותו ולהפעיל «ƒ»

È„È-ÏÚ ‰NÚ ‰Èaa ‰˜ÓÚ‰‰ ÔÈÚÂ ,‰˜ÓÚ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¬»»¿ƒ¿«««¬»»«ƒ»«¬∆«¿≈
‡˜Âc ˙Úc‰ כוח של פעולה הוא לפרטים הרעיון שהרחבת נכון כלומר, ««««¿»

כראוי  להתעמק לו וגורם הבינה כוח את המפעיל הוא הדעת כוח אבל הבינה,

לחלוקת  האמצעי היא שהדעת ונמצא המבוקשים, הפרטים אל להגיע ואכן

לפרטים. ‰˙e˜lÁ˙השכל ‰NÚ ˙Úc‰ È„È-ÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈««««¬∆ƒ¿«¿
t‰,‰fÓ ‰Ê ÌÈBL ÌÈpÙB‡ ÈeaÈ¯a ÌÈË¯ התעמקות לאחר כי «¿»ƒ¿ƒ«ƒƒ∆ƒ∆

למשל  כמו שונות בצורות הדברים את להבין ניתן השכלי ברעיון ראויה

וכד' וגמרא משנה באותה או פסוק באותו שונים ÏÏBkפירושים ‰Ê È¯‰¬≈∆≈
Ì‰ÈL ˙BÈ‰Ï eÏÎeiL ÔÙ‡·e ,‰fÓ ‰Ê ÌÈikÙ‰ ÌÈÈÚ Ìb«ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ∆ƒ∆¿…∆∆¿ƒ¿¿≈∆

„ÁÈ האומרת הדעה עם הן להזדהות, ואפילו היטב, להבין למשל, כמו, ««
עם  ולהזדהות להבין גם מידה ובאותה 'פטור' היא ההלכה מסוים שבמקרה

והפכיות  מנוגדות שיטות בשתי שמדובר למרות 'חייב', האומרת הדעה

הדעת, בכוח רק להיות יכול הפכיות דעות שתי בין הזה השילוב (וגם לחלוטין

בין  שהשילוב לעיל למבואר בדומה

ורע  טוב בין התערובת וכן וגבורה חסד

מדוע  ומבאר והולך הדעת). בכוח הם

השונים  האופנים בין השילוב

דווקא: הדעת בכוח בא וההפכיים

˙Bcn‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ
ÔÓˆÚ „vÓ באה אחת שכל כפי ƒ««¿»

שלה, המיוחד בעניין וגילוי ביטוי לידי

האור  בעניין החסד מידת למשל

הגבורה  ומידת וההשפעה, והגילוי

והגבלת  וצמצום האור הסתר בעניין

BÊהשפע ·¯Ú˙‰Ï ˙BÏBÎÈ ÔÈ‡≈»¿¿ƒ¿»≈
‡È‰ BÊ ‰cnL ÔÂÈÎc ,BÊa¿¿≈»∆ƒ»ƒ
˙ÈÎÙ‰‰ ‰cn‰ Ì‚Â ,ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿««ƒ»∆»¿ƒ

,ÈeÏÈ‚a ‡È‰ מהן אחת שבכל כך ƒ¿ƒ
בצורה  הן לה המיוחדות התכונות

ביותר ונרגשת ‡CÈניכרת Ôk-Ì‡ƒ≈≈
„ÁÈ Ì‰ÈL e·¯Ú˙È מדובר והרי ƒ¿»¿¿≈∆««

לחלוטין. והפכיות שונות בתכונות

‰cn‰ ÌˆÚ ˙elb˙‰a ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ¿«∆∆«ƒ»
,d˙¯‰Ë ÏÚ ענינה מצד שהיא כפי «»√»»
בעצם  dÏומהותה ÔÈ‡ Ê‡L∆»≈»

‰cn‰ ÌÚ ¯eaÈÁÂ ¯eLÈƒ̃¿ƒƒ«ƒ»
˙ÈÎÙ‰‰ ֿ שאי לעיל וכמודגש ∆»¿ƒ

שונות  מידות בין והעירוב השילוב

"מצד  הן שהמידות כפי הוא והפכיות

‰ÏÎO,עצמן" È„È-ÏÚ C‡ .««¿≈«≈∆
˙eÏlk˙‰Â ·e¯ÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿

,BÊa BÊ ˙Bcn‰ עצמן במידות «ƒ¿
סתירה  יש ותחושה רגש הוא שעניינם

החסד  במידת שמקורו אהבה רגש בין

הגבורה, במידת שמקורו יראה לרגש

ושנ  אהבה של ושילוב עירוב שיהיה ייתכן השילוב ולא השכל מצד אבל אה,

הדעת  בכוח ולכן הפכים נושא להיות הוא השכל של וטבעו אפשרי בהחלט

ו'גבורה  שבגבורה' 'חסד כמו – הפכיות מידות בין התכללות להיות יכולה

מתגלית  וכשהגבורה בטהרתו מתגלה כשהחסד עצמן, שמצד למרות שבחסד'

וסותרות  הפכיות מידות שתי הם Óe¯‡‰בטהרתה, ‰l‚Ó ÏÎO‰ Èkƒ«≈∆¿«∆«¿∆
Ìb „Á‡˙‰Ï ÏÎez ÌcvnL ,ÌÈË¯t ‰nk ‡Ùeb ‰cna LiL∆≈«ƒ»»«»¿»ƒ∆ƒƒ»«¿ƒ¿«≈«

‰pnÓ ˙ÈÎÙ‰ ‡È‰L ‰cÓ ÌÚ בחסד למצוא ניתן השכל שבכוח היינו ƒƒ»∆ƒ»¿ƒƒ∆»
המידות  בשאר וכך לגבורה, דומה הוא שבהם מסוימים פרטים עצמו

'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ‰k¯‡a ¯‡B·Ók) האמצעי Áלאדמו"ר ˙L¯t43 «¿»«¬À»¿««ƒ»»«…«
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מה  ּגם וזהּו וההתּכּללּות). ההתחּלקּות ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַענין

ועד ׁשעלֿי  ורע, טֹוב ּתערֹובֹות נעׂשה הּדעת די ְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָ

מעץ  האכילה  ׁשעלֿידי  ּבפעל, ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכפי

רק  (לא וההרּגׁשה ההּכרה ענין נעׂשה ְְְֲִַַַַַַַַַַָָָָָֹהּדעת

העֹולם  ּבגׁשמּיּות ּובעיקר) ּגם אּלא ְְְְִִִֶַַָָָָָּברּוחנּיּות,

עץ  חטא ענין  ּכללּות ׁשּזהּו הּפרי), ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ(ּבגׁשמּיּות

ענין  נעׂשה ׁשּבגללם החטאים, ׁשרׁש ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּדעת,

ּכּנ"ל. ַַַָהּגלּות,

וחסדים ‡Cו) המכּוסים חסדים ׁשּיׁש ידּוע הּנה «ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּבּקּבלה 44המגּולים  ּומבֹואר ׁשחסדים 45, ְְֲִִֶַַַָָָָ

המגּולים  וחסדים החּיים, עץ ענין הּוא ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָהמכּוסים

הינּו המכּוסים  חסדים הּדעת. עץ ענין ְְְֲִִִֵַַַַַַָהּוא

אין  א והּמֹוחין. הּׂשכל ּבאֹור מכּוסֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַׁשהּמּדֹות

ׁשּבּׂשכל, מּדֹות ּבּׂשכל, ׁשהן ּכפי להּמּדֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּכּונה

ׁשּנמׁש אּלא ּבּלב, ׁשהם ּכפי להּמּדֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא

הּמֹוחין, ּפנימּיּות ּבחינת ּבגילּוי ּבהם ְְְִִִִִִֵֶַַָּומאיר

הּמֹוחין, ּכמֹו הן הּמּדֹות ׁשאז הּמֹוחין, ְְִִִֵֶַַַַָּגדלּות

ּכמֹו מּורגׁש, ּבלּתי ּבבחינת הם ׁשהּמֹוחין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָּוכׁשם

ׁשּניּכר  והינּו מּורגׁשֹות, ּבלּתי הן הּמּדֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָכן

ּבארּוּכה  (ּכמבֹואר ׁשּבמֹוחין הּביטּול ְֲִִִֶַַַַַָָּבּמּדֹות

ּביטּול, ׁשל ּבאֹופן הם ׁשהּמֹוחין אחר, ְְִִֵֵֶֶֶַַָּבמקֹום

ריּבּוי  מּצד ׁשּזהּו התרחבּות, ׁשל ּבאֹופן ְְְֲִִִֶֶֶֶַַֹולא

ּבּמּדֹות  ׁשּמתּגּלים לאחרי ּגם ולכן ׁשּבהם), ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהאֹור

התּכּללּות  להיֹות יכֹולה זה ׁשּמּצד ּפרטים, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָריּבּוי

ּבאֹופן  זה הרי ה), סעיף (כנ"ל הפּכּיֹות ְְְֲִִִֵֶֶָמּדֹות

יניקה  מּזה להיֹות יכֹול לא ולכן ּביטּול, ְְְִִִִֵֶֶָָָֹׁשל

 ֿ מה ורע. טֹוב ּתערֹובֹות ּכמֹו ְְֲִֶַַַָָל'לעּומתֿזה',

רק  ּבּלב ׁשּנמׁשכת המגּולים, חסדים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּׁשאיןּֿכן

הן  הּמּדֹות ואז הּמֹוחין, חיצֹונּיּות ְְִִִִִֵַַַָּבחינת
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ואילך.44) 22 ע' ה'שי"ת ואילך. כט ע' תרצ"ב ואילך. יג ע' עת"ר סה"מ לקו"ת 45)ראה בראשית. פ' להאריז"ל לקו"ת

ואילך. ט ע' תרנ"ח סה"מ ואילך. ב תקצז, ח"ג נח אוה"ת ד. מח, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLe¯ca החסידות ‰‰˙e˜lÁ˙מאמרי ÔÈÚ ÌÈ¯‡·n‰ שבין «¿ƒ«¿»¬ƒƒ¿««ƒ¿«¿

השונות  ביניהם eÏlk˙‰‰Â˙המידות והשילוב Ìbהחיבור e‰ÊÂ .( ¿«ƒ¿«¿¿∆«
לכך  וההסבר BË·הטעם ˙B·B¯Úz ‰NÚ ˙Úc‰ È„È-ÏÚL ‰Ó«∆«¿≈««««¬∆«¬

,ÏÚÙa CLÓpL ÈÙk „ÚÂ ,Ú¯Â רק ורגשית לא שכלית ובהכרה בהבנה »»¿«¿ƒ∆ƒ¿«¿…«
ממש  בפועל גם ≈¿»∆È„È-ÏÚLאלא

‰NÚ ˙Úc‰ ıÚÓ ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»≈≈««««¬»
‡Ï) ‰Lb¯‰‰Â ‰¯k‰‰ ÔÈÚƒ¿«««»»¿««¿»»…

,˙eiÁe¯a קודם ¯˜ שהיה כפי «¿»ƒ
ÈÚ·e˜¯)החטא  Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ»

˙eiÓL‚a) ÌÏBÚ‰ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,(È¯t‰«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿«
L¯L ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««…∆
‰NÚ ÌÏÏ‚aL ,ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»

Ï"pk ,˙eÏb‰ ÔÈÚ נובע זה וכל ƒ¿««»««
הרע, עם הטוב של והשילוב מהחיבור

לעיל. כמבואר

ÌÈ„ÒÁ LiL Úe„È ‰p‰ C‡ (Â«ƒ≈»«∆≈¬»ƒ
ÌÈÒeÎÓ‰ הם ובגלוי שבחיצוניות «¿ƒ

החסד  כהיפך ומתגלים באים

ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁÂ44 שגם «¬»ƒ«¿ƒ
כטוב  נראים הם ובגלוי בחיצוניות

Ïawa‰וחסד, ¯‡B·Óe45 ¿»««»»
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁL∆¬»ƒ«¿ƒƒ¿«
ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁÂ ,ÌÈiÁ‰ ıÚ≈««ƒ«¬»ƒ«¿ƒ

.˙Úc‰ ıÚ ÔÈÚ ‡e‰ ולפי ƒ¿«≈«««
טוב  בין השילוב אודות לעיל המבואר

יש  הדברים ורע, משמעות את לבאר

‰eÈכך, ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«¿ƒ«¿
˙Bcn‰L כפי ופועלות מתגלות לא ∆«ƒ

אלא  וב"טהרתן" עצמן" "מצד שהן

שהן  כפי B‡a¯המידות ˙BÒeÎÓ¿¿
ÔÈ‡ C‡ .ÔÈÁBn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ«≈
Ô‰L ÈÙk ˙Bcn‰Ï ‰ek‰««»»¿«ƒ¿ƒ∆≈

ÏÎOa גילוי לידי באו לא ועדיין «≈∆
בחינת  שהיא שבלב, ורגש מידות בתור

,ÏÎOaL ˙BcÓ חלק אותו היינו ƒ∆«≈∆
לגלות  אפשרות בו שיש בשכל

מידות  Bcn‰Ï˙ו'להוליד' ‡l‡∆»¿«ƒ
CLÓpL ‡l‡ ,·la Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈«≈∆»∆ƒ¿»
˙ÈÁa ÈeÏÈ‚a Ì‰a ¯È‡Óe≈ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«

,ÔÈÁBn‰ ˙eÏ„b ,ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt פרטי כל ועם שבשכל העומק עם ¿ƒƒ«ƒ«¿«ƒ
‰ÔÈÁBn,ההשכלה BÓk Ô‰ ˙Bcn‰ Ê‡L דומות תכונות למידות ויש ∆»«ƒ≈¿«ƒ

עצמן BÓkלמוחין ,L‚¯eÓ ÈzÏa ˙ÈÁ·a Ì‰ ÔÈÁBn‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿
,˙BL‚¯eÓ ÈzÏa Ô‰ ˙Bcn‰ ÔÎ מוחין בין המהותיים ההבדלים אחד ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ¿»

מתפעל  הוא אם וגם הענין והשגת בהבנת שקוע האדם שבמוחין הוא למידות

"בלתי  שנקראת שקטה והתרגשות התפעלות זו הרי מהדברים, ומתרגש

ההתפעלות  במידות ואילו מורגש",

הבולט  הדבר היא וההתרגשות

עצמו  המוחין אור כאשר אך והמרכזי,

באופן  הן המידות גם אזי במידות מאיר

מורגש" "בלתי kÈpL¯של eÈ‰Â¿«¿∆ƒ»
ÔÈÁBÓaL ÏeËÈa‰ ˙Bcna«ƒ«ƒ∆«ƒ
ÌB˜Óa ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók)«¿»«¬»¿»
ÔÙB‡a Ì‰ ÔÈÁBn‰L ,¯Á‡«≈∆«ƒ≈¿∆

ÏeËÈa ÏL הוא המוחין עניין כל כי ∆ƒ
מה  עם להתחבר האדם של היכולת

ממנו, ונעלה ממנו …¿ÏÂ‡שמחוץ
˙e·Á¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a המציאות ¿∆∆ƒ¿«¬

של  האישיות והתחושות האישית

‰‡B¯האדם, ÈeaÈ¯ „vÓ e‰fL∆∆ƒ«ƒ»
LÌ‰a של תחושה לאדם שגורם ∆»∆

בבחינת  שהם המידות לעומת ביטול,

מודגשת  ובהם למוחין ביחס קטנות

האדם  של האישית ÔÎÏÂהמציאות ,(¿»≈
˙Bcna ÌÈlb˙nL È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ«ƒ
‰Ê „vnL ,ÌÈË¯t ÈeaÈƒ̄¿»ƒ∆ƒ«∆
˙BcÓ ˙eÏlk˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È¯‰ ,(‰ ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙BikÙ‰»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÏeËÈa ÏL ÔÙB‡a ‰Ê וללא ∆¿∆∆ƒ
מאפיינת  כלל שבדרך יישות תחושת

בכוח  היא ההתכללות כי המידות, את

המידות  של ביטוי ולא ≈«¿ÔÎÏÂהמוחין
‰˜ÈÈ ‰fÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï…»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»

,'‰Ê-˙ÓeÚÏ'Ï הם שהדברים כפי ƒ¿«∆
יתירה  השפעה של אחרים במצבים

Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz BÓk שבה ¿«¬»»
רצויים, לא לדברים חשש כן יש

שורש  הוא זה שעירוב לעיל כמבואר

והגלות. ≈≈∆»Ôk-ÔÈ‡M-‰Óהחטא
ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁ באופן ונרגשים ¬»ƒ«¿ƒ

עצמה, בפני מורגשת מידה שכל

˙ÈÁa ˜¯ ·la ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«≈«¿ƒ«
ÔÈÁBn‰ ˙eiBˆÈÁ אבל המידות ליצירת ישירות שייך במוחין חלק אותו ƒƒ«ƒ

המוחין, וגדלות פנימיות אור BL‚¯eÓ˙לא Ô‰ ˙Bcn‰ Ê‡Â של כטבען ¿»«ƒ≈¿»
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f"kyz'dיד elqk h"i

ּבמּדת  ּדקדּוׁשה, ּבעבֹודה ּוכמֹו ְְְְֲִִַַָָָמּורגׁשֹות,

לי  אלקים ּדקרבת הענין אצלֹו ׁשּנרּגׁש ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹהאהבה,

ּד46טֹוב  הּטֹוב לא הינּו ּכי , עצמֹו, מּצד אלקּות ְְֱִִֶַַַַֹֹ

עם  ּפנּיה, ׁשל ענין ׁשּזהּו לֹו, ּׁשּטֹוב מה ְְִִִִֶֶֶֶַָָאם

הׁשּתלׁשלּות  ּולאחרי ּדקדּוׁשה. ּפנּיה ְְְְְְֱֲִִִֵַַָָָהיֹותּה

הרּגׁשה  ׁשל ענין ּגם מּזה לבֹוא יכֹול ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמדריג ֹות

ּדחטא  הענין ּכללּות ׁשּזהּו כּו', העֹולם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבגׁשמּיּות

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו ד). סעיף (כנ"ל הּדעת 47עץ ְְִֵֶֶַַַַַָ

לּבֹו, ּבהתּגּלּות אם ּכי ּבתבּונה ּכסיל יחּפֹוץ ְְְְְִִִִִִַַָֹלא

ּבחינת  ּבינה, ּבחינת אינֹו ּתבּונה ְְְְִִִֵֵַַָָּדפירּוׁש

ּבּקּבלה  ּכמבֹואר אּלא (והּובא 48הּמֹוחין, ְְִֶַַַַָָָָָ

ּדחילּו49ּבּתניא  ׁשהן ּובת, ּבן אֹותּיֹות ׁשּתבּונה ( ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבמֹוחין  מכּוסֹות ׁשהּמּדֹות אּלא (מּדֹות), ְְְִִִִֶֶַָּורחימּו

ּתבּונה. ּבׁשם נקראֹות ולכן המכּוסים), ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ(חסדים

(חסדים  ּבתבּונה ּכסיל יחּפֹוץ לא נאמר זה ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹועל

יניקה  להיֹות איֿאפׁשר ׁשּמּׁשם ּכיון ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָהמכּוסים),

ּבּמּדֹות  ׁשּנעׂשה הּביטּול ּבגלל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַֻל'לעּמתֿזה',

אם  ּכי (ּכּנ"ל), הּמֹוחין ּפנימּיּות התּגּלּות ְְִִִִִִִַַַַַמּצד

הּמּדֹות  ׁשאז המגּולים, חסדים לּבֹו, ְְְֲִִִִִֶַַַָָּבהתּגּלּות

יכֹול  ּומּזה והרּגׁשה, הּכרה יׁשּות, ׁשל ּבאֹופן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהן

כּו'. ל'לעּומתֿזה' יניקה ְְְִִִֶַָלהיֹות

ׁשבירת ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּׁשהתחלת מה יּובן ¿«ƒ∆ְְִֶַַַַָָ

(ׁשּזהּו הּדעת מן היא ִִִֵֶֶַַַַהּכלים

ּבן  ּבלע  הּוא ּדתהּו מלכין מז' הראׁשֹון ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּמל

אף  ּדתֹוהּו), ּדעת הּדעת, ּבחינת ׁשהּוא ְְְִֶַַַַַַַּבעֹור

ג), סעיף (ּכּנ"ל הּדעת מֹוח אין ְְִִֵֶֶַַַַַַַֻׁשּב'לעּמתֿזה'

הינּו הּדעת מֹוח אין ׁשּב'לעּומתֿזה' מה ְְִִֵֶֶַַַַַַַּכי

ו) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּדעת, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּפנימּיּות

הּדעת  ּופנימּיּות ּבכלל, הּמֹוחין לפנימּיּות ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָּבנֹוגע

ליניקה  מקֹום אין ּדמֹוחין הּביטּול  ׁשּמּצד ְְִִִִִִֵֶַַָָָּבפרט,

הרי  הּדעת, מֹוח ּכללּות אבל ְְֲֲִֵֶַַַַַָָל'לעּומתֿזה'.
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כח.46) עג, ב.47)תהלים יח, ספ"ד.48)משלי הזווגים) (שער טו שער פי"א. הכללים שער חיים עץ ב. רצ, זח"ג ראה

בהגהה.49) ספט"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המוחין), כטבע (ולא שבלב Le„˜c‰,למשל BÓÎeמידות ‰„B·Úa ¿«¬»ƒ¿»

ביטוי  ועם האדם מציאות של הרגשה עם מידות של מצב ייתכן בה שגם

לדוגמה  שלו, העצמית ‰‡‰·‰,ליישות ˙cÓa מתעורר האדם כאשר ¿ƒ«»«¬»
מתוך  יהיה שזה יתכן שבדבר, והיתרון המעלה כל עם הרי לה', אהבה ברגש

האדם  של היישות של מסויים ביטוי

כזה  באופן היא האהבה כי האוהב

˙·¯˜c ÔÈÚ‰ BÏˆ‡ Lb¯pL∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«
·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡46‡Ï eÈ‰ , ¡…ƒƒ«¿…

Èk ,BÓˆÚ „vÓ ˙e˜Ï‡c ·Bh‰«∆¡…ƒ««¿ƒ
,BÏ ·BhM ‰Ó Ì‡(עצמי) "לי ƒ«∆

it‰טוב" ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿ƒ»
אישי, it‰אינטרס d˙BÈ‰ ÌÚƒ¡»¿ƒ»

‰Le„˜c'ה אהבת על מדובר שהרי ƒ¿»
המעלה  בגודל הכרה מתוך וזאת

לאלוקות, הקרבה של ובכל והחשיבות

שהקרבה  כך על הוא הדגש זאת,

לאדם. טובה היא ≈¬»¿È¯Á‡Ïeלאלוקות
˙B‚È¯„n‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿««¿≈
מאד  גדולה בירידה למטה מלמעלה

‰fÓ ‡B·Ï ÏBÎÈ האישית מהפנייה »»ƒ∆
‰¯Lb‰האמורה  ÏL ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»∆«¿»»

ותאווה  ‰ÌÏBÚורצון ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ»»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,'eÎ∆∆¿»»ƒ¿»
ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁc¿≈¿≈«««¿ƒ

.(„
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ47‡Ï ¿∆««∆»…

Ì‡ Èk ‰e·˙a ÏÈÒk ıBtÁÈ«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ
,BaÏ ˙elb˙‰a פשוטו ולפי ¿ƒ¿«ƒ

מעדיף  השוטה, שהכסיל, היא הכוונה

והבינה  השכל על הלב רגשות את

‰e·z Le¯ÈÙc פנימיות לפי ¿≈¿»
Èa‰,הדברים  ˙ÈÁa BÈ‡≈¿ƒ«ƒ»

ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa,והשכל‡l‡ ¿ƒ««ƒ∆»
‰Ïawa ¯‡B·Ók48‡·e‰Â) «¿»««»»¿»

‡Èza49Ôa ˙Bi˙B‡ ‰e·zL ( ««¿»∆¿»ƒ≈
eÓÈÁ¯e eÏÈÁc Ô‰L ,˙·e יראה «∆≈¿ƒ¿ƒ

וכיון (BcÓ˙),ואהבה  שבלב, הרגש ƒ
נקראות  הן מהשכל, נולדות שהמידות

ובת, Bcn‰L˙בן ‡l‡ המתגלות ∆»∆«ƒ
'תבונה' של ¿BÒeÎÓ˙באופן

,(ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ) ÔÈÁBÓa¿ƒ¬»ƒ«¿ƒ
,‰e·z ÌLa ˙B‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿≈¿»

ויראה  אהבה של התגלות שיש טז פרק בתניא (וכמבואר ובינה שכל לשון

"תבונה". הנקראת והיא לבו" ותעלומות מוחו Ó‡¯"בתבונות ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ) ‰e·˙a ÏÈÒk ıBtÁÈ ‡Ï ואינם במוחין …«¿¿ƒƒ¿»¬»ƒ«¿ƒ

בלב  ÈÈ˜‰מורגשים ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡-È‡ ÌMnL ÔÂÈk ,(≈»∆ƒ»ƒ∆¿»ƒ¿¿ƒ»
˙elb˙‰ „vÓ ˙Bcna ‰NÚpL ÏeËÈa‰ ÏÏ‚a ,'‰Ê-˙nÚÏ'Ïƒ¿À«∆ƒ¿««ƒ∆«¬∆«ƒƒ«ƒ¿«

"pk) ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt,(Ï ¿ƒƒ«ƒ««
למוחין, בביטול הן המידות וכאשר

כל  והתפשטות בהתגלות איננו הרגש

בלתי  למקור גם שיגיע חשש ואין כך

את  רוצה שה'כסיל' וכיוון רצוי,

הוא  אין הקדושה, היפך זה', ה'לעומת

זה מסוג ורגש במידות ‡Ìחפץ Èkƒƒ
ÌÈ„ÒÁ ,BaÏ ˙elb˙‰a¿ƒ¿«ƒ¬»ƒ

,ÌÈÏe‚Ó‰ באופן הלב רגש היינו «¿ƒ
בו וניכרים מאירים המוחין «∆Ê‡Lשאין

,˙eLÈ ÏL ÔÙB‡a Ô‰ ˙Bcn‰«ƒ≈¿∆∆≈
ÏBÎÈ ‰fÓe ,‰Lb¯‰Â ‰¯k‰«»»¿«¿»»ƒ∆»
'‰Ê-˙ÓeÚÏ'Ï ‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆

'eÎ חומר באריכות, לעיל וכמבואר

בגשמיות  והרגשה הכרה של העניין

במידות  והגלות, החטא שורש שהוא

חפץ. ה'כסיל' אלו

‰Ó Ô·eÈ ‰Ê-Èt-ÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»«
‡È‰ ÌÈÏk‰ ˙¯È·L ˙ÏÁ˙‰M∆«¿»«¿ƒ««≈ƒƒ

אלא ואילך, מהחסד מהמידות, ÔÓƒלא
˙Úc‰ השכל מכוחות אחד שהוא «««

'ÊÓ ÔBL‡¯‰ CÏn‰L e‰fL)∆∆∆«∆∆»ƒƒ
Ôa ÚÏa ‡e‰ e‰˙c ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¿…∆«∆
,˙Úc‰ ˙ÈÁa ‡e‰L ¯BÚa¿∆¿ƒ««««
Û‡ ,(e‰B˙c ˙Úc««¿«

'‰Ê-˙nÚÏ'aL,הקדושה היפך ∆ƒ¿À«∆
אדום, מלכי על מדובר כאן ≈‡ÔÈוהרי

,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙Úc‰ ÁBÓ««««««¿ƒ
ÔÈ‡ '‰Ê-˙ÓeÚÏ'aL ‰Ó Èkƒ«∆ƒ¿«∆≈
˙eiÓÈt eÈ‰ ˙Úc‰ ÁBÓ«««««¿¿ƒƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe ,˙Úc‰«««¿∆ƒ¿»≈¿≈
˙eiÓÈÙÏ Ú‚Ba (Â ÛÈÚÒ)¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ
˙eiÓÈÙe ,ÏÏÎa ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿»¿ƒƒ
ÏeËÈa‰ „vnL ,Ë¯Ùa ˙Úc‰«««ƒ¿»∆ƒ««ƒ
‰˜ÈÈÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÁBÓc¿ƒ≈»ƒƒ»

'‰Ê-˙ÓeÚÏ'Ï,הדעת מבחינת ƒ¿«∆
(במידות) יש כאשר רק קיים והביטול

המוחין. ופנימיות מעצמיות הארה

,˙Úc‰ ÁBÓ ˙eÏÏk Ï·‡ של התגלות ללא הרגילה, בדרך שפועל כפי ¬»¿»««««
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ּבמּדֹות  ּופֹועל ׁשית, ּדכליל מפּתחא הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָָאּדרּבה,

יכֹול  ׁשּמּזה עד כּו', הּפרטים ריּבּוי ְְִִִִֶֶַַַָָהתּגּלּות

כּו'. ורע טֹוב ּתערֹובֹות ּגם ְֲִַַָָלהיֹות

e‰ÊÂוּימלֹו ּכתיב ּדתֹוהּו מלכין ּׁשּבז' מה ּגם ¿∆ְְְְְִִִֶַַַַ

ּדהּנה, הּׁשמיני. ּבּמל מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוּימת,

ּבתֹוקף  היא מּדה ּכל הּתֹוהּו ׁשּבעֹולם זה ְְִִִֶֶֶַַָָָמּצד

לסּבֹול  יכֹולה אינּה ,ּדוּימלֹו ּבאֹופן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָההתּגּלּות

ּכּמה  ּבּה ׁשּנתּגּלּו (אףֿעלּֿפי זּולתּה אחרת ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּדה

ענין  להיֹות יכֹול זה ׁשּמּצד ועד ּפרטים, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָוכּמה

וּימת  נעׂשה ולכן ּכּנ"ל), כּו', ּתערֹובֹות .50ׁשל ְֲֲֵֶַַַַַָָָָ

מלכּות. מּבחינת ׁשהם מלכין ּבז' הּוא זה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָוכל

יסֹוד, ּבחינת הּוא הדר, הּׁשמיני מל ְְְְֲִִִֶֶַַַָָאמנם,

וקּבלה  ּבּזהר ּומבֹואר הּׁשמינית. 51ספירה ְְְְִִִַַַַָָָָֹ

הּיסֹוד  לספירת הּמלכּות ספירת ּבין ְְְְִִִִֵֶַַַַַַׁשהחילּוק

ׁשּתֹוהּו ּדאף לתיקּון, ּתֹוהּו ּבין החילּוק ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּוא

,להיפ זה הרי ּבׁשרׁשם הּנה לתיקּון, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָקדם

קֹודם  ׁשהּיסֹוד ּכׁשם לתֹוהּו, קדם ְְְִֵֵֶֶַַָׁשּתיקּון

ּבּקו  להיֹותֹו היא הּיסֹוד ּומעלת ְְְֲִִַַַַַַַלּמלכּות,

ּוכמאמר  הּדעת, עם קׁשּור הּוא ולכן 52האמצעי, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ּדעּתיק, ּדעת לבחינת ועד לדעת, אּלא קּׁשּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָאין

ׁשהּוא  ּדעּתיקא מֹוחא ּבחינת יֹותר, ְְְְִִֵֶַַַָָָּולמעלה

סתימאה  חכמה מּבחינת ׁשּלמעלה סתּום ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹהּמח

ּבקּבלה  ׁשרׁש53(ּכמבֹואר הּוא ּומּׁשם ,( ְְִֶַַָָָָֹ

ׁשעלֿידי  ּוגבּורה ּדחסד הּמֹוחין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָהתחּלקּות

ודעת  ּובינה, חכמה מֹוחין, ד' ענין (ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָהּדעת

הּדעת  עלֿידי ׁשּלכן ּוגבּורה), לחסד ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנחלק

ה), סעיף (ּכּנ"ל ההתחּלקּות ענין ְְְְֲִִִֶַַַַַַנעׂשה

רּבה' ּב'אדרא מתחּלק 54וכדאיתא ׁשהּדעת , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

מּצד  ׁשּזהּו כּו', ואכסדראין אדרין אלפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלאלף
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ובכ"מ.50) ד. יג, בראשית תו"ח סה"מ 51)ראה ב. קג, תו"א בהגהה. פ"ד נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ ראה

ואילך. כה ע' ב.52)עטר"ת נג, פ"ג.53)יבמות א"א) (שער יג שער חיים ע'54)עץ עת"ר סה"מ וראה א. קלו, בזח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המוחין, ÈL˙,פנימיות ÏÈÏÎc ‡ÁzÙÓ ‡e‰ ,‰a¯c‡ È¯‰ כוח ¬≈«¿«»«¿¿»¿»ƒƒ

לעיל, כמבואר המידות, ששת את ומגלה הפותח כ'מפתח' ≈ÏÚBÙeהמשמש
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰fnL „Ú ,'eÎ ÌÈË¯t‰ ÈeaÈ¯ ˙elb˙‰ ˙BcÓa¿ƒƒ¿«ƒ«¿»ƒ«∆ƒ∆»ƒ¿

'eÎ Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz Ìb.החטא לעניין והשורש המקור שהוא ««¬»»
ÔÈÎÏÓ 'ÊaM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿«¿ƒ

e‰B˙c בלע הראשון, מהמלך החל ¿
עני  שהוא בעור, דתוהו בן הדעת ן

,˙ÓiÂ CBÏÓiÂ ·È˙k בכל כי ¿ƒ«ƒ¿«»»
שהביאה  שבירה היתה הללו הדרגות

של  והנופל ל'נפילה' הקדושה ניצוצות

'מת' נקרא ≈≈∆»Ôk-ÔÈ‡M-‰Óמדרגתו
,ÈÈÓM‰ CÏna שלא נאמרה הדר, «∆∆«¿ƒƒ

ומבאר. שהולך כפי מיתה, ≈p‰c¿ƒ‰,בו
Ïk e‰Bz‰ ÌÏBÚaL ‰Ê „vÓƒ«∆∆¿»«»
˙elb˙‰‰ Û˜B˙a ‡È‰ ‰cÓƒ»ƒ¿∆«ƒ¿«
‰ÏBÎÈ dÈ‡ ,CBÏÓiÂc ÔÙB‡a¿∆¿«ƒ¿≈»¿»

d˙ÏeÊ ˙¯Á‡ ‰cÓ ÏBaÒÏ ולא ƒ¿ƒ»«∆∆»»
שתי יכול  בין ושילוב חיבור להיות

שונות  Èt-ÏÚ-Û‡)««ƒמידות
‰nÎÂ ‰nk da elb˙pL∆ƒ¿«»«»¿«»
ÏBÎÈ ‰Ê „vnL „ÚÂ ,ÌÈË¯t¿»ƒ¿«∆ƒ«∆»
,'eÎ ˙B·B¯Úz ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»∆«¬

Ï"pk להיות יכולה לא עדיין אבל ««
המידות  של התכללות דתוהו במידות

'גבורה  בקדושה שמצינו באופן בזו זו

כי  וכדומה, שבגבורה' ו'חסד שבחסד'

ומציאות  ב'ישות' היא ומידה מידה כל

ÓiÂ˙לעצמה  ‰NÚ ÔÎÏÂ ,(50 ¿»≈«¬»«»»
והנפילה. השבירה Ê‰בגלל ÏÎÂ¿»∆

ÔÈÎÏÓ 'Êa ‡e‰ המידות בשבעת ¿«¿ƒ
נצח, תפארת, גבורה, (חסד, דתוהו

כפי  ומלכות) יסוד ≈∆Ì‰Lהוד,
CÏÓ ,ÌÓ‡ .˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿»¿»∆∆
˙ÈÁa ‡e‰ ,¯„‰ ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¬«¿ƒ«

˙ÈÈÓM‰ ‰¯ÈÙÒ ,„BÒÈ בסדר ¿¿ƒ»«¿ƒƒ
מהדעת. החל «¿B·Óe‡¯הספירות

‰Ïa˜Â ¯‰fa51˜eÏÈÁ‰L «…«¿«»»∆«ƒ
‰eÎÏn˙ההבדל  ˙¯ÈÙÒ ÔÈa≈¿ƒ«««¿

BÓk ‡e‰ „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ««¿¿
˜eÏÈÁ‰ ההבדלe‰Bz ÔÈa «ƒ≈

,Ôe˜È˙Ï Ì„˜ e‰BzL Û‡c ,Ôe˜È˙Ï עולם נברא תחילה ולמעשה ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ
התיקון  עולם נברא הכלים' 'שבירת בו שהייתה ולאחר ≈p‰ƒ‰התוהו

ÌLk ,e‰B˙Ï Ì„˜ Ôe˜ÈzL ,CÙÈ‰Ï ‰Ê È¯‰ ÌL¯La¿»¿»¬≈∆¿≈∆∆ƒ»«¿¿≈
˙eÎÏnÏ Ì„B˜ „BÒi‰L הספירות מידת בסדר לפני באה היסוד ומידת ∆«¿≈««¿

‰BÒi„המלכות, ˙ÏÚÓe למלכות קודם הוא B˙BÈ‰Ïשבגללה ‡È‰ «¬««¿ƒƒ¿
,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa הימין קו – 'קוים' לשלושה הספירות של לחלוקה בהתאם ««»∆¿»ƒ

את  (המכיל השמאל קו נצח), חסד, חכמה, – חח"נ הספירות את (המכיל

דת"י  הספירות את (המכיל האמצעי וקו הוד) גבורה, בינה, – בג"ה הספירות

יש  האמצעי וקו יסוד) תפארת, דעת, –

את  ומשלב כולל כי מיוחדת מעלה לו

יחד השמאל ואת ‰e‡הימין ÔÎÏÂ¿»≈
‰Úc˙,היסוד  ÌÚ ¯eL»̃ƒ«««

¯Ó‡ÓÎe52‡l‡ ÈeM˜ ÔÈ‡ ¿«¬«≈ƒ∆»
˙Úc ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,˙Ú„Ï¿««¿«ƒ¿ƒ«««

,˜ÈzÚc בתוך שהוא כפי הדעת היינו ¿«ƒ
יומין' 'עתיק האלוקית (בחינת דרגת

וגילוי, מ'יומין' ונבדלת ש'נעתקת'

שלמעלה  עליון' 'כתר בבחינת והיא

הספירות, BÈ˙¯,מעשר ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
נאמר  שלא השמיני המלך היסוד, עניין

הדעת  לבחינת רק לא קשור 'וימת' בו

למעלה  גם אלא ב'עתיק' שהיא כפי

ÈzÚc˜‡מזה, ‡ÁBÓ ˙ÈÁa מוח ¿ƒ«»¿«ƒ»
Ìe˙Òד'עתיק' Án‰ ‡e‰L∆«…«»

מגילוי  ÈÁaÓ˙למעלה ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ'סתומה' חכמה »¿»¿ƒ»»

עצמו  המוח כי גילוי לידי באה שלא

במוחין  פרט שהיא מהחכמה נעלה

‰Ïa˜a ¯‡B·Ók)53ÌMÓe ,( «¿»¿«»»ƒ»
מתגלה  שאינו סתום' ה'מוח מבחינת

ÔÈÁBn‰ ˙e˜lÁ˙‰ L¯L ‡e‰…∆ƒ¿«¿«ƒ
È„È-ÏÚL ‰¯e·‚e „ÒÁc¿∆∆¿»∆«¿≈

˙Úc‰ נחלקים המוחין כלל בדרך «««
אבל  ודעת, בינה חכמה, – לשלוש

עניין  הדעת במוח יש שלשתם מבין

הרי  המידות מקור בהיותו כי מיוחד,

נוספת  להתחלקות והמקור השורש הוא

וגבורה  לחסד המוחין ∆∆L)e‰fבעניין
,‰È·e ‰ÓÎÁ ,ÔÈÁBÓ '„ ÔÈÚƒ¿«ƒ»¿»ƒ»
,(‰¯e·‚e „ÒÁÏ ˜ÏÁpL ˙Ú„Â¿««∆∆¿»¿∆∆¿»
‰NÚ ˙Úc‰ È„È-ÏÚ ÔÎlL∆»≈«¿≈««««¬∆
ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿««¿ƒ

האישית ‰ וההתחברות שההתקשרות

עניין  שזהו השכלי לעניין האדם של

ופרטי  לפרטים הרעיון את המחלק הבינה מוח הפעלת את הגורמת היא הדעת,

¯a‰'פרטים  ‡¯„‡'a ‡˙È‡„ÎÂ ,(54ÛÏ‡Ï ˜lÁ˙Ó ˙Úc‰L , ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»«»∆«««ƒ¿«≈¿∆∆
ÔÈ‡¯„ÒÎ‡Â ÔÈ¯„‡ ÈÙÏ‡ומרפסות כך eÎ',חדרים על מביא (והזוהר «¿≈¬»ƒ¿«¿«¿»ƒ

ימלאו") חדרים "ובדעת במשלי הפסוק ‰Úc˙את ·Á¯Ó „vÓ e‰fL∆∆ƒ«∆¿««««
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טו f"kyz'd elqk h"i

ּבמּדת  ּדקדּוׁשה, ּבעבֹודה ּוכמֹו ְְְְֲִִַַָָָמּורגׁשֹות,

לי  אלקים ּדקרבת הענין אצלֹו ׁשּנרּגׁש ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹהאהבה,

ּד46טֹוב  הּטֹוב לא הינּו ּכי , עצמֹו, מּצד אלקּות ְְֱִִֶַַַַֹֹ

עם  ּפנּיה, ׁשל ענין ׁשּזהּו לֹו, ּׁשּטֹוב מה ְְִִִִֶֶֶֶַָָאם

הׁשּתלׁשלּות  ּולאחרי ּדקדּוׁשה. ּפנּיה ְְְְְְֱֲִִִֵַַָָָהיֹותּה

הרּגׁשה  ׁשל ענין ּגם מּזה לבֹוא יכֹול ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמדריג ֹות

ּדחטא  הענין ּכללּות ׁשּזהּו כּו', העֹולם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבגׁשמּיּות

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו ד). סעיף (כנ"ל הּדעת 47עץ ְְִֵֶֶַַַַַָ

לּבֹו, ּבהתּגּלּות אם ּכי ּבתבּונה ּכסיל יחּפֹוץ ְְְְְִִִִִִַַָֹלא

ּבחינת  ּבינה, ּבחינת אינֹו ּתבּונה ְְְְִִִֵֵַַָָּדפירּוׁש

ּבּקּבלה  ּכמבֹואר אּלא (והּובא 48הּמֹוחין, ְְִֶַַַַָָָָָ

ּדחילּו49ּבּתניא  ׁשהן ּובת, ּבן אֹותּיֹות ׁשּתבּונה ( ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבמֹוחין  מכּוסֹות ׁשהּמּדֹות אּלא (מּדֹות), ְְְִִִִֶֶַָּורחימּו

ּתבּונה. ּבׁשם נקראֹות ולכן המכּוסים), ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ(חסדים

(חסדים  ּבתבּונה ּכסיל יחּפֹוץ לא נאמר זה ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹועל

יניקה  להיֹות איֿאפׁשר ׁשּמּׁשם ּכיון ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָהמכּוסים),

ּבּמּדֹות  ׁשּנעׂשה הּביטּול ּבגלל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַֻל'לעּמתֿזה',

אם  ּכי (ּכּנ"ל), הּמֹוחין ּפנימּיּות התּגּלּות ְְִִִִִִִַַַַַמּצד

הּמּדֹות  ׁשאז המגּולים, חסדים לּבֹו, ְְְֲִִִִִֶַַַָָּבהתּגּלּות

יכֹול  ּומּזה והרּגׁשה, הּכרה יׁשּות, ׁשל ּבאֹופן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהן

כּו'. ל'לעּומתֿזה' יניקה ְְְִִִֶַָלהיֹות

ׁשבירת ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּׁשהתחלת מה יּובן ¿«ƒ∆ְְִֶַַַַָָ

(ׁשּזהּו הּדעת מן היא ִִִֵֶֶַַַַהּכלים

ּבן  ּבלע  הּוא ּדתהּו מלכין מז' הראׁשֹון ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּמל

אף  ּדתֹוהּו), ּדעת הּדעת, ּבחינת ׁשהּוא ְְְִֶַַַַַַַּבעֹור

ג), סעיף (ּכּנ"ל הּדעת מֹוח אין ְְִִֵֶֶַַַַַַַֻׁשּב'לעּמתֿזה'

הינּו הּדעת מֹוח אין ׁשּב'לעּומתֿזה' מה ְְִִֵֶֶַַַַַַַּכי

ו) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּדעת, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּפנימּיּות

הּדעת  ּופנימּיּות ּבכלל, הּמֹוחין לפנימּיּות ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָּבנֹוגע

ליניקה  מקֹום אין ּדמֹוחין הּביטּול  ׁשּמּצד ְְִִִִִִֵֶַַָָָּבפרט,

הרי  הּדעת, מֹוח ּכללּות אבל ְְֲֲִֵֶַַַַַָָל'לעּומתֿזה'.
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כח.46) עג, ב.47)תהלים יח, ספ"ד.48)משלי הזווגים) (שער טו שער פי"א. הכללים שער חיים עץ ב. רצ, זח"ג ראה

בהגהה.49) ספט"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המוחין), כטבע (ולא שבלב Le„˜c‰,למשל BÓÎeמידות ‰„B·Úa ¿«¬»ƒ¿»

ביטוי  ועם האדם מציאות של הרגשה עם מידות של מצב ייתכן בה שגם

לדוגמה  שלו, העצמית ‰‡‰·‰,ליישות ˙cÓa מתעורר האדם כאשר ¿ƒ«»«¬»
מתוך  יהיה שזה יתכן שבדבר, והיתרון המעלה כל עם הרי לה', אהבה ברגש

האדם  של היישות של מסויים ביטוי

כזה  באופן היא האהבה כי האוהב

˙·¯˜c ÔÈÚ‰ BÏˆ‡ Lb¯pL∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«
·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡46‡Ï eÈ‰ , ¡…ƒƒ«¿…

Èk ,BÓˆÚ „vÓ ˙e˜Ï‡c ·Bh‰«∆¡…ƒ««¿ƒ
,BÏ ·BhM ‰Ó Ì‡(עצמי) "לי ƒ«∆

it‰טוב" ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿ƒ»
אישי, it‰אינטרס d˙BÈ‰ ÌÚƒ¡»¿ƒ»

‰Le„˜c'ה אהבת על מדובר שהרי ƒ¿»
המעלה  בגודל הכרה מתוך וזאת

לאלוקות, הקרבה של ובכל והחשיבות

שהקרבה  כך על הוא הדגש זאת,

לאדם. טובה היא ≈¬»¿È¯Á‡Ïeלאלוקות
˙B‚È¯„n‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿««¿≈
מאד  גדולה בירידה למטה מלמעלה

‰fÓ ‡B·Ï ÏBÎÈ האישית מהפנייה »»ƒ∆
‰¯Lb‰האמורה  ÏL ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»∆«¿»»

ותאווה  ‰ÌÏBÚורצון ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ»»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,'eÎ∆∆¿»»ƒ¿»
ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁc¿≈¿≈«««¿ƒ

.(„
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ47‡Ï ¿∆««∆»…

Ì‡ Èk ‰e·˙a ÏÈÒk ıBtÁÈ«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ
,BaÏ ˙elb˙‰a פשוטו ולפי ¿ƒ¿«ƒ

מעדיף  השוטה, שהכסיל, היא הכוונה

והבינה  השכל על הלב רגשות את

‰e·z Le¯ÈÙc פנימיות לפי ¿≈¿»
Èa‰,הדברים  ˙ÈÁa BÈ‡≈¿ƒ«ƒ»

ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa,והשכל‡l‡ ¿ƒ««ƒ∆»
‰Ïawa ¯‡B·Ók48‡·e‰Â) «¿»««»»¿»

‡Èza49Ôa ˙Bi˙B‡ ‰e·zL ( ««¿»∆¿»ƒ≈
eÓÈÁ¯e eÏÈÁc Ô‰L ,˙·e יראה «∆≈¿ƒ¿ƒ

וכיון (BcÓ˙),ואהבה  שבלב, הרגש ƒ
נקראות  הן מהשכל, נולדות שהמידות

ובת, Bcn‰L˙בן ‡l‡ המתגלות ∆»∆«ƒ
'תבונה' של ¿BÒeÎÓ˙באופן

,(ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ) ÔÈÁBÓa¿ƒ¬»ƒ«¿ƒ
,‰e·z ÌLa ˙B‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿≈¿»

ויראה  אהבה של התגלות שיש טז פרק בתניא (וכמבואר ובינה שכל לשון

"תבונה". הנקראת והיא לבו" ותעלומות מוחו Ó‡¯"בתבונות ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ) ‰e·˙a ÏÈÒk ıBtÁÈ ‡Ï ואינם במוחין …«¿¿ƒƒ¿»¬»ƒ«¿ƒ

בלב  ÈÈ˜‰מורגשים ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡-È‡ ÌMnL ÔÂÈk ,(≈»∆ƒ»ƒ∆¿»ƒ¿¿ƒ»
˙elb˙‰ „vÓ ˙Bcna ‰NÚpL ÏeËÈa‰ ÏÏ‚a ,'‰Ê-˙nÚÏ'Ïƒ¿À«∆ƒ¿««ƒ∆«¬∆«ƒƒ«ƒ¿«

"pk) ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt,(Ï ¿ƒƒ«ƒ««
למוחין, בביטול הן המידות וכאשר

כל  והתפשטות בהתגלות איננו הרגש

בלתי  למקור גם שיגיע חשש ואין כך

את  רוצה שה'כסיל' וכיוון רצוי,

הוא  אין הקדושה, היפך זה', ה'לעומת

זה מסוג ורגש במידות ‡Ìחפץ Èkƒƒ
ÌÈ„ÒÁ ,BaÏ ˙elb˙‰a¿ƒ¿«ƒ¬»ƒ

,ÌÈÏe‚Ó‰ באופן הלב רגש היינו «¿ƒ
בו וניכרים מאירים המוחין «∆Ê‡Lשאין

,˙eLÈ ÏL ÔÙB‡a Ô‰ ˙Bcn‰«ƒ≈¿∆∆≈
ÏBÎÈ ‰fÓe ,‰Lb¯‰Â ‰¯k‰«»»¿«¿»»ƒ∆»
'‰Ê-˙ÓeÚÏ'Ï ‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆

'eÎ חומר באריכות, לעיל וכמבואר

בגשמיות  והרגשה הכרה של העניין

במידות  והגלות, החטא שורש שהוא

חפץ. ה'כסיל' אלו

‰Ó Ô·eÈ ‰Ê-Èt-ÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»«
‡È‰ ÌÈÏk‰ ˙¯È·L ˙ÏÁ˙‰M∆«¿»«¿ƒ««≈ƒƒ

אלא ואילך, מהחסד מהמידות, ÔÓƒלא
˙Úc‰ השכל מכוחות אחד שהוא «««

'ÊÓ ÔBL‡¯‰ CÏn‰L e‰fL)∆∆∆«∆∆»ƒƒ
Ôa ÚÏa ‡e‰ e‰˙c ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¿…∆«∆
,˙Úc‰ ˙ÈÁa ‡e‰L ¯BÚa¿∆¿ƒ««««
Û‡ ,(e‰B˙c ˙Úc««¿«

'‰Ê-˙nÚÏ'aL,הקדושה היפך ∆ƒ¿À«∆
אדום, מלכי על מדובר כאן ≈‡ÔÈוהרי

,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙Úc‰ ÁBÓ««««««¿ƒ
ÔÈ‡ '‰Ê-˙ÓeÚÏ'aL ‰Ó Èkƒ«∆ƒ¿«∆≈
˙eiÓÈt eÈ‰ ˙Úc‰ ÁBÓ«««««¿¿ƒƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe ,˙Úc‰«««¿∆ƒ¿»≈¿≈
˙eiÓÈÙÏ Ú‚Ba (Â ÛÈÚÒ)¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ
˙eiÓÈÙe ,ÏÏÎa ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿»¿ƒƒ
ÏeËÈa‰ „vnL ,Ë¯Ùa ˙Úc‰«««ƒ¿»∆ƒ««ƒ
‰˜ÈÈÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÁBÓc¿ƒ≈»ƒƒ»

'‰Ê-˙ÓeÚÏ'Ï,הדעת מבחינת ƒ¿«∆
(במידות) יש כאשר רק קיים והביטול

המוחין. ופנימיות מעצמיות הארה

,˙Úc‰ ÁBÓ ˙eÏÏk Ï·‡ של התגלות ללא הרגילה, בדרך שפועל כפי ¬»¿»««««
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ּבמּדֹות  ּופֹועל ׁשית, ּדכליל מפּתחא הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָָאּדרּבה,

יכֹול  ׁשּמּזה עד כּו', הּפרטים ריּבּוי ְְִִִִֶֶַַַָָהתּגּלּות

כּו'. ורע טֹוב ּתערֹובֹות ּגם ְֲִַַָָלהיֹות

e‰ÊÂוּימלֹו ּכתיב ּדתֹוהּו מלכין ּׁשּבז' מה ּגם ¿∆ְְְְְִִִֶַַַַ

ּדהּנה, הּׁשמיני. ּבּמל מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוּימת,

ּבתֹוקף  היא מּדה ּכל הּתֹוהּו ׁשּבעֹולם זה ְְִִִֶֶֶַַָָָמּצד

לסּבֹול  יכֹולה אינּה ,ּדוּימלֹו ּבאֹופן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָההתּגּלּות

ּכּמה  ּבּה ׁשּנתּגּלּו (אףֿעלּֿפי זּולתּה אחרת ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּדה

ענין  להיֹות יכֹול זה ׁשּמּצד ועד ּפרטים, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָוכּמה

וּימת  נעׂשה ולכן ּכּנ"ל), כּו', ּתערֹובֹות .50ׁשל ְֲֲֵֶַַַַַָָָָ

מלכּות. מּבחינת ׁשהם מלכין ּבז' הּוא זה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָוכל

יסֹוד, ּבחינת הּוא הדר, הּׁשמיני מל ְְְְֲִִִֶֶַַַָָאמנם,

וקּבלה  ּבּזהר ּומבֹואר הּׁשמינית. 51ספירה ְְְְִִִַַַַָָָָֹ

הּיסֹוד  לספירת הּמלכּות ספירת ּבין ְְְְִִִִֵֶַַַַַַׁשהחילּוק

ׁשּתֹוהּו ּדאף לתיקּון, ּתֹוהּו ּבין החילּוק ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּוא

,להיפ זה הרי ּבׁשרׁשם הּנה לתיקּון, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָקדם

קֹודם  ׁשהּיסֹוד ּכׁשם לתֹוהּו, קדם ְְְִֵֵֶֶַַָׁשּתיקּון

ּבּקו  להיֹותֹו היא הּיסֹוד ּומעלת ְְְֲִִַַַַַַַלּמלכּות,

ּוכמאמר  הּדעת, עם קׁשּור הּוא ולכן 52האמצעי, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ּדעּתיק, ּדעת לבחינת ועד לדעת, אּלא קּׁשּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָאין

ׁשהּוא  ּדעּתיקא מֹוחא ּבחינת יֹותר, ְְְְִִֵֶַַַָָָּולמעלה

סתימאה  חכמה מּבחינת ׁשּלמעלה סתּום ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹהּמח

ּבקּבלה  ׁשרׁש53(ּכמבֹואר הּוא ּומּׁשם ,( ְְִֶַַָָָָֹ

ׁשעלֿידי  ּוגבּורה ּדחסד הּמֹוחין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָהתחּלקּות

ודעת  ּובינה, חכמה מֹוחין, ד' ענין (ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָהּדעת

הּדעת  עלֿידי ׁשּלכן ּוגבּורה), לחסד ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנחלק

ה), סעיף (ּכּנ"ל ההתחּלקּות ענין ְְְְֲִִִֶַַַַַַנעׂשה

רּבה' ּב'אדרא מתחּלק 54וכדאיתא ׁשהּדעת , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

מּצד  ׁשּזהּו כּו', ואכסדראין אדרין אלפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלאלף
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עצמו  המוח כי גילוי לידי באה שלא

במוחין  פרט שהיא מהחכמה נעלה

‰Ïa˜a ¯‡B·Ók)53ÌMÓe ,( «¿»¿«»»ƒ»
מתגלה  שאינו סתום' ה'מוח מבחינת

ÔÈÁBn‰ ˙e˜lÁ˙‰ L¯L ‡e‰…∆ƒ¿«¿«ƒ
È„È-ÏÚL ‰¯e·‚e „ÒÁc¿∆∆¿»∆«¿≈

˙Úc‰ נחלקים המוחין כלל בדרך «««
אבל  ודעת, בינה חכמה, – לשלוש

עניין  הדעת במוח יש שלשתם מבין

הרי  המידות מקור בהיותו כי מיוחד,

נוספת  להתחלקות והמקור השורש הוא
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האישית ‰ וההתחברות שההתקשרות

עניין  שזהו השכלי לעניין האדם של

ופרטי  לפרטים הרעיון את המחלק הבינה מוח הפעלת את הגורמת היא הדעת,

¯a‰'פרטים  ‡¯„‡'a ‡˙È‡„ÎÂ ,(54ÛÏ‡Ï ˜lÁ˙Ó ˙Úc‰L , ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»«»∆«««ƒ¿«≈¿∆∆
ÔÈ‡¯„ÒÎ‡Â ÔÈ¯„‡ ÈÙÏ‡ומרפסות כך eÎ',חדרים על מביא (והזוהר «¿≈¬»ƒ¿«¿«¿»ƒ

ימלאו") חדרים "ובדעת במשלי הפסוק ‰Úc˙את ·Á¯Ó „vÓ e‰fL∆∆ƒ«∆¿««««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



f"kyz'dטז elqk h"i

הרי  ּבקדּוׁשה, ׁשּזהּו ׁשּכיון אּלא הּדעת, ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמרחב

מה  ּגם וזהּו כּו'. התּכּללּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֶֶֶֶַַַזה

ּכתיב  הדר מהיטבאל,55ׁשּבּמל אׁשּתֹו וׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַ

ּבקּבלה  יׁש56ּכדאיתא מהיטבאל ׁשּבתיבת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ענין  והּוא ּב"ן, ּבגימטר ּיא ויטבאל מ"ה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָאֹותּיֹות

ּתיקּון  והּמתּברר, הּמברר ּדהינּו ּוב"ן, מ"ה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָיחּוד

ׁשּלמעלה  מּבחינה המׁשכה עלֿידי ׁשּזהּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָותֹוהּו,

הּבירּור  נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ותיקּון, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַמּתֹוהּו

ּתיקּון. עם ׁשּיתאחד ְְִִִֵֶַּדתֹוהּו

ּכתיב Ê·e‰ח) ּׁשלעתידֿלבא מה ּגם לא 57יּובן »∆ְְִִֶַַָָָֹֹ

ּכי  קדׁשי הר ּבכל יׁשחיתּו ולא ְְְְִִִֵַַָָָֹירעּו

מכּסים, לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמלאה

הּנה  הּדעת, מן היתה הּׁשבירה ׁשהתחלת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדכׁשם

היפ הּוא ׁשענינּה לבֹוא, העתידה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּבּגאּולה

הארץ  (מלאה הּדעת ריּבּוי יהיה כּו', ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּׁשבירה

ועלֿידיֿזה  מכּסים), לּים ּכּמים הוי' את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדעה

ּכלל  יהיה ולא ה'ּלעּומתֿזה', מציאּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹּתתּבּטל

הר  ּבכל יׁשחיתּו ולא ירעּו (לא רע ׁשל ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹענין

ּבחינת  ּתתגּלה ׁשּלעתידֿלבֹוא והינּו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָקדׁשי).

ו) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּדעת, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּפנימּיּות

הּדעת, ּפנימּיּות ּובפרט הּמֹוחין, ּפנימּיּות ְְְִִִִִִִֶַַַַַָׁשּמּצד

את  ּדעה הּדּיּוק ּגם (וזהּו ּבמּדֹות הּביטּול ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָנעׂשה

ּכּידּוע  מּלׁשֹון 58הוי', ׁשהּוא את ּתיבת ּבפירּוׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּזֹוהי 59טפל  להוי'), ּובטל טפל ׁשהּוא הינּו , ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

התחיל  ׁשּמּמּנה הּדעת מּפעּולת הפכית ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּפעּולה

הּׁשבירה. ְְִִַַָענין

BÈÚÂ ּבעניני מתּבֹונן ׁשּכאׁשר האדם, ּבעבֹודת ¿ƒ¿»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

יראה  אזי לאמיּתתם, ׁשהם ּכפי ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָהעֹולם

לעֹולם  הוי' ּדאמת ההתּבֹוננּות 60הענין ּוכמֹו , ְְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָ
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לט.55)קכז. לו, פ"ג.56)וישלח התיקון) (שער י שער חיים ט.57)עץ יא, קונטרס 58)ישעי' ב. יג, במדבר לקו"ת ראה

ובכ"מ. .(20 (ע' פ"ג סע"א.59)העבודה פב, ב"ק סע"א. ו, סוכה ב.60)ראה קיז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאד, רבים לפרטים להתחלקות Le„˜a‰,הגורם e‰fL ÔÂÈkL ‡l‡∆»∆≈»∆∆ƒ¿»

'eÎ ˙eÏlk˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ ומחוברים כלולים הרבים והפרטים ¬≈∆¿∆∆ƒ¿«¿
בזה. זה

·È˙k ¯„‰ CÏnaL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ55,Ï‡·ËÈ‰Ó BzL‡ ÌLÂ ¿∆««∆«∆∆¬«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿≈
‰Ïa˜a ‡˙È‡„k56˙·È˙aL ƒ¿ƒ»¿«»»∆¿≈«

,‰"Ó ˙Bi˙B‡ LÈ Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈≈ƒ
,Ô"a ‡i¯ËÓÈ‚a Ï‡·ËÈÂ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿ƒ»«
,Ô"·e ‰"Ó „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ««
,¯¯a˙n‰Â ¯¯·n‰ eÈ‰c¿«¿«¿»≈¿«ƒ¿»≈

,e‰B˙Â Ôe˜Èz לעיל האמור לפי ƒ¿
המלך  של המיוחד עניינו אודות

הפנימי  הטעם גם מובן הדר, השמיני,

אשתו  "ושם בו שנאמר לכך

השמות  את בו שיש שם מהיטבאל",

כתוב  הוי' שם כאשר היינו, וב"ן, מ"ה

ה"א, יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי

האותיות  של הגימטרייא ה"א, וא"ו,

הוי' שם וכאשר ,(45) מ"ה היא הללו

יו"ד, היינו ה"א, אותיות במילוי כתוב

של  הגימטרייא ה"ה, ו"ו, ה"ה,

ומבואר  .(52) ב"ן היא הללו האותיות

מן  טוב של שהבירור וחסידות בקבלה

המברר, מ"ה, ששם ידי על הוא הרע

שם  את מברר התיקון, עולם שכנגד

המתברר  התוהו, עולם שכנגד ב"ן

e‰fL מ"ה שם בין והחיבור היחוד ∆∆
הוא  ב"ן ‰ÎLÓ‰ושם È„È-ÏÚ«¿≈«¿»»

e‰BzÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ
‰NÚ ‰Ê-È„È-ÏÚL ,Ôe˜È˙Â¿ƒ∆«¿≈∆«¬∆
ÌÚ „Á‡˙iL e‰B˙c ¯e¯Èa‰«≈¿∆ƒ¿«≈ƒ

Ôe˜Èz.ויזדכך ויתעלה ƒ
‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (Á»∆»««

·È˙k ‡·Ï-„È˙ÚÏM57‡Ï ∆¿»ƒ»…¿ƒ…
¯‰ ÏÎa e˙ÈÁLÈ ‡ÏÂ eÚ¯È»≈¿…«¿ƒ¿»«
‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ÈL„»̃¿ƒƒ»¿»»»∆≈»
,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
שיהיה  העילוי את מקשר והכתוב

ולא  ירעו "לא לבוא, לעתיד בעולם

לטוב, ייהפך כולו העולם כי ישחיתו",

הדעת, עניין ÏÁ˙‰L˙עם ÌLÎcƒ¿≈∆«¿»«
‰¯È·M‰ התוהו ÔÓבעולם ‰˙È‰ «¿ƒ»»¿»ƒ

,˙Úc‰,דתוהו ‰e‡דעת dÈÚL ,‡B·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba ‰p‰ «««ƒ≈«¿»»¬ƒ»»∆ƒ¿»»
,'eÎ ‰¯È·M‰ CÙÈ‰ וגילוי המשכה אדרבה גם אלא האלוקות של ≈∆«¿ƒ»

גשמיים  הכי (בעניינים ˙Úc‰ ÈeaÈ¯ ‰È‰È זה בהקשר נזכר היעוד ולכן ƒ¿∆ƒ«««
ÌÈqÎÓ),של  ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ

,'‰Ê-˙ÓeÚl'‰ ˙e‡ÈˆÓ Ïha˙z ‰Ê-È„È-ÏÚÂ יתהפך הכול כי ¿«¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ«¿«∆
e˙ÈÁLÈלקדושה  ‡ÏÂ eÚ¯È ‡Ï) Ú¯ ÏL ÔÈÚ ÏÏk ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¿»ƒ¿»∆«…»≈¿…«¿ƒ

,eÈ‰Â .(ÈL„˜ ¯‰ ÏÎa¿»«»¿ƒ¿«¿
הרע  הפיכת של הפנימית המשמעות

לעתיד  היא לטוב לבוא

˙ÈÁa ‰l‚˙z ‡B·Ï-„È˙ÚlL∆∆»ƒ»ƒ¿«∆¿ƒ«
BÓÎe ,˙Úc‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«««¿
(Â ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
,ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt „vnL∆ƒ«¿ƒƒ«ƒ
‰NÚ ,˙Úc‰ ˙eiÓÈt Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒƒ««««¬∆

˙BcÓa ÏeËÈa‰ מקום אין וכאשר «ƒ«ƒ
אישית  ומציאות ישות של לתחושה

ותאווה  והרגשה להכרה שמביאה

ה' רצון להיפך מקום אין בגשמיות,

˙‡ ‰Úc ˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ)¿∆««ƒ≈»∆
Úe„ik ,'ÈÂ‰58˙·Èz Le¯ÈÙa ¬»»«»«¿≈≈«

ÏÙË ÔBLlÓ ‡e‰L ˙‡59, ∆∆ƒ¿»≈
'ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË ‡e‰L eÈ‰«¿∆»≈»≈«¬»»
ומציאות  לישות מקום נתינת כל אין כי

‰ÈÎÙ˙עצמית  ‰ÏeÚt È‰BfL ,(∆ƒ¿»»¿ƒ
‰pnnL ˙Úc‰ ˙ÏeÚtÓƒ¿««««∆ƒ∆»

‰¯È·M‰ ÔÈÚ ÏÈÁ˙‰ ותמורת ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»
בלתי  לתוצאות שהביאה דתוהו דעת

כמבואר  וגלות, לחטא עד רצויות,

דקדושה  הדעת ופעולת גילוי לעיל,

בכל  אלוקות וגילוי ביטול מביא

מכסים". לים "כמים המציאות,

BÈÚÂ ופעולתו הדעת עניין גילוי של ¿ƒ¿»
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa'ה בעבודת «¬«»»»

האדם  של ∆¬»∆L‡kL¯הוא הרוחנית
ÈÙk ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÔBa˙Óƒ¿≈¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ

,Ì˙zÈÓ‡Ï Ì‰L שהם כפי לא ∆≈«¬ƒ»»
במבט  להם נראים שיש כדברים חיצוני

כפי  אלא משלהם עצמאית מציאות

חיים  שהם בכוח שהאמת רק וקיימים

האלוקי  ‰ÔÈÚהאור ‰‡¯È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆»ƒ¿»
ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰ ˙Ó‡c60, היינו ∆¡∆¬»»¿»

אינה  העולם של האמיתית שהמציאות

הוי' אלוקות, למשל BÓÎeאלא ¿
˙eBa˙‰‰ בכך הדעת ‰ÈÓLbוהעמקת ‰f‰ ÌÏBÚa ÌbL «ƒ¿¿∆«»»«∆««¿ƒ

È¯ÓÁ‰Â מציאות הוא שלכאורה רחוקה למרות ¿«»¿ƒ
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הענין  יׁשנֹו והחמרי הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּגם

ׁשרֹואים ּדה  ּכפי וצעד, צעד ּכל על ּפרטית ׁשּגחה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּבמקֹום  ּבארּוכה (וכּמבֹואר הּיֹוםֿיֹום חּיי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָּבעניני

ּבעניני 61אחר  יֹותר ׁשּמתעּסק עסק' 'ּבעל ׁשּדוקא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מ'ּיֹוׁשב  יֹותר ּפרטית הׁשּגחה רֹואה ְְִִֵֵֶַָָָָָהעֹולם

ּדעת, ׁשל ּבאֹופן היא וההתּבֹוננּות ְְְְִִֶֶֶַַַאֹוהל'),

כּו' ּבחֹוזק מחׁשבּתֹו ׁשל 62ׁשּיתקע ּובאֹופן , ְְְְֲִֶֶֶֶַַַ

מהּיגיעה  להתּפעל מּבלי והרּגׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּכרה

ולבֹוא  וההסּתר, ההעלם את להסיר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָהּדרּוׁשה

הוי' אמת להּכרת זיך) (דערגרּונטעווען ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָּולהּגיע

ההׁשּגחה  ּבענין ׁשּמתּגּלה ּכפי ּבעֹולם, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּגם

הּוא  ׁשהוי' להּכרה ׁשּמּגיע ועד ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָּפרטית,

הּטבע 63האלקים  ּבגימטרּיא אלקים ׁשּגם הינּו ,64 ְְְֱֱִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ

חד  ּדכּוּלא ּדהּוי', ענין ׁשּמּגיע 65הּוא ועד , ְְְְִִֶַַַַַַָָָ

אחד  ּדהּוי' עֹוד 66להּכרה ׁשאין יֹותר, ּולמעלה , ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הענין 67מּלבּדֹו אצלֹו נעׂשה ועלֿידיֿזה . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

הּלזֹו ׁשהארץ הינּו הוי', את ּדעה הארץ ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּדמלאה

מלאה  נעׂשית חמרית), ּגם (ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּגׁשמית

טפל  הוי', ּדאת ּובאֹופן הוי', את ּדעה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבענין

ּבדּוגמת  מכּסים, לּים ּכּמים ׁשּנעׂשה ועד ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָלהוי',

ּבמקֹור  הם ּכאׁשר היא חּיּותם ׁשּכל ׁשּבּים ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדגים

עניני  ּבכל ּגם נעׂשה ּכזה ּובאֹופן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָחּיּותם,

ָָהעֹולם.

e‰ÊÂ,הּׁשלֹום ּבענין האדם עבֹודת ענין ּכללּות ¿∆ְְְְֲִִַַַַָָָָָ

הפכים  חיּבּור מעלת 68ׁשענינֹו ּגם (ׁשּזֹוהי ְֲֲִִִִֶֶַַַָָ

האדם, ׁשּבעבֹודת הּקּוין ּבג' האמצעי ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָקו

הּׂשמאל), וקו הּימין ּדקו ההפכים ב' ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹׁשּמחּבר

יחד, ּולחּברם לּנברא הּבֹורא ּבין ׁשלֹום ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָלעׂשֹות
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תשרי.61) ז יום" ב"היום הועתק שלח. ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק גם פ"ג.62)ראה שם,63)תניא לה. ד, ואתחנן

שעהיוה"א 64)לט. תניא ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת א.65)רפ"ו. קסא, ב. כו, ח"ב סע"א. יב, ח"א זהר ד.66)ראה ו, ד,67)ואתחנן שם

.202 ע' חכ"ה לקו"ש ואילך. קי ס"ע תרצ"ב סה"מ וראה ובכ"מ.68)לה. א. ל, ראה פ' לקו"ת סי"ב. אגה"ק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ורוחניות  מאלוקות ÈË¯t˙מאד ‰ÁbL‰c ÔÈÚ‰ BLÈ אלוקית ∆¿»ƒ¿»¿«¿»»¿»ƒ

ÚˆÂ„,מלמעלה  „Úˆ Ïk ÏÚ בעולם שמתרחש ודבר דבר כל ÈÙkועל «»««»««¿ƒ
ÌBÈ-ÌBi‰ ÈiÁ ÈÈÚa ÌÈ‡B¯L האדם שבהם מאורעות שרצופים ∆ƒ¿ƒ¿¿≈«≈«

מתנהל  בעולם ודבר דבר כל כיצד במוחש פרטית רואה בהשגחה

‰Îe¯‡a ¯‡B·nÎÂ)ÌB˜Óa ¿«¿»«¬»¿»
¯Á‡61'˜ÒÚ ÏÚa' ‡˜ÂcL «≈∆«¿»««≈∆

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ¯˙BÈ ˜qÚ˙nL∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿¿≈»»
˙ÈË¯t ‰ÁbL‰ ‰‡B¯ לעתים ∆«¿»»¿»ƒ
גלוייה  ובצורה יותר ≈BÈ˙¯קרובות

'Ï‰B‡ ·LBi'Ó במגע בא שלא ƒ≈∆
עם  כך כל ותכוף העולם,קרוב ענייני

גם  היא הפרטית שההשגחה הרי

והחומרי  הגשמי ),בעולם
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ˙eBa˙‰‰Â¿«ƒ¿¿ƒ¿∆∆

,˙Úc של והתחברות התקשרות מתוך ««
חזקה האדם  ובהתבוננות לעניין

Bz·LÁÓומעמיקה  Ú˜˙iL∆ƒ¿««¬«¿
'eÎ ˜ÊBÁa62ÏL ÔÙB‡·e , ¿∆¿∆∆

‰Lb¯‰Â ‰¯k‰ האדם שבו בעניין «»»¿«¿»»
ÏÚt˙‰Ïמתבונן, ÈÏaÓƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈

˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ‰Le¯c‰ ‰ÚÈ‚i‰Ó≈«¿ƒ»«¿»¿»ƒ∆
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ האלוקות ,על «∆¿≈¿«∆¿≈

ÚÈb‰Ïe ‡B·ÏÂ¿»¿«ƒ«
ÍÈÊ ÔÚÂÂÚËe¯‚¯Ú„) להתקרב ∆¿¿¿∆∆ƒ

‰ÈÂ'ו'לגעת' ˙Ó‡ ˙¯k‰Ï (¿«»«¡∆¬»»
המציאות  האמיתית, במציאות

ÌÏBÚa,האלוקית  Ìb שהוא אף «»»
מעלים  הוא עצמו ומצד וחומרי גשמי

האלוקי  האור על ÈÙk¿ƒומסתיר
‰ÁbL‰‰ ÔÈÚa ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆¿ƒ¿«««¿»»

,˙ÈË¯t גם ה' אור את רואים שבה ¿»ƒ
הגשמי, העולם ÚÈbnLבתוך „ÚÂ¿«∆«ƒ«

‡e‰ 'ÈÂ‰L ‰¯k‰Ï««»»∆¬»»
ÌÈ˜Ï‡‰63ÌÈ˜Ï‡ ÌbL eÈ‰ , »¡…ƒ«¿∆«¡…ƒ

Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a64 השם שהוא ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
האלוקי  האור התלבשות את שמסמל

העולם גדרי של ‰e‡בתוך לאמיתו

Èe‰c',דבר  ÔÈÚ את השם שמסמל ƒ¿«¿«»»
מהעולם  נעלה הקדושֿברוךֿהוא היות

„Á ‡leÎc65, כי אחד, הם שכולם ו"אלקים" "הוי'" השמות שני בעצם ¿»«
בהרחבה) בחסידות (כמבואר זהה תוכן k‰Ï¯‰בעלי ÚÈbnL „ÚÂ¿«∆«ƒ«««»»

„Á‡ 'Èe‰c66,'שהוי להכרה גם מגיע בעומק זה בכל ומתבונן וכשמוסיף ¿«»»∆»
נוספת, וסמכות כוח שום ואין אחד, BÈ˙¯,הוא ‰ÏÚÓÏe שמגיע ועד ¿«¿»≈

יותר  עוד נעלית Bc·lÓלהכרה „BÚ ÔÈ‡L67 שיש מציאות שום שאין ∆≈ƒ¿«
האחת לה  האמיתית המציאות לבדו והוא ממנו חוץ ועצמאי אמיתי קיום

והיחידה.

BÏˆ‡ ‰NÚ ‰Ê-È„È-ÏÚÂ אצל ¿«¿≈∆«¬∆∆¿
האמור  בכל באלוקות המתבונן האדם

באמצעות  הדעת,לעיל, «¿ÔÈÚ‰»ƒמוח
,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓc¿»¿»»»∆≈»∆¬»»
˙ÈÓLb‰ BÊl‰ ı¯‡‰L eÈ‰«¿∆»»∆«»««¿ƒ
˙ÈNÚ ,(˙È¯ÓÁ Ìb ‰˙È‰L)∆»¿»«»¿ƒ«¬≈
,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ÔÈÚa ‰‡ÏÓ¿≈»¿ƒ¿«≈»∆¬»»
ÏÙË ,'ÈÂ‰ ˙‡c ÔÙB‡·e¿∆¿∆¬»»»≈

,'ÈÂ‰Ï בכלל שהארץ הגשמיות (וכל «¬»»
עצמה  בפני מציאות נחשבת לא זה)

וטפל  בטל דבר »¿ÚÂ„לאלוקות אלא
‰NÚpL את ממלאת האלוקות ידיעת ∆«¬»

הוא  שהדבר כך כדי עד הארץ כל

,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk הים שמי כמו ««ƒ«»¿«ƒ
בצורה  הים קרקעית כל את מכסים

ÌiaLמושלמת  ÌÈ‚c ˙Ó‚e„a¿¿«»ƒ∆«»
Ì‰ ¯L‡k ‡È‰ Ì˙eiÁ ÏkL∆»ƒ»ƒ«¬∆≈

Ì˙eiÁ ¯B˜Óa בתוכו ונמצאים ƒ¿ƒ»
בו, NÚ‰ושקועים ‰Êk ÔÙB‡·e¿∆»∆«¬∆

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÏÎa Ìb שהכל «¿»ƒ¿¿≈»»
מלאה. בצורה ה' בידיעת וחדור מלא

הפנימית  המשמעות לעניין חוזר ועתה

"פ  הפסוק נפשי"של בשלום דה

בתחילת  שנשאלו השאלות את ומיישב

המאמר:

˙„B·Ú ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿«¬«
BÈÚL ,ÌBÏM‰ ÔÈÚa Ì„‡‰»»»¿ƒ¿««»∆ƒ¿»

הוא השלום ‰ÌÈÎÙשל ¯eaÈÁ68 ƒ¬»ƒ
לכך  שקודם צדדים שני בין והשלמה

לזה זה בסתירה Ìbהיו È‰BfL)∆ƒ«
ÔÈew‰ '‚a ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ˙ÏÚÓ«¬««»∆¿»ƒ¿««ƒ

,Ì„‡‰ ˙„B·ÚaL התורה קו ∆«¬«»»»
Â˜c ÌÈÎÙ‰‰ '· ¯aÁnL∆¿«≈«¬»ƒ¿«

ÔÈÓi‰חסדים Â˜Âגמילות «»ƒ¿«
Ï‡ÓO‰ בתפילה העבודה הוא ),קו האדם בעבודת השלום עניין גם וכך «¿…

‡¯·pÏ ‡¯Ba‰ ÔÈa ÌBÏL ˙BNÚÏ ביניהם סתירה יש שלכאורה «¬»≈«≈«ƒ¿»
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יז f"kyz'd elqk h"i

הרי  ּבקדּוׁשה, ׁשּזהּו ׁשּכיון אּלא הּדעת, ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמרחב

מה  ּגם וזהּו כּו'. התּכּללּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֶֶֶֶַַַזה

ּכתיב  הדר מהיטבאל,55ׁשּבּמל אׁשּתֹו וׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַ

ּבקּבלה  יׁש56ּכדאיתא מהיטבאל ׁשּבתיבת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ענין  והּוא ּב"ן, ּבגימטר ּיא ויטבאל מ"ה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָאֹותּיֹות

ּתיקּון  והּמתּברר, הּמברר ּדהינּו ּוב"ן, מ"ה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָיחּוד

ׁשּלמעלה  מּבחינה המׁשכה עלֿידי ׁשּזהּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָותֹוהּו,

הּבירּור  נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ותיקּון, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַמּתֹוהּו

ּתיקּון. עם ׁשּיתאחד ְְִִִֵֶַּדתֹוהּו

ּכתיב Ê·e‰ח) ּׁשלעתידֿלבא מה ּגם לא 57יּובן »∆ְְִִֶַַָָָֹֹ

ּכי  קדׁשי הר ּבכל יׁשחיתּו ולא ְְְְִִִֵַַָָָֹירעּו

מכּסים, לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמלאה

הּנה  הּדעת, מן היתה הּׁשבירה ׁשהתחלת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדכׁשם

היפ הּוא ׁשענינּה לבֹוא, העתידה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּבּגאּולה

הארץ  (מלאה הּדעת ריּבּוי יהיה כּו', ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּׁשבירה

ועלֿידיֿזה  מכּסים), לּים ּכּמים הוי' את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדעה

ּכלל  יהיה ולא ה'ּלעּומתֿזה', מציאּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹּתתּבּטל

הר  ּבכל יׁשחיתּו ולא ירעּו (לא רע ׁשל ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹענין

ּבחינת  ּתתגּלה ׁשּלעתידֿלבֹוא והינּו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָקדׁשי).

ו) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּדעת, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּפנימּיּות

הּדעת, ּפנימּיּות ּובפרט הּמֹוחין, ּפנימּיּות ְְְִִִִִִִֶַַַַַָׁשּמּצד

את  ּדעה הּדּיּוק ּגם (וזהּו ּבמּדֹות הּביטּול ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָנעׂשה

ּכּידּוע  מּלׁשֹון 58הוי', ׁשהּוא את ּתיבת ּבפירּוׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּזֹוהי 59טפל  להוי'), ּובטל טפל ׁשהּוא הינּו , ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

התחיל  ׁשּמּמּנה הּדעת מּפעּולת הפכית ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּפעּולה

הּׁשבירה. ְְִִַַָענין

BÈÚÂ ּבעניני מתּבֹונן ׁשּכאׁשר האדם, ּבעבֹודת ¿ƒ¿»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

יראה  אזי לאמיּתתם, ׁשהם ּכפי ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָהעֹולם

לעֹולם  הוי' ּדאמת ההתּבֹוננּות 60הענין ּוכמֹו , ְְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָ
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לט.55)קכז. לו, פ"ג.56)וישלח התיקון) (שער י שער חיים ט.57)עץ יא, קונטרס 58)ישעי' ב. יג, במדבר לקו"ת ראה

ובכ"מ. .(20 (ע' פ"ג סע"א.59)העבודה פב, ב"ק סע"א. ו, סוכה ב.60)ראה קיז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאד, רבים לפרטים להתחלקות Le„˜a‰,הגורם e‰fL ÔÂÈkL ‡l‡∆»∆≈»∆∆ƒ¿»

'eÎ ˙eÏlk˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ ומחוברים כלולים הרבים והפרטים ¬≈∆¿∆∆ƒ¿«¿
בזה. זה

·È˙k ¯„‰ CÏnaL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ55,Ï‡·ËÈ‰Ó BzL‡ ÌLÂ ¿∆««∆«∆∆¬«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿≈
‰Ïa˜a ‡˙È‡„k56˙·È˙aL ƒ¿ƒ»¿«»»∆¿≈«

,‰"Ó ˙Bi˙B‡ LÈ Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈≈ƒ
,Ô"a ‡i¯ËÓÈ‚a Ï‡·ËÈÂ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿ƒ»«
,Ô"·e ‰"Ó „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ««
,¯¯a˙n‰Â ¯¯·n‰ eÈ‰c¿«¿«¿»≈¿«ƒ¿»≈

,e‰B˙Â Ôe˜Èz לעיל האמור לפי ƒ¿
המלך  של המיוחד עניינו אודות

הפנימי  הטעם גם מובן הדר, השמיני,

אשתו  "ושם בו שנאמר לכך

השמות  את בו שיש שם מהיטבאל",

כתוב  הוי' שם כאשר היינו, וב"ן, מ"ה

ה"א, יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי

האותיות  של הגימטרייא ה"א, וא"ו,

הוי' שם וכאשר ,(45) מ"ה היא הללו

יו"ד, היינו ה"א, אותיות במילוי כתוב

של  הגימטרייא ה"ה, ו"ו, ה"ה,

ומבואר  .(52) ב"ן היא הללו האותיות

מן  טוב של שהבירור וחסידות בקבלה

המברר, מ"ה, ששם ידי על הוא הרע

שם  את מברר התיקון, עולם שכנגד

המתברר  התוהו, עולם שכנגד ב"ן

e‰fL מ"ה שם בין והחיבור היחוד ∆∆
הוא  ב"ן ‰ÎLÓ‰ושם È„È-ÏÚ«¿≈«¿»»

e‰BzÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ
‰NÚ ‰Ê-È„È-ÏÚL ,Ôe˜È˙Â¿ƒ∆«¿≈∆«¬∆
ÌÚ „Á‡˙iL e‰B˙c ¯e¯Èa‰«≈¿∆ƒ¿«≈ƒ

Ôe˜Èz.ויזדכך ויתעלה ƒ
‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (Á»∆»««

·È˙k ‡·Ï-„È˙ÚÏM57‡Ï ∆¿»ƒ»…¿ƒ…
¯‰ ÏÎa e˙ÈÁLÈ ‡ÏÂ eÚ¯È»≈¿…«¿ƒ¿»«
‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ÈL„»̃¿ƒƒ»¿»»»∆≈»
,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
שיהיה  העילוי את מקשר והכתוב

ולא  ירעו "לא לבוא, לעתיד בעולם

לטוב, ייהפך כולו העולם כי ישחיתו",

הדעת, עניין ÏÁ˙‰L˙עם ÌLÎcƒ¿≈∆«¿»«
‰¯È·M‰ התוהו ÔÓבעולם ‰˙È‰ «¿ƒ»»¿»ƒ

,˙Úc‰,דתוהו ‰e‡דעת dÈÚL ,‡B·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba ‰p‰ «««ƒ≈«¿»»¬ƒ»»∆ƒ¿»»
,'eÎ ‰¯È·M‰ CÙÈ‰ וגילוי המשכה אדרבה גם אלא האלוקות של ≈∆«¿ƒ»

גשמיים  הכי (בעניינים ˙Úc‰ ÈeaÈ¯ ‰È‰È זה בהקשר נזכר היעוד ולכן ƒ¿∆ƒ«««
ÌÈqÎÓ),של  ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ

,'‰Ê-˙ÓeÚl'‰ ˙e‡ÈˆÓ Ïha˙z ‰Ê-È„È-ÏÚÂ יתהפך הכול כי ¿«¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ«¿«∆
e˙ÈÁLÈלקדושה  ‡ÏÂ eÚ¯È ‡Ï) Ú¯ ÏL ÔÈÚ ÏÏk ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¿»ƒ¿»∆«…»≈¿…«¿ƒ

,eÈ‰Â .(ÈL„˜ ¯‰ ÏÎa¿»«»¿ƒ¿«¿
הרע  הפיכת של הפנימית המשמעות

לעתיד  היא לטוב לבוא

˙ÈÁa ‰l‚˙z ‡B·Ï-„È˙ÚlL∆∆»ƒ»ƒ¿«∆¿ƒ«
BÓÎe ,˙Úc‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«««¿
(Â ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
,ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt „vnL∆ƒ«¿ƒƒ«ƒ
‰NÚ ,˙Úc‰ ˙eiÓÈt Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒƒ««««¬∆

˙BcÓa ÏeËÈa‰ מקום אין וכאשר «ƒ«ƒ
אישית  ומציאות ישות של לתחושה

ותאווה  והרגשה להכרה שמביאה

ה' רצון להיפך מקום אין בגשמיות,

˙‡ ‰Úc ˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ)¿∆««ƒ≈»∆
Úe„ik ,'ÈÂ‰58˙·Èz Le¯ÈÙa ¬»»«»«¿≈≈«

ÏÙË ÔBLlÓ ‡e‰L ˙‡59, ∆∆ƒ¿»≈
'ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË ‡e‰L eÈ‰«¿∆»≈»≈«¬»»
ומציאות  לישות מקום נתינת כל אין כי

‰ÈÎÙ˙עצמית  ‰ÏeÚt È‰BfL ,(∆ƒ¿»»¿ƒ
‰pnnL ˙Úc‰ ˙ÏeÚtÓƒ¿««««∆ƒ∆»

‰¯È·M‰ ÔÈÚ ÏÈÁ˙‰ ותמורת ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»
בלתי  לתוצאות שהביאה דתוהו דעת

כמבואר  וגלות, לחטא עד רצויות,

דקדושה  הדעת ופעולת גילוי לעיל,

בכל  אלוקות וגילוי ביטול מביא

מכסים". לים "כמים המציאות,

BÈÚÂ ופעולתו הדעת עניין גילוי של ¿ƒ¿»
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa'ה בעבודת «¬«»»»

האדם  של ∆¬»∆L‡kL¯הוא הרוחנית
ÈÙk ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÔBa˙Óƒ¿≈¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ

,Ì˙zÈÓ‡Ï Ì‰L שהם כפי לא ∆≈«¬ƒ»»
במבט  להם נראים שיש כדברים חיצוני

כפי  אלא משלהם עצמאית מציאות

חיים  שהם בכוח שהאמת רק וקיימים

האלוקי  ‰ÔÈÚהאור ‰‡¯È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆»ƒ¿»
ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰ ˙Ó‡c60, היינו ∆¡∆¬»»¿»

אינה  העולם של האמיתית שהמציאות

הוי' אלוקות, למשל BÓÎeאלא ¿
˙eBa˙‰‰ בכך הדעת ‰ÈÓLbוהעמקת ‰f‰ ÌÏBÚa ÌbL «ƒ¿¿∆«»»«∆««¿ƒ

È¯ÓÁ‰Â מציאות הוא שלכאורה רחוקה למרות ¿«»¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

il axwn iytp melya dct

הענין  יׁשנֹו והחמרי הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּגם

ׁשרֹואים ּדה  ּכפי וצעד, צעד ּכל על ּפרטית ׁשּגחה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּבמקֹום  ּבארּוכה (וכּמבֹואר הּיֹוםֿיֹום חּיי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָּבעניני

ּבעניני 61אחר  יֹותר ׁשּמתעּסק עסק' 'ּבעל ׁשּדוקא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מ'ּיֹוׁשב  יֹותר ּפרטית הׁשּגחה רֹואה ְְִִֵֵֶַָָָָָהעֹולם

ּדעת, ׁשל ּבאֹופן היא וההתּבֹוננּות ְְְְִִֶֶֶַַַאֹוהל'),

כּו' ּבחֹוזק מחׁשבּתֹו ׁשל 62ׁשּיתקע ּובאֹופן , ְְְְֲִֶֶֶֶַַַ

מהּיגיעה  להתּפעל מּבלי והרּגׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּכרה

ולבֹוא  וההסּתר, ההעלם את להסיר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָהּדרּוׁשה

הוי' אמת להּכרת זיך) (דערגרּונטעווען ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָּולהּגיע

ההׁשּגחה  ּבענין ׁשּמתּגּלה ּכפי ּבעֹולם, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּגם

הּוא  ׁשהוי' להּכרה ׁשּמּגיע ועד ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָּפרטית,

הּטבע 63האלקים  ּבגימטרּיא אלקים ׁשּגם הינּו ,64 ְְְֱֱִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ

חד  ּדכּוּלא ּדהּוי', ענין ׁשּמּגיע 65הּוא ועד , ְְְְִִֶַַַַַַָָָ

אחד  ּדהּוי' עֹוד 66להּכרה ׁשאין יֹותר, ּולמעלה , ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הענין 67מּלבּדֹו אצלֹו נעׂשה ועלֿידיֿזה . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

הּלזֹו ׁשהארץ הינּו הוי', את ּדעה הארץ ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּדמלאה

מלאה  נעׂשית חמרית), ּגם (ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּגׁשמית

טפל  הוי', ּדאת ּובאֹופן הוי', את ּדעה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבענין

ּבדּוגמת  מכּסים, לּים ּכּמים ׁשּנעׂשה ועד ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָלהוי',

ּבמקֹור  הם ּכאׁשר היא חּיּותם ׁשּכל ׁשּבּים ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדגים

עניני  ּבכל ּגם נעׂשה ּכזה ּובאֹופן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָחּיּותם,

ָָהעֹולם.

e‰ÊÂ,הּׁשלֹום ּבענין האדם עבֹודת ענין ּכללּות ¿∆ְְְְֲִִַַַַָָָָָ

הפכים  חיּבּור מעלת 68ׁשענינֹו ּגם (ׁשּזֹוהי ְֲֲִִִִֶֶַַַָָ

האדם, ׁשּבעבֹודת הּקּוין ּבג' האמצעי ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָקו

הּׂשמאל), וקו הּימין ּדקו ההפכים ב' ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹׁשּמחּבר

יחד, ּולחּברם לּנברא הּבֹורא ּבין ׁשלֹום ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָלעׂשֹות
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.202 ע' חכ"ה לקו"ש ואילך. קי ס"ע תרצ"ב סה"מ וראה ובכ"מ.68)לה. א. ל, ראה פ' לקו"ת סי"ב. אגה"ק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ורוחניות  מאלוקות ÈË¯t˙מאד ‰ÁbL‰c ÔÈÚ‰ BLÈ אלוקית ∆¿»ƒ¿»¿«¿»»¿»ƒ

ÚˆÂ„,מלמעלה  „Úˆ Ïk ÏÚ בעולם שמתרחש ודבר דבר כל ÈÙkועל «»««»««¿ƒ
ÌBÈ-ÌBi‰ ÈiÁ ÈÈÚa ÌÈ‡B¯L האדם שבהם מאורעות שרצופים ∆ƒ¿ƒ¿¿≈«≈«

מתנהל  בעולם ודבר דבר כל כיצד במוחש פרטית רואה בהשגחה

‰Îe¯‡a ¯‡B·nÎÂ)ÌB˜Óa ¿«¿»«¬»¿»
¯Á‡61'˜ÒÚ ÏÚa' ‡˜ÂcL «≈∆«¿»««≈∆

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ¯˙BÈ ˜qÚ˙nL∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿¿≈»»
˙ÈË¯t ‰ÁbL‰ ‰‡B¯ לעתים ∆«¿»»¿»ƒ
גלוייה  ובצורה יותר ≈BÈ˙¯קרובות

'Ï‰B‡ ·LBi'Ó במגע בא שלא ƒ≈∆
עם  כך כל ותכוף העולם,קרוב ענייני

גם  היא הפרטית שההשגחה הרי

והחומרי  הגשמי ),בעולם
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ˙eBa˙‰‰Â¿«ƒ¿¿ƒ¿∆∆

,˙Úc של והתחברות התקשרות מתוך ««
חזקה האדם  ובהתבוננות לעניין

Bz·LÁÓומעמיקה  Ú˜˙iL∆ƒ¿««¬«¿
'eÎ ˜ÊBÁa62ÏL ÔÙB‡·e , ¿∆¿∆∆

‰Lb¯‰Â ‰¯k‰ האדם שבו בעניין «»»¿«¿»»
ÏÚt˙‰Ïמתבונן, ÈÏaÓƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈

˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ‰Le¯c‰ ‰ÚÈ‚i‰Ó≈«¿ƒ»«¿»¿»ƒ∆
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ האלוקות ,על «∆¿≈¿«∆¿≈

ÚÈb‰Ïe ‡B·ÏÂ¿»¿«ƒ«
ÍÈÊ ÔÚÂÂÚËe¯‚¯Ú„) להתקרב ∆¿¿¿∆∆ƒ

‰ÈÂ'ו'לגעת' ˙Ó‡ ˙¯k‰Ï (¿«»«¡∆¬»»
המציאות  האמיתית, במציאות

ÌÏBÚa,האלוקית  Ìb שהוא אף «»»
מעלים  הוא עצמו ומצד וחומרי גשמי

האלוקי  האור על ÈÙk¿ƒומסתיר
‰ÁbL‰‰ ÔÈÚa ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆¿ƒ¿«««¿»»

,˙ÈË¯t גם ה' אור את רואים שבה ¿»ƒ
הגשמי, העולם ÚÈbnLבתוך „ÚÂ¿«∆«ƒ«

‡e‰ 'ÈÂ‰L ‰¯k‰Ï««»»∆¬»»
ÌÈ˜Ï‡‰63ÌÈ˜Ï‡ ÌbL eÈ‰ , »¡…ƒ«¿∆«¡…ƒ

Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a64 השם שהוא ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
האלוקי  האור התלבשות את שמסמל

העולם גדרי של ‰e‡בתוך לאמיתו

Èe‰c',דבר  ÔÈÚ את השם שמסמל ƒ¿«¿«»»
מהעולם  נעלה הקדושֿברוךֿהוא היות

„Á ‡leÎc65, כי אחד, הם שכולם ו"אלקים" "הוי'" השמות שני בעצם ¿»«
בהרחבה) בחסידות (כמבואר זהה תוכן k‰Ï¯‰בעלי ÚÈbnL „ÚÂ¿«∆«ƒ«««»»

„Á‡ 'Èe‰c66,'שהוי להכרה גם מגיע בעומק זה בכל ומתבונן וכשמוסיף ¿«»»∆»
נוספת, וסמכות כוח שום ואין אחד, BÈ˙¯,הוא ‰ÏÚÓÏe שמגיע ועד ¿«¿»≈

יותר  עוד נעלית Bc·lÓלהכרה „BÚ ÔÈ‡L67 שיש מציאות שום שאין ∆≈ƒ¿«
האחת לה  האמיתית המציאות לבדו והוא ממנו חוץ ועצמאי אמיתי קיום

והיחידה.

BÏˆ‡ ‰NÚ ‰Ê-È„È-ÏÚÂ אצל ¿«¿≈∆«¬∆∆¿
האמור  בכל באלוקות המתבונן האדם

באמצעות  הדעת,לעיל, «¿ÔÈÚ‰»ƒמוח
,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓc¿»¿»»»∆≈»∆¬»»
˙ÈÓLb‰ BÊl‰ ı¯‡‰L eÈ‰«¿∆»»∆«»««¿ƒ
˙ÈNÚ ,(˙È¯ÓÁ Ìb ‰˙È‰L)∆»¿»«»¿ƒ«¬≈
,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ÔÈÚa ‰‡ÏÓ¿≈»¿ƒ¿«≈»∆¬»»
ÏÙË ,'ÈÂ‰ ˙‡c ÔÙB‡·e¿∆¿∆¬»»»≈

,'ÈÂ‰Ï בכלל שהארץ הגשמיות (וכל «¬»»
עצמה  בפני מציאות נחשבת לא זה)

וטפל  בטל דבר »¿ÚÂ„לאלוקות אלא
‰NÚpL את ממלאת האלוקות ידיעת ∆«¬»

הוא  שהדבר כך כדי עד הארץ כל

,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk הים שמי כמו ««ƒ«»¿«ƒ
בצורה  הים קרקעית כל את מכסים

ÌiaLמושלמת  ÌÈ‚c ˙Ó‚e„a¿¿«»ƒ∆«»
Ì‰ ¯L‡k ‡È‰ Ì˙eiÁ ÏkL∆»ƒ»ƒ«¬∆≈

Ì˙eiÁ ¯B˜Óa בתוכו ונמצאים ƒ¿ƒ»
בו, NÚ‰ושקועים ‰Êk ÔÙB‡·e¿∆»∆«¬∆

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÏÎa Ìb שהכל «¿»ƒ¿¿≈»»
מלאה. בצורה ה' בידיעת וחדור מלא

הפנימית  המשמעות לעניין חוזר ועתה

"פ  הפסוק נפשי"של בשלום דה

בתחילת  שנשאלו השאלות את ומיישב

המאמר:

˙„B·Ú ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿«¬«
BÈÚL ,ÌBÏM‰ ÔÈÚa Ì„‡‰»»»¿ƒ¿««»∆ƒ¿»

הוא השלום ‰ÌÈÎÙשל ¯eaÈÁ68 ƒ¬»ƒ
לכך  שקודם צדדים שני בין והשלמה

לזה זה בסתירה Ìbהיו È‰BfL)∆ƒ«
ÔÈew‰ '‚a ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ˙ÏÚÓ«¬««»∆¿»ƒ¿««ƒ

,Ì„‡‰ ˙„B·ÚaL התורה קו ∆«¬«»»»
Â˜c ÌÈÎÙ‰‰ '· ¯aÁnL∆¿«≈«¬»ƒ¿«

ÔÈÓi‰חסדים Â˜Âגמילות «»ƒ¿«
Ï‡ÓO‰ בתפילה העבודה הוא ),קו האדם בעבודת השלום עניין גם וכך «¿…

‡¯·pÏ ‡¯Ba‰ ÔÈa ÌBÏL ˙BNÚÏ ביניהם סתירה יש שלכאורה «¬»≈«≈«ƒ¿»
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f"kyz'dיח elqk h"i

להּכרה  ועד וההּׂשגה, ההבנה ּתהיה ּבעֹולם ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּגם

ּובאֹופן  ּבעֹולם, ּגם ׁשּיׁשנֹו הוי'' ּב'אמת ְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהרּגׁשה

מעלה  ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום ׁשלֹום, ב' ְְְְִֶַַָָָָָָּדבׁשלֹום,

מּטה  ׁשל ּבפמליא ֿ 69וׁשלֹום ׁשּבאין ענין ׁשּזהּו , ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּברכתֹו מחזיק ּכלי נעׂשה זה הרי ׁשּלכן ,ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָערֹו

הּקּב"ה  ׁשריא 70ׁשל לא ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא , ְְְְִֶַַָָָָָ

ׁשלים  ּבאתר .71אּלא ְֲִֶַַָ

צריכה e‡È·e¯ט) העבֹודה ׁשּכללּות הענין ≈ְְְֲִִֶָָָָָָ

ּדוקא  ּדעת ׁשל ּבאֹופן ְְְִֶֶַַַָלהיֹות

הוי'), את ּדעה הארץ ּדמלאה הענין ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָ(לפעֹול

ּכללּות  ּדהּנה, וההרּגׁשה. ההּכרה ענין ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשהּוא

אֹופן  אֹופּנים. ּבׁשני להיֹות יכֹול העבֹודה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָענין

ללא  אֹור , ריּבּוי  הׁשּפעת עלֿידי הּוא ְְְִֵַַַָָֹהא'

ׁשּמּצד  אּלא הּמּטה, מציאּות עם ּכלל ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהתעּסקּות

ׁשּמתּבּטל  הרע, העּדר נעׂשה האֹור ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָריּבּוי

ּבׁשּתים. הּוא ּבזה החּסרֹון אמנם, ְְְִִִִִֶַַָָָָמּמציאּותֹו.

מּצד  הּתחּתֹון עבֹודת אינּה זֹו ׁשעבֹודה ְֲֲִֵֶַַַַָָָהא',

ּביטּול  ּפֹועל האֹור ריּבּוי ׁשּכאׁשר והּב', ְְֲִִֵֶֶַַַָעצמֹו.

(לא  הּקדּוׁשה ניצֹוץ ׁשּגם להיֹות יכֹול אזי ְְֲִִֶַַַַָָָֹהרע,

יּודחה  ועלֿידיֿזה) האֹור, ריּבּוי את לסּבֹול ְְְְִִֵֶֶֶַַָיּוכל

רחמנאֿליצלן  ׁשהעבֹודה 72כּו' הּוא, הּב' ואֹופן . ְְֲֲִֶֶַַָָָָָ

התלּבׁשּות  עלֿידי ּדוקא, ּבירּור ּבדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָהיא

זה  את זה ׁשּמרּגיׁשים ּבאֹופן ּבּמתּברר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּמברר

מּצד  ׁשהיא ּכתיקּונּה, היא העבֹודה ׁשאז ְֲִִִִֶֶַָָָָכּו',

ׁשל  ּבאֹופן זה ׁשאין והינּו, עצמֹו. ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַהּתחּתֹון

חֹודרת  ׁשהעבֹודה ּבאֹופן אּלא ּוביטּול, ְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָׁשבירה

הּתחּתֹון, מציאּות ּכל את (דּור נעמט ְְְְִֶֶֶַַָ(עס

 ֿ ׁשעלֿידי וגם, לאלקּות, ּכלי ּגּופא מּמּנּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹלעׂשֹות

מברר  ניצֹוצֹות זה ּכל את ּומעלים ּומזּככים ים ְְְְֲִִִִֶֶַַָָ

יצחק  ּברּכת ּבענין ּגם וכּידּוע ,72הּקדּוׁשה. ְְְְְְִִִַַַַַַָָָ

כּו', מדריגתֹו ׁשּידע אף עׂשו את לבר ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשרצה
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היא  והעבודה הבורא על והסתר העלם הם שהנבראים נראה ובחיצוניות
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‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa69 כמאמר) ¿»«¿»∆«»
לשמה  בתורה העוסק "כל ז"ל: חכמינו

מעלה  של בפמליא שלום משים -

יחזק  'או שנאמר מטה, של ובפמליא

יעשה  שלום לי שלום יעשה במעוזי

CB¯Ú-ÔÈ‡aL,לי') ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿≈¬
"מעלה" בין המרחק ו"מטה"שהרי

ו'ב' והשוואה, יחס כל ללא הוא

למעלה  הן כפול, שלום משמעו שלום',
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ÏL B˙Î¯a ˜ÈÊÁÓ ÈÏk¿ƒ«¬ƒƒ¿»∆
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‰„B·Ú‰'ה עבודת של הרוחנית »¬»

.ÌÈpÙB‡ ÈLa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
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תוך  אל בו חודרת גדרי הקדושה
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ÏeËÈ·e ‰¯È·L ÏL ÔÙB‡a של ¿∆∆¿ƒ»ƒ

התחתון, ÔÙB‡aמציאות ‡l‡∆»¿∆
הגדרים שהוא  עם להתקיים ממשיך

באופן  היא הבירור פעולת אבל שלו

(ÒÚכזה  ˙¯„BÁ ‰„B·Ú‰L∆»¬»∆∆∆
C¯e„ ËÓÚ ומקיפה ‡˙חודרת ( ∆¿¿∆

˙BNÚÏ ,ÔBzÁz‰ ˙e‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒ««¿«¬
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Ì‚Â,כתחתון  ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk¿ƒ∆¡…¿«
ÌÈ¯¯·Ó ‰Ê-È„È-ÏÚL∆«¿≈∆¿»¿ƒ
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‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈ חשש ואין ƒ«¿»
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יצחק  חשב מדוע תמוה ולכאורה

שאפשר  סבור היה שיצחק הוא הביאור אלא הברכות את לקבל ראוי שעשו
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ּביֹותר, אֹור ריּבּוי עליו להמׁשי ׁשרצה ְְְְְִִֵֶַַָָָָוהינּו,

ּׁשּכתּוב  מה יּתן 73ׁשּזהּו האלקים, ל ויּתן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ויּתן  יתּבּטל 74ויחזֹור האֹור ריּבּוי ועלֿידי , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָ

היא  זֹו לא אבל ּומכּוּפל. ּכפּול החֹוׁש ְֲֲִִֶַָָָֹאפילּו

מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את לברר אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהּתכלית,

ּדוקא, ּבּתחּתֹונים יתּבר לֹו ּדירה לאלקּות, ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹּכלי

ׁשּפֹועל  ּדוקא, ליעקב הּברכֹות ניּתנּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלכן

ׁשל  ענין מּמּנּו לעׂשֹות "ּבכֹור עׂשו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָּב"אני

מציאּותֹו, את ׁשּמבּטל ּבאֹופן לא והינּו, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹיעקב.

.יתּבר לֹו ּכלי להיֹות ׁשּמתּקנֹו ּבאֹופן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָאּלא

נפׁש ּבפעּולת האדם עבֹודת ּבכללּות ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָודּוגמתֹו

ענין  ׁשּזהּו והּגּוף, הּבהמית נפׁש על ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹהאלקית

והּגּוף  הּבהמית נפׁש ׁשהרי ׁשּבאדם, ועׂשו ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיעקב

טעניתא  נפׁש75אקּדמיּה ּכניסת לפני עֹוד , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

מצוה  ּבר ּכׁשּנעׂשה ּבדּוגמת 76הּקדּוׁשה , ְְְְְֲִֶֶַַַַָָ

ׁשּנפׁש אֹופן ׁשּיׁש לתיקּון, ּדתֹוהּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָהּקדימה

ּבריּבּוי  ועֹוסקת ּבפניֿעצמּה עֹומדת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹהאלקית

נפׁש עם להתעּסק מּבלי ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָהאֹור

ואז  כּו', ּומּצבם מעמדם לידע והּגּוף ְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָהּבהמית

ּבלימּוד  עבֹודתֹו מסים ׁשּכאׁשר להיֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָיכֹול

יּוכל  אם יֹודעים לא הּמצֹות וקּיּום ְְְִִִִַַַָֹהּתֹורה

ׁשל  וההסּתרים ההעלמֹות על ּולהתּגּבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלעמֹוד

צריכה  ולכן הּבהמית. ונפׁש הּגּוף ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהעֹולם,

האלקית  ׁשהּנפׁש ּבאֹופן ּדוקא העבֹודה ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹלהיֹות

לבררּה הּבהמית הּנפׁש עם ּומתיגעת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָעֹובדת

כּו'. ְְַָּולזּככּה

ּבׁשלֹום ÊŒÈtŒÏÚÂ‰י) ּדפדה הענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְִַָָָָָָ

ּדהּנה, גֹו'. לי מּקרב ְְְִִִִֵַָנפׁשי

ּבדר אֹופּנים, ׁשני יׁשנם העבֹודה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּבכללּות

ּובדר ּכּנ"ל) אֹור, ריּבּוי עלֿידי (ּדהינּו ְְְְִֵֶֶַַַַָׁשלֹום

עם  מלחמה יׁשנּה ּכאׁשר אמנם, ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָמלחמה.

ּבאֹופן  להיֹות יכֹול זה הרי ְְְֲִֵֶֶֶַַָה'ּלעּומתֿזה',
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כח.73) כז, עה"פ.74)תולדות פרש"י ג. פס"ו, ואילך.75)ב"ר סע"א קעט, זח"א או"ח 76)ראה מהדו"ת אדה"ז שו"ע

סוס"ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל  האמור הראשון באופן עשו את ולהעלות L¯ˆ‰לברר ,eÈ‰Â¿«¿∆»»

,¯˙BÈa ¯B‡ ÈeaÈ¯ ÂÈÏÚ CÈLÓ‰Ï ממילא יתברר שכך כוונה מתוך ¿«¿ƒ»»ƒ¿≈
·e˙kM ‰Ó e‰fL73,ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ז"ל חכמינו ודרשו ∆∆«∆»¿ƒ∆¿»¡…ƒ

מתמשכת  לנתינה שהכוונה מלמדת "ויתן" הוא"ו BÊÁÈÂ¯שתוספת ÔzÈƒ≈¿«¬
ÔzÈÂ74, גדול בשפע נתינה היינו ¿ƒ≈
‰‡B¯ביותר ÈeaÈ¯ È„È-ÏÚÂ¿«¿≈ƒ»

ÏeÙk CLBÁ‰ eÏÈÙ‡ Ïha˙Èƒ¿«≈¬ƒ«∆»
ÏteÎÓe.עשו BÊשל ‡Ï Ï·‡ ¿»¬»…

,˙ÈÏÎz‰ ‡È‰ זו בדרך הבירור ƒ««¿ƒ
האלקית הכוונה תכלית «∆‡l‡אינה

השני  באופן הבירור היא התכלית

˙BNÚÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆»»¿«¬
epnÓ עצמו,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ƒ∆¿ƒ∆¡…

ÌÈBzÁza C¯a˙È BÏ ‰¯Ècƒ»ƒ¿»≈««¿ƒ
,‡˜Âc עם 'תחתונים' שיישארו כך «¿»

כלים  יהיו זאת ובכל שלהם הגדרים

הכוונה  זו בחסידות וכמבואר לאלוקות,

הבריאה כל של ≈«∆ÔÎlLוהתכלית
,‡˜Âc ·˜ÚÈÏ ˙BÎ¯a‰ ezÈƒ¿«¿»¿«¬…«¿»
"E¯BÎa ÂNÚ È‡"a ÏÚBtL∆≈¿¬ƒ≈»¿∆
·˜ÚÈ ÏL ÔÈÚ epnÓ ˙BNÚÏ«¬ƒ∆ƒ¿»∆«¬…
ירידה  מתוך היא הבירור שפעולת כיוון

בגדרי  והתלבשות המתברר אל

והתעלות  שינוי פועל זה הרי מציאותו,

המתברר. של Ï‡במצבו ,eÈ‰Â¿«¿…
,B˙e‡ÈˆÓ ˙‡ Ïh·nL ÔÙB‡a¿∆∆¿«≈∆¿ƒ
˙BÈ‰Ï Bw˙nL ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆¿«¿ƒ¿

C¯a˙È BÏ ÈÏk בכוונה וכמו ¿ƒƒ¿»≈
ולהעלות  לברר הבריאה של הכללית

עצמו  שהוא התחתון הזה העולם את

להשראת  ראוי ומקום 'דירה' יהיה

השכינה.

האופנים  שני את ומפרט והולך

שהם  כפי הבירור בדרך האמורים

בפרט: אדם כל של בנפשו

˙„B·Ú ˙eÏÏÎa B˙Ó‚e„Â¿¿»ƒ¿»¬«
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙ÏeÚÙa Ì„‡‰»»»ƒ¿«∆∆»¡…ƒ

,Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÏÚ לברר «∆∆««¬ƒ¿«
אותם ÚÈ˜·ולהעלות ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¬…
האלוקית  הבהמית ÂNÚÂהנפש הנפש ¿≈»

LÙוהגוף È¯‰L ,Ì„‡aL∆»»»∆¬≈∆∆
dÈÓc˜‡ Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿««¿¿≈

‡˙ÈÚË75,,טענתם את הקדימו «¬ƒ»

שנולד מיד באדם נמצאים הם ‰Le„w‰שהרי LÙ ˙ÒÈk ÈÙÏ „BÚƒ¿≈¿ƒ«∆∆«¿»
יותר מאוחר רק ÂˆÓ‰שבאה ¯a ‰NÚpLk76ÓÈ„w‰ ˙Ó‚e„a ,‰ ¿∆«¬∆«ƒ¿»¿¿««¿ƒ»

e‰B˙c הרע ורק Ôe˜È˙Ïשורש תחילה נברא התוהו שעולם הטוב מקור ¿¿ƒ
האופנים  בשני להיות יכול הבירור זה בענין שגם התיקון, עולם נברא כך אחר

LÙpLהאמורים  ÔÙB‡ LiL∆≈∆∆∆∆
dÓˆÚ-ÈÙa ˙„ÓBÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆∆ƒ¿≈«¿»
‰¯B˙c ¯B‡‰ ÈeaÈ¯a ˙˜ÒBÚÂ¿∆∆¿ƒ»¿»
ÌÚ ˜qÚ˙‰Ï ÈÏaÓ ,˙BˆÓeƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
Ú„ÈÏ Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙ∆∆««¬ƒ¿«≈«

,'eÎ Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ היינו «¬»»«»»
תורה  בענייני שקועה האלוקית שהנפש

עד  הבהמית מהנפש ורחוקה ומצוות

למצבם  מודעת אינה שאפילו כך כדי

והנפש  הגוף של האמיתי ומעמדם

BÈ‰Ï˙הבהמית  ÏBÎÈ Ê‡Â¿»»ƒ¿
B˙„B·Ú ÌÈÒÓ ¯L‡kL∆«¬∆¿«≈¬»
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿

כך  כל בהם שקוע ÌÈÚ„BÈואינו ‡Ï…¿ƒ
ÏÚ ¯ab˙‰Ïe „BÓÚÏ ÏÎeÈ Ì‡ƒ««¬¿ƒ¿«≈«
ÏL ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿«∆¿≈ƒ∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ,ÌÏBÚ‰»»«¿∆∆««¬ƒ
יוכל  לא ניסיון לידי יבוא שאם  וייתכן

כוח  די לו יהיה לא כי בו לעמוד

שבעודו  הבהמית הנפש על להתגבר

בתוקפה. נשארה ומצוות, בתורה עוסק

‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»¬»
LÙp‰L ÔÙB‡a ‡˜Âc«¿»¿∆∆«∆∆
ÌÚ ˙Ú‚È˙Óe ˙„·BÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆∆ƒ¿«««ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ בתוכה ומתלבשת «∆∆««¬ƒ
'eÎ dÎkÊÏe d¯¯·Ï שהנפש עד ¿»¿»¿«¿»

ותתעלה. תשתנה עצמה הבהמית

ÔÈÚ‰ Ìb Ô·eÈ ‰Ê-Èt-ÏÚÂ (È¿«ƒ∆»«»ƒ¿»
ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„Ùc¿»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎa ,‰p‰c .'B‚¿ƒ≈ƒ¿»»¬»
והנפש  הגוף והעלאת בירור של

הבריאה וכללות ÈLהבהמית ÌLÈ∆¿»¿≈
eÈ‰c) ÌBÏL C¯„a ,ÌÈpÙB‡«ƒ¿∆∆»¿«¿

Ï"pk ,¯B‡ ÈeaÈ¯ È„È-ÏÚ שהיא «¿≈ƒ««
עם  מגע ללא היא כי ב'שלום ' עבודה

אתו  התעסקות כל וללא )הרע
‰ÓÁÏÓ C¯„·e בצורה הרע עם ¿∆∆ƒ¿»»

dLÈישירה. ¯L‡k ,ÌÓ‡»¿»«¬∆∆¿»
,'‰Ê-˙ÓeÚl'‰ ÌÚ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»ƒ«¿«∆
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יט f"kyz'd elqk h"i

להּכרה  ועד וההּׂשגה, ההבנה ּתהיה ּבעֹולם ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּגם

ּובאֹופן  ּבעֹולם, ּגם ׁשּיׁשנֹו הוי'' ּב'אמת ְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהרּגׁשה

מעלה  ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום ׁשלֹום, ב' ְְְְִֶַַָָָָָָּדבׁשלֹום,

מּטה  ׁשל ּבפמליא ֿ 69וׁשלֹום ׁשּבאין ענין ׁשּזהּו , ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּברכתֹו מחזיק ּכלי נעׂשה זה הרי ׁשּלכן ,ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָערֹו

הּקּב"ה  ׁשריא 70ׁשל לא ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא , ְְְְִֶַַָָָָָ

ׁשלים  ּבאתר .71אּלא ְֲִֶַַָ

צריכה e‡È·e¯ט) העבֹודה ׁשּכללּות הענין ≈ְְְֲִִֶָָָָָָ

ּדוקא  ּדעת ׁשל ּבאֹופן ְְְִֶֶַַַָלהיֹות

הוי'), את ּדעה הארץ ּדמלאה הענין ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָ(לפעֹול

ּכללּות  ּדהּנה, וההרּגׁשה. ההּכרה ענין ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשהּוא

אֹופן  אֹופּנים. ּבׁשני להיֹות יכֹול העבֹודה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָענין

ללא  אֹור , ריּבּוי  הׁשּפעת עלֿידי הּוא ְְְִֵַַַָָֹהא'

ׁשּמּצד  אּלא הּמּטה, מציאּות עם ּכלל ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהתעּסקּות

ׁשּמתּבּטל  הרע, העּדר נעׂשה האֹור ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָריּבּוי

ּבׁשּתים. הּוא ּבזה החּסרֹון אמנם, ְְְִִִִִֶַַָָָָמּמציאּותֹו.

מּצד  הּתחּתֹון עבֹודת אינּה זֹו ׁשעבֹודה ְֲֲִֵֶַַַַָָָהא',

ּביטּול  ּפֹועל האֹור ריּבּוי ׁשּכאׁשר והּב', ְְֲִִֵֶֶַַַָעצמֹו.

(לא  הּקדּוׁשה ניצֹוץ ׁשּגם להיֹות יכֹול אזי ְְֲִִֶַַַַָָָֹהרע,

יּודחה  ועלֿידיֿזה) האֹור, ריּבּוי את לסּבֹול ְְְְִִֵֶֶֶַַָיּוכל

רחמנאֿליצלן  ׁשהעבֹודה 72כּו' הּוא, הּב' ואֹופן . ְְֲֲִֶֶַַָָָָָ

התלּבׁשּות  עלֿידי ּדוקא, ּבירּור ּבדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָהיא

זה  את זה ׁשּמרּגיׁשים ּבאֹופן ּבּמתּברר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּמברר

מּצד  ׁשהיא ּכתיקּונּה, היא העבֹודה ׁשאז ְֲִִִִֶֶַָָָָכּו',

ׁשל  ּבאֹופן זה ׁשאין והינּו, עצמֹו. ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַהּתחּתֹון

חֹודרת  ׁשהעבֹודה ּבאֹופן אּלא ּוביטּול, ְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָׁשבירה

הּתחּתֹון, מציאּות ּכל את (דּור נעמט ְְְְִֶֶֶַַָ(עס

 ֿ ׁשעלֿידי וגם, לאלקּות, ּכלי ּגּופא מּמּנּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹלעׂשֹות

מברר  ניצֹוצֹות זה ּכל את ּומעלים ּומזּככים ים ְְְְֲִִִִֶֶַַָָ

יצחק  ּברּכת ּבענין ּגם וכּידּוע ,72הּקדּוׁשה. ְְְְְְִִִַַַַַַָָָ

כּו', מדריגתֹו ׁשּידע אף עׂשו את לבר ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשרצה
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ואילך.69) ג פו, מטות לקו"ת וראה ב. צט, בסופו.70)סנהדרין ב.71)עוקצין צ, זח"ג ג.72)ראה כ, תולדות תו"א ראה

רמד. ע' עת"ר סה"מ נו). ע' תרס"ח (סה"מ תרס"ח בשלום פדה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  והעבודה הבורא על והסתר העלם הם שהנבראים נראה ובחיצוניות

ביניהם  שלום ÌÏBÚaלעשות ÌbL ,„ÁÈ Ì¯aÁÏe והחומרי הגשמי ¿«¿»««∆«»»
האלוקי האור על O‰‰Â‚‰המעלים ‰·‰‰ ‰È‰z,באלוקות„ÚÂ ƒ¿∆«¬»»¿««»»¿«

,ÌÏBÚa Ìb BLiL ''ÈÂ‰ ˙Ó‡'a ‰Lb¯‰Â ‰¯k‰Ï כמבואר ¿«»»¿«¿»»∆¡∆¬»»∆∆¿«»»
בהרחבה  ÌBÏL·c,לעיל ÔÙB‡·e¿∆ƒ¿»

ÌBÏLאותיות  ,ÌBÏL '·»»
ÌBÏLÂ ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«¿»¿»

‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa69 כמאמר) ¿»«¿»∆«»
לשמה  בתורה העוסק "כל ז"ל: חכמינו

מעלה  של בפמליא שלום משים -

יחזק  'או שנאמר מטה, של ובפמליא

יעשה  שלום לי שלום יעשה במעוזי

CB¯Ú-ÔÈ‡aL,לי') ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿≈¬
"מעלה" בין המרחק ו"מטה"שהרי

ו'ב' והשוואה, יחס כל ללא הוא

למעלה  הן כפול, שלום משמעו שלום',

למטה, NÚ‰והן ‰Ê È¯‰ ÔÎlL∆»≈¬≈∆«¬∆
ÏL B˙Î¯a ˜ÈÊÁÓ ÈÏk¿ƒ«¬ƒƒ¿»∆

‰"aw‰70, «»»
‡È¯L ‡Ï ‡e‰-CÈ¯a-‡L„e˜c¿¿»¿ƒ»«¿»

¯˙‡a ‡l‡ÌÈÏL71 הקדוש כי ∆»«¬«¿ƒ
במקום  אלא שורה אינו הוא ברוך

'שלום', של במובן גם כולל שלם,

על  והעלם סתירה בו שאין מקום היינו

אלוקות.

˙eÏÏkL ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (Ë≈»ƒ¿»∆¿»
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ»ƒ¿¿∆
ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏ) ‡˜Âc ˙Úc ÏL∆«««¿»ƒ¿»ƒ¿»
,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓc¿»¿»»»∆≈»∆¬»»

הדעת  עניין על e‰L‡בהדגשה ,(∆
‰Lb¯‰‰Â ‰¯k‰‰ ÔÈÚƒ¿«««»»¿««¿»»
היפך  של לדעת בניגוד באלוקות,

ותאווה  ורצון הרגשה שעניינו הקדושה

ÔÈÚבגשמיות. ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»ƒ¿«
‰„B·Ú‰'ה עבודת של הרוחנית »¬»

.ÌÈpÙB‡ ÈLa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
È„È-ÏÚ ‡e‰ '‡‰ ÔÙB‡∆»«¿≈

¯B‡ ÈeaÈ¯ ˙ÚtL‰ רוחני אלוקי «¿»«ƒ
ÏÏkמלמעלה, ˙e˜qÚ˙‰ ‡ÏÏ¿…ƒ¿«¿¿»

‰hn‰ ˙e‡ÈˆÓ ÌÚ המעלימה ƒ¿ƒ««»
האלוקי, האור על «∆‡l‡ומסתירה

‰NÚ ¯B‡‰ ÈeaÈ¯ „vnL∆ƒ«ƒ»«¬∆
,Ú¯‰ ¯cÚ‰מלהתקיים יחדל B˙e‡ÈˆnÓהרע Ïha˙nL ריבוי מפני ∆¿≈»«∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

מתבטלת. מציאותו וממילא עליו מאירה גדולה שאבוקה כנר הטוב האור

,ÌÓ‡ הרע עם העיסוק נחסך שבכך זו בדרך שבעבודה המעלה לעומת »¿»
˙„B·Ú dÈ‡ BÊ ‰„B·ÚL ,'‡‰ .ÌÈzLa ‡e‰ ‰Êa ÔB¯qÁ‰«ƒ»»∆ƒ¿«ƒ»∆¬»≈»¬«

BÓˆÚ „vÓ ÔBzÁz‰ מהגדרים יצא ולא השתנה לא מצידו שהתחתון כך ««¿ƒ««¿
¯ÈeaÈשלו. ¯L‡kL ,'a‰Â¿«∆«¬∆ƒ

ÈÊ‡ ,Ú¯‰ ÏeËÈa ÏÚBt ¯B‡‰»≈ƒ»«¬«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ עצמו האור שריבוי »ƒ¿

כיוון נזק, ıBˆÈיגרום ÌbL∆«ƒ
‰Le„w‰ לברר יש בעצם שאותו «¿»

‡˙ולהעלות ÏBaÒÏ ÏÎeÈ ‡Ï)…«ƒ¿∆
,¯B‡‰ ÈeaÈ¯ מיכולתו שלמעלה ƒ»

ולהכיל רק Ê-È„È-ÏÚÂ‰)לקלוט לא ¿«¿≈∆
אלא ויתעלה יתברר ∆¿Á„eÈ‰שלא

הקדושה לתחומי eÎ'מחוץ
ÔÏˆÈÏ-‡ÓÁ¯72'a‰ ÔÙB‡Â . «¬»»ƒ¿»¿∆«

C¯„a ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ,‡e‰∆»¬»ƒ¿∆∆
È„È-ÏÚ ,‡˜Âc ¯e¯Èa≈«¿»«¿≈
¯¯a˙na ¯¯·n‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«¿»≈«ƒ¿»≈
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈLÈb¯nL ÔÙB‡a¿∆∆«¿ƒƒ∆∆∆

,'eÎ הנפש התלבשות דרך על

הבהמית  והנפש הגוף בתוך האלוקית

,de˜È˙k ‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L∆»»¬»ƒ¿ƒ»
BÓˆÚ ÔBzÁz‰ „vÓ ‡È‰L כי ∆ƒƒ«««¿«¿

תוך  אל בו חודרת גדרי הקדושה

שלו. Ê‰המציאות ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆
ÏeËÈ·e ‰¯È·L ÏL ÔÙB‡a של ¿∆∆¿ƒ»ƒ

התחתון, ÔÙB‡aמציאות ‡l‡∆»¿∆
הגדרים שהוא  עם להתקיים ממשיך

באופן  היא הבירור פעולת אבל שלו

(ÒÚכזה  ˙¯„BÁ ‰„B·Ú‰L∆»¬»∆∆∆
C¯e„ ËÓÚ ומקיפה ‡˙חודרת ( ∆¿¿∆

˙BNÚÏ ,ÔBzÁz‰ ˙e‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒ««¿«¬
‡Ùeb epnÓ מוגדר שהוא כפי עצמו ƒ∆»

Ì‚Â,כתחתון  ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk¿ƒ∆¡…¿«
ÌÈ¯¯·Ó ‰Ê-È„È-ÏÚL∆«¿≈∆¿»¿ƒ
Ïk ˙‡ ÌÈÏÚÓe ÌÈÎkÊÓe¿«¿ƒ«¬ƒ∆»

‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈ חשש ואין ƒ«¿»
יודחה. כלשהו שניצוץ

˙k¯a ÔÈÚa Ìb Úe„iÎÂ¿«»««¿ƒ¿«ƒ¿«
˜ÁˆÈ72˙‡ C¯·Ï ‰ˆ¯L , ƒ¿»∆»»¿»≈∆

,'eÎ B˙‚È¯„Ó Ú„iL Û‡ ÂNÚ≈»«∆»««¿≈»
יצחק  חשב מדוע תמוה ולכאורה

שאפשר  סבור היה שיצחק הוא הביאור אלא הברכות את לקבל ראוי שעשו
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il axwn iytp melya dct

ּביֹותר, אֹור ריּבּוי עליו להמׁשי ׁשרצה ְְְְְִִֵֶַַָָָָוהינּו,

ּׁשּכתּוב  מה יּתן 73ׁשּזהּו האלקים, ל ויּתן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ויּתן  יתּבּטל 74ויחזֹור האֹור ריּבּוי ועלֿידי , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָ

היא  זֹו לא אבל ּומכּוּפל. ּכפּול החֹוׁש ְֲֲִִֶַָָָֹאפילּו

מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את לברר אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהּתכלית,

ּדוקא, ּבּתחּתֹונים יתּבר לֹו ּדירה לאלקּות, ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹּכלי

ׁשּפֹועל  ּדוקא, ליעקב הּברכֹות ניּתנּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלכן

ׁשל  ענין מּמּנּו לעׂשֹות "ּבכֹור עׂשו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָּב"אני

מציאּותֹו, את ׁשּמבּטל ּבאֹופן לא והינּו, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹיעקב.

.יתּבר לֹו ּכלי להיֹות ׁשּמתּקנֹו ּבאֹופן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָאּלא

נפׁש ּבפעּולת האדם עבֹודת ּבכללּות ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָודּוגמתֹו

ענין  ׁשּזהּו והּגּוף, הּבהמית נפׁש על ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹהאלקית

והּגּוף  הּבהמית נפׁש ׁשהרי ׁשּבאדם, ועׂשו ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיעקב

טעניתא  נפׁש75אקּדמיּה ּכניסת לפני עֹוד , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

מצוה  ּבר ּכׁשּנעׂשה ּבדּוגמת 76הּקדּוׁשה , ְְְְְֲִֶֶַַַַָָ

ׁשּנפׁש אֹופן ׁשּיׁש לתיקּון, ּדתֹוהּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָהּקדימה

ּבריּבּוי  ועֹוסקת ּבפניֿעצמּה עֹומדת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹהאלקית

נפׁש עם להתעּסק מּבלי ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָהאֹור

ואז  כּו', ּומּצבם מעמדם לידע והּגּוף ְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָהּבהמית

ּבלימּוד  עבֹודתֹו מסים ׁשּכאׁשר להיֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָיכֹול

יּוכל  אם יֹודעים לא הּמצֹות וקּיּום ְְְִִִִַַַָֹהּתֹורה

ׁשל  וההסּתרים ההעלמֹות על ּולהתּגּבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלעמֹוד

צריכה  ולכן הּבהמית. ונפׁש הּגּוף ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהעֹולם,

האלקית  ׁשהּנפׁש ּבאֹופן ּדוקא העבֹודה ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹלהיֹות

לבררּה הּבהמית הּנפׁש עם ּומתיגעת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָעֹובדת

כּו'. ְְַָּולזּככּה

ּבׁשלֹום ÊŒÈtŒÏÚÂ‰י) ּדפדה הענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְִַָָָָָָ

ּדהּנה, גֹו'. לי מּקרב ְְְִִִִֵַָנפׁשי

ּבדר אֹופּנים, ׁשני יׁשנם העבֹודה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּבכללּות

ּובדר ּכּנ"ל) אֹור, ריּבּוי עלֿידי (ּדהינּו ְְְְִֵֶֶַַַַָׁשלֹום

עם  מלחמה יׁשנּה ּכאׁשר אמנם, ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָמלחמה.

ּבאֹופן  להיֹות יכֹול זה הרי ְְְֲִֵֶֶֶַַָה'ּלעּומתֿזה',
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כח.73) כז, עה"פ.74)תולדות פרש"י ג. פס"ו, ואילך.75)ב"ר סע"א קעט, זח"א או"ח 76)ראה מהדו"ת אדה"ז שו"ע

סוס"ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל  האמור הראשון באופן עשו את ולהעלות L¯ˆ‰לברר ,eÈ‰Â¿«¿∆»»

,¯˙BÈa ¯B‡ ÈeaÈ¯ ÂÈÏÚ CÈLÓ‰Ï ממילא יתברר שכך כוונה מתוך ¿«¿ƒ»»ƒ¿≈
·e˙kM ‰Ó e‰fL73,ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ז"ל חכמינו ודרשו ∆∆«∆»¿ƒ∆¿»¡…ƒ

מתמשכת  לנתינה שהכוונה מלמדת "ויתן" הוא"ו BÊÁÈÂ¯שתוספת ÔzÈƒ≈¿«¬
ÔzÈÂ74, גדול בשפע נתינה היינו ¿ƒ≈
‰‡B¯ביותר ÈeaÈ¯ È„È-ÏÚÂ¿«¿≈ƒ»

ÏeÙk CLBÁ‰ eÏÈÙ‡ Ïha˙Èƒ¿«≈¬ƒ«∆»
ÏteÎÓe.עשו BÊשל ‡Ï Ï·‡ ¿»¬»…

,˙ÈÏÎz‰ ‡È‰ זו בדרך הבירור ƒ««¿ƒ
האלקית הכוונה תכלית «∆‡l‡אינה

השני  באופן הבירור היא התכלית

˙BNÚÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆»»¿«¬
epnÓ עצמו,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ƒ∆¿ƒ∆¡…

ÌÈBzÁza C¯a˙È BÏ ‰¯Ècƒ»ƒ¿»≈««¿ƒ
,‡˜Âc עם 'תחתונים' שיישארו כך «¿»

כלים  יהיו זאת ובכל שלהם הגדרים

הכוונה  זו בחסידות וכמבואר לאלוקות,

הבריאה כל של ≈«∆ÔÎlLוהתכלית
,‡˜Âc ·˜ÚÈÏ ˙BÎ¯a‰ ezÈƒ¿«¿»¿«¬…«¿»
"E¯BÎa ÂNÚ È‡"a ÏÚBtL∆≈¿¬ƒ≈»¿∆
·˜ÚÈ ÏL ÔÈÚ epnÓ ˙BNÚÏ«¬ƒ∆ƒ¿»∆«¬…
ירידה  מתוך היא הבירור שפעולת כיוון

בגדרי  והתלבשות המתברר אל

והתעלות  שינוי פועל זה הרי מציאותו,

המתברר. של Ï‡במצבו ,eÈ‰Â¿«¿…
,B˙e‡ÈˆÓ ˙‡ Ïh·nL ÔÙB‡a¿∆∆¿«≈∆¿ƒ
˙BÈ‰Ï Bw˙nL ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆¿«¿ƒ¿

C¯a˙È BÏ ÈÏk בכוונה וכמו ¿ƒƒ¿»≈
ולהעלות  לברר הבריאה של הכללית

עצמו  שהוא התחתון הזה העולם את

להשראת  ראוי ומקום 'דירה' יהיה

השכינה.

האופנים  שני את ומפרט והולך

שהם  כפי הבירור בדרך האמורים

בפרט: אדם כל של בנפשו

˙„B·Ú ˙eÏÏÎa B˙Ó‚e„Â¿¿»ƒ¿»¬«
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙ÏeÚÙa Ì„‡‰»»»ƒ¿«∆∆»¡…ƒ

,Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÏÚ לברר «∆∆««¬ƒ¿«
אותם ÚÈ˜·ולהעלות ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¬…
האלוקית  הבהמית ÂNÚÂהנפש הנפש ¿≈»

LÙוהגוף È¯‰L ,Ì„‡aL∆»»»∆¬≈∆∆
dÈÓc˜‡ Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿««¿¿≈

‡˙ÈÚË75,,טענתם את הקדימו «¬ƒ»

שנולד מיד באדם נמצאים הם ‰Le„w‰שהרי LÙ ˙ÒÈk ÈÙÏ „BÚƒ¿≈¿ƒ«∆∆«¿»
יותר מאוחר רק ÂˆÓ‰שבאה ¯a ‰NÚpLk76ÓÈ„w‰ ˙Ó‚e„a ,‰ ¿∆«¬∆«ƒ¿»¿¿««¿ƒ»

e‰B˙c הרע ורק Ôe˜È˙Ïשורש תחילה נברא התוהו שעולם הטוב מקור ¿¿ƒ
האופנים  בשני להיות יכול הבירור זה בענין שגם התיקון, עולם נברא כך אחר

LÙpLהאמורים  ÔÙB‡ LiL∆≈∆∆∆∆
dÓˆÚ-ÈÙa ˙„ÓBÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆∆ƒ¿≈«¿»
‰¯B˙c ¯B‡‰ ÈeaÈ¯a ˙˜ÒBÚÂ¿∆∆¿ƒ»¿»
ÌÚ ˜qÚ˙‰Ï ÈÏaÓ ,˙BˆÓeƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
Ú„ÈÏ Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙ∆∆««¬ƒ¿«≈«

,'eÎ Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ היינו «¬»»«»»
תורה  בענייני שקועה האלוקית שהנפש

עד  הבהמית מהנפש ורחוקה ומצוות

למצבם  מודעת אינה שאפילו כך כדי

והנפש  הגוף של האמיתי ומעמדם

BÈ‰Ï˙הבהמית  ÏBÎÈ Ê‡Â¿»»ƒ¿
B˙„B·Ú ÌÈÒÓ ¯L‡kL∆«¬∆¿«≈¬»
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿

כך  כל בהם שקוע ÌÈÚ„BÈואינו ‡Ï…¿ƒ
ÏÚ ¯ab˙‰Ïe „BÓÚÏ ÏÎeÈ Ì‡ƒ««¬¿ƒ¿«≈«
ÏL ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿«∆¿≈ƒ∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ,ÌÏBÚ‰»»«¿∆∆««¬ƒ
יוכל  לא ניסיון לידי יבוא שאם  וייתכן

כוח  די לו יהיה לא כי בו לעמוד

שבעודו  הבהמית הנפש על להתגבר

בתוקפה. נשארה ומצוות, בתורה עוסק

‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»¬»
LÙp‰L ÔÙB‡a ‡˜Âc«¿»¿∆∆«∆∆
ÌÚ ˙Ú‚È˙Óe ˙„·BÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆∆ƒ¿«««ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ בתוכה ומתלבשת «∆∆««¬ƒ
'eÎ dÎkÊÏe d¯¯·Ï שהנפש עד ¿»¿»¿«¿»

ותתעלה. תשתנה עצמה הבהמית

ÔÈÚ‰ Ìb Ô·eÈ ‰Ê-Èt-ÏÚÂ (È¿«ƒ∆»«»ƒ¿»
ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„Ùc¿»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎa ,‰p‰c .'B‚¿ƒ≈ƒ¿»»¬»
והנפש  הגוף והעלאת בירור של

הבריאה וכללות ÈLהבהמית ÌLÈ∆¿»¿≈
eÈ‰c) ÌBÏL C¯„a ,ÌÈpÙB‡«ƒ¿∆∆»¿«¿

Ï"pk ,¯B‡ ÈeaÈ¯ È„È-ÏÚ שהיא «¿≈ƒ««
עם  מגע ללא היא כי ב'שלום ' עבודה

אתו  התעסקות כל וללא )הרע
‰ÓÁÏÓ C¯„·e בצורה הרע עם ¿∆∆ƒ¿»»

dLÈישירה. ¯L‡k ,ÌÓ‡»¿»«¬∆∆¿»
,'‰Ê-˙ÓeÚl'‰ ÌÚ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»ƒ«¿«∆
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f"kyz'dכ elqk h"i

יאמץ  מּלאֹום ּכאׁשר 77ׁשּלאֹום ׁשּגם והינּו , ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָ

זה  ׁשאין ּכיון הרי  ה'ּלעּומתֿזה', את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמנּצחים

ניט  אים (מ'מאכט אֹותֹו ׁשּמהּפכים ְְְְְִִִֶֶַַּבאֹופן

מאחר  נּצחֹון, ׁשל ּבאֹופן רק אּלא ְִִֵֶֶֶֶַַַָָאיּבער),

מה  ּבטּוח להיֹות איֿאפׁשר אזי מלחמה, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָׁשּזֹוהי

ּדקרב  הענין ּגם יׁשנֹו א כּו'. זמן לאחר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָיהיה

יׁש ּדמלחמה, הּפירּוׁש ּבֹו ׁשּיׁש ׁשאף לי), ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ(מּקרב

קירּוב  מּלׁשֹון הּפירּוׁש ּגם זֹו78ּבֹו ׁשאין והינּו , ְְְִֵֵֵֶַַַ

ׁשל  ּבאֹופן מּקרֹוב, מלחמה אּלא מרחֹוק ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָמלחמה

מתלּבׁשת  האלקית ׁשהּנפׁש כּו', ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָֹהתלּבׁשּות

היא  עצמּה ׁשהּמלחמה והינּו הּבהמית, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּנפׁש

ּפֹועלים  ׁשעלֿידיֿזה (קירּוב), ׁשלֹום ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָּבאֹופן

ענין  ׁשּזהּו עצמּה, הּבהמית הּנפׁש והפיכת ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָׁשינּוי

ּבירּוׁשלמי  ּכדאיתא עּמדי, היּו ּברּבים ׁשּגם 4ּכי ְְְִִִִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּגם  ּדוד, ׁשל לנצחֹונֹו התּפּללּו אבׁשלֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָאנׁשי

זה  ׁשּיהיה ּבטּוחים ואז אֹוהב, לֹו נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָהאֹויב

ּבׁשלֹום  ּפדה מדיק ׁשהּכתּוב וזהּו נצחי. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָענין

ּכי  מלחמה, ולא ּדיקא קרב לי, מּקרב ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֹנפׁשי

נאמר  ּכאׁשר ולכן הּׁשלֹום, היפ היא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמלחמה

ּבלׁשֹון  להׁשּתּמׁש איֿאפׁשר ּבׁשלֹום, ְְְְְִִִֵֶַָָָָּפדה

על  ּגם ׁשּמֹורה קרב, ּבלׁשֹון אם ּכי ְְְִִִִֶֶַַָָָמלחמה,

ּכּנ"ל. כּו', ֵַַַהּקירּוב

ׁשּבדרp‰Â‰יא) העבֹודה ּבין החילּוק ּכללּות ¿ƒ≈ְְֲִֵֶֶֶַָָָ

הּוא  מלחמה ׁשּבדר לעבֹודה ְְֲִֶֶֶַָָָָׁשלֹום

לתפּלה  ּתֹורה ׁשּבין ּבּתֹורה 79החילּוק ּדהּנה, . ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּדב 80ּכתיב  ּכה המׁשכת הלא ענין ׁשהּוא ּכאׁש, רי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

מתּבּטל  ׁשעלֿידיֿזה מּלמעלה, אֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָריּבּוי

ּוכמאמר  כּו', הּׂשֹורפת אׁש ּכמֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַַה'ּלעּומתֿזה',

ז"ל  ואילּו81רּבֹותינּו היא. ּבאׁש טבילּותא עיקר ְְִִִִֵֵַַַָָ
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ובכ"מ.77) ב). (יח, פי"ג ואילך). סע"ב (יג, פ"ט תניא וראה סע"א. ו, מגילה ובפרש"י. כג כה, פדה 78)תולדות ד"ה ראה

א. מט, ח"א האמצעי לאדמו"ר תשובה בשערי קסב 79)בשלום ע' תרנ"ט (סה"מ ותש"ד תרנ"ט בשלום פדה המשך ראה

ואילך). 106 ע' תש"ד א.80)ואילך. כב, ברכות כט. כג, א.81)ירמי' לט, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ıÓ‡È ÌB‡lÓ ÌB‡lL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰77eÈ‰Â , ¬≈∆»ƒ¿¿∆∆¿ƒ¿∆¡»¿«¿

,'‰Ê-˙ÓeÚl'‰ ˙‡ ÌÈÁvÓ ¯L‡k ÌbL שעה לפי ‰¯Èלפחות ∆««¬∆¿«¿ƒ∆«¿«∆¬≈
ËÈ ÌÈ‡ ËÎ‡Ó'Ó) B˙B‡ ÌÈÎt‰nL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈∆¿∆∆¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

¯ÚaÈ‡ והופכים משנים ÔBÁv,אותו לא ÏL ÔÙB‡a ˜¯ ‡l‡ ,( ƒ∆∆»«¿∆∆ƒ»
ÈÊ‡ ,‰ÓÁÏÓ È‰BfL ¯Á‡Ó≈««∆ƒƒ¿»»¬«
‰Ó ÁeËa ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡-È‡ƒ∆¿»ƒ¿»««

'eÎ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‰È‰È יש ועדיין ƒ¿∆¿««¿«
יתגבר  הרע בעתיד שמא לחשוש

‰ÔÈÚוינצח. Ìb BLÈ C‡«∆¿«»ƒ¿»
LiL Û‡L ,(ÈÏ ·¯wÓ) ·¯˜cƒ¿»ƒ¿»ƒ∆«∆≈

,‰ÓÁÏÓc Le¯Èt‰ Ba כן ואם «≈¿ƒ¿»»
קשור  זה ניצחון עם גם ישיר במגע

זה  עם יחד אבל המנגד, ≈LÈהאוייב
ÔBLlÓ Le¯Èt‰ Ìb Ba««≈ƒ¿

·e¯È˜78BÊ ÔÈ‡L eÈ‰Â , ≈¿«¿∆≈
˜BÁ¯Ó ‰ÓÁÏÓ באופן ƒ¿»»≈»

קיימת  הרע על הטוב של שההשפעה

נהפך  שהרע כך כדי עד לא היא אבל

B¯wÓ·,ומשתנה  ‰ÓÁÏÓ ‡l‡∆»ƒ¿»»ƒ»
,'eÎ ˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙB‡a כך ¿∆∆ƒ¿«¿

קרובה  היא הרע על הטוב שהשפעת

כיון  מהותי שינוי בו ומחוללת ופנימית

˙LaÏ˙Ó ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L∆«∆∆»¡…ƒƒ¿«∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa החידוש וזה «∆∆««¬ƒ

לי" "מקרב של ¿»¿eÈ‰Âהמיוחד
‡È‰ dÓˆÚ ‰ÓÁÏn‰L∆«ƒ¿»»«¿»ƒ
,(·e¯È˜) ÌBÏL ÏL ÔÙB‡a¿∆∆»≈
ÈeÈL ÌÈÏÚBt ‰Ê-È„È-ÏÚL∆«¿≈∆¬ƒƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙ÎÈÙ‰Â«¬ƒ««∆∆««¬ƒ

dÓˆÚ,לטוב ÔÈÚמרע e‰fL «¿»∆∆ƒ¿«
בהמשך  האמור של הפנימי התוכן

È„nÚ,הפסוק  eÈ‰ ÌÈa¯a Èkƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
ÈÓÏLe¯Èa ‡˙È‡„k4ÌbL ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ∆«

ÌBÏL·‡ ÈL‡ היו עתה שעד «¿≈«¿»
לדוד  ומנגדים ¿»¿eÏlt˙‰ƒאויבים

ÌbL ,„Âc ÏL BBÁˆÏ¿ƒ¿∆»ƒ∆«
·ÈB‡‰ והוא לגמרי עצמו התהפך »≈

ÌÈÁeËa Ê‡Â ,·‰B‡ BÏ ‰NÚ«¬»≈¿»¿ƒ
ÈÁˆ ÔÈÚ ‰Ê ‰È‰iL כמו שלא ∆ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ

כאשר  "מלחמה", של באופן בניצחון

ניצחון  לאחר שגם ייתכן ואז האוייב של ובגדרים בטבע מהותי שינוי חל לא

וינצח. יתגבר שכנגד הצד בעתיד שעה, לפי עליו

·¯˜ ,ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t ˜È„Ó ·e˙k‰L e‰ÊÂ¿∆∆«»¿«≈»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
,ÌBÏM‰ CÙÈ‰ ‡È‰ ‰ÓÁÏÓ Èk ,‰ÓÁÏÓ ‡ÏÂ ‡˜Èc וניצחון »¿»¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»»ƒ≈∆«»

בשאלות  (כנאמר וביה מיניה סתירה אכן הם בשלום" ו"פדייה ב"מלחמה"

המאמר) ‡LÙ‡-È¯שבתחילת ,ÌBÏLa ‰„t ¯Ó‡ ¯L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆∆¡«»»¿»ƒ∆¿»
Èk ,‰ÓÁÏÓ ÔBLÏa LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
Ìb ‰¯BnL ,·¯˜ ÔBLÏa Ì‡ƒƒ¿¿»∆∆«

Ï"pk ,'eÎ ·e¯Èw‰ ÏÚ שזהו ««≈««
קרב  בו יש אחד שמצד באופן בירור

ידי  על בירור כמו (לא המנגד עם

הוא  שני מצד אבל בלבד) אור תוספת

הרי  ולכן והתלבשות קירוב של באופן

"בשלום". והצלה פדייה זו

ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â (‡È¿ƒ≈¿»«ƒ≈
ÌBÏL C¯„aL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿∆∆»
‡e‰ ‰ÓÁÏÓ C¯„aL ‰„B·ÚÏ«¬»∆¿∆∆ƒ¿»»

‰lÙ˙Ï ‰¯Bz ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰79 «ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»
בדרך  בירור בין האמור ההבדל כלומר,

המנגד  אל התקרבות ידי (על שלום של

והתעסקות  והתלבשות אליו וירידה

בדרך  לבירור לטוב) להפיכתו עד עמו

הקדושה  כוח הגברת ידי (על מלחמה

כללי, באופן הוא, הקדושה) היפך על

והעלאת  הבירור פעולת בין ההבדל

(בשלום) תורה ידי על הגשמיות

(בדרך  תפילה ידי על לפעולתו

ומבאר. שהולך כפי מלחמה),

‰¯Bza ,‰p‰c לתורה ביחס ¿ƒ≈«»
·È˙k80,L‡k È¯·c ‰k ‡Ï‰ ¿ƒ¬……¿»«¿≈

לאש  נמשל בתורה ה' ∆e‰L‡דבר
¯B‡ ÈeaÈ¯ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«ƒ
‰Ê-È„È-ÏÚL ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆«¿≈∆
BÓk ,'‰Ê-˙ÓeÚl'‰ Ïha˙Óƒ¿«≈«¿«∆¿

'eÎ ˙Ù¯BO‰ L‡ את שמבטלת ≈«∆∆
הנשרף, של »¬»¿Ó‡ÓÎe¯המציאות

Ï"Ê eÈ˙Ba¯81¯˜ÈÚ «≈«ƒ«
‡È‰ L‡a ‡˙eÏÈ·Ë כמסופר ¿ƒ»»≈ƒ

שאפיקורס  רבי בגמרא את שאל אחד

הוא  כהן שאלוקיכם כיוון אבהו:

כאשר  תרומה'), לי 'ויקחו נאמר (שהרי

קבר  במה הקדושֿברוךֿהוא משה את

אבהו: רבי לו ענה מים'? בשעלו מדד 'מי כתוב הרי במים, תאמר ואם טבל,

לו: אמר עולה? באש טבילה והאם יבא'. באש ה' הנה 'כי ככתוב טבל באש

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

il axwn iytp melya dct

ּכמֹו מלחמה, ׁשל ּבדר היא הּתפּלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָעבֹודת

ּבצלֹותי 82ׁשּכתּוב  ותרּגּומֹו ּובקׁשּתי, ּבחרּבי ְְְְְְְִִִִֶַַַָ

חרב  ּבׁשם נקראת ׁשהּתפּלה הינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּובבעּותי,

 ֿ ה'ּלעּומת עם הּמלחמה היא ׁשעלֿידם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָוקׁשת

הּפסּוק  על ז"ל רּבֹותינּו מּדרׁשת אמנם, ְְִֵֶַַַַַָָָָזה'.

העֹוסק  על ּדקאי גֹו' לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּפדה

הּצּבּור, עם ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ְְֲִִִִִִֵַַַָָּבּתֹורה

ּבגמילּות  וכן ּובתפּלה, (ּבּתֹורה ׁשּבׁשניהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמּובן

גֹו' ּבׁשלֹום ּדפדה העבֹודה אֹופן יׁשנֹו ְְְֲֲִֶֶָָָָָָחסדים)

ּכמֹו הּמתּברר עם להתעּסק ׁשּצרי ּדהינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמּקרב,

מלחמה  ׁשל ּבאֹופן זה ׁשאין אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָּבמלחמה,

נזּכר  לא (ׁשּלכן וׁשלֹום קירּוב ׁשל ּבאֹופן ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבזה, והענין קרב). לׁשֹון אּלא מלחמה, ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָלׁשֹון

(ּתֹורה  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ּדלימּוד ְְְֲִִִֶַַָָָָׁשהעבֹודה

לּנפׁש ׁשּׁשּיכת ּבאֹופן אינּה חסדים) ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּוגמילּות

ּבגילּוי  אצלֹו מאירה ׁשהיא ּבלבד, ְְְְֱִִִִִֶֶַָָֹהאלקית

עֹוסק  ּכאׁשר כן, לאחרי אבל העבֹודה, ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָּבׁשעת

הנהגתֹו ּתהיה ּכיצד לידע איֿאפׁשר ארץ, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבדר

הּנפׁש על לפעֹול התיגע ׁשּלא ּכיון ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹכּו',

ּבאֹופן  להיֹות צריכה העבֹודה אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָהּבהמית,

קירּוב  מּלׁשֹון קרב, את 83ׁשל ּומכניס ׁשּמתקרב , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשל  ּבאֹופן אריין) זי לייגט (ער ְְְְִֵֶֶֶַַַעצמֹו

הּבהמית, הּנפׁש את ּולזּכ לברר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָהתלּבׁשּות

הּגּוף, את להחיֹות ּבּגּוף  הּנפׁש התלּבׁשּות ְְְְֲִֶֶֶַַַַַּוכמֹו

ׁשאין  ּבּבית, הּמאיר הּׁשמׁש אֹור ּכמֹו זה ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשאין

ּבאֹופן  אּלא כּו', ּבּבית ּומתאחד מתערב ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהאֹור

מציאּות  ונעׂשים מתאחדים והּגּוף ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַׁשהּנפׁש

התלּבׁשּות 84אחת  להיֹות צריכה ּכזה ּובאֹופן , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

הּבהמית  ּבּנפׁש האלקית הּדּיּוק 85הּנפׁש ּגם וזהּו . ְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד כּו', ּבּתֹורה העֹוסק ִִֵֶַַָָָָָּכל
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באש  תעבירו באש יבא אשר דבר 'כל ככתוב באש, היא טבילה עיקר אדרבה

עוד  ולא מטהרת, שהאש משמע הגמרא מדברי אופן ובכל שם . עיין וטהר...',

הבירור  לאופן משל היא האש – ולענייננו באש. היא הטבילה שעיקר אלא

לימוד  ידי לגמרי.על מתבטל שהמנגד עד אור ריבוי שהוא eÏÈ‡Â¿ƒהתורה
‡È‰ ‰lÙz‰ ˙„B·Ú בירור ¬««¿ƒ»ƒ

והמנגד  התחתון עם ∆∆¿C¯„aוהתעסקות
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לא  ניסיון בפני יעמוד שאם וייתכן

כי  להתגבר הכוח את בעצמו ימצא

הנפש  ואילו נעלמת, האלוקית הנפש

בתוקף  היא lL‡הבהמית ÔÂÈk≈»∆…
LÙp‰ ÏÚ ÏBÚÙÏ Ú‚È˙‰ƒ¿«≈«ƒ¿««∆∆

˙ÈÓ‰a‰ בענייני שפעל ובשעה ««¬ƒ
הנפש  אל התייחס לא ומצוות תורה

בירור, בה פעל ולא «∆‡l‡הבהמית
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ»ƒ¿¿∆

·¯˜ ÏL,הבהמית הנפש עם ∆¿»
·e¯È˜ ÔBLlÓ83·¯˜˙nL , ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

Ë‚ÈÈÏ ¯Ú) BÓˆÚ ˙‡ ÒÈÎÓe«¿ƒ∆«¿∆≈¿
ÔÈÈ¯‡ CÈÊ עצמו את )משקיע ƒ««¿

˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙB‡a בצורה ¿∆∆ƒ¿«¿
כדי  קרובה CkÊÏeפנימית ¯¯·Ï¿»≈¿«≈

BÓÎe ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙‡∆«∆∆««¬ƒ¿
Ûeba LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«∆∆«

Ûeb‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï בחיים ¿«¬∆«
‡B¯כפשוטם, BÓk ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿

ÔÈ‡L ,˙Èaa ¯È‡n‰ LÓM‰«∆∆«≈ƒ««ƒ∆≈
˙Èaa „Á‡˙Óe ·¯Ú˙Ó ¯B‡‰»ƒ¿»≈ƒ¿«≈««ƒ

,'eÎ וחיבור מעורבות שום ואין

לבית  השמש אור בין והתאחדות

שלכן  בחסידות (וכמובא בבית ולנעשה

המלך  בארמון מאיר השמש אור

מ  מידה באותה האשפה מש)ובמקום

‡l‡ החיות אל השפעת מהנפש ∆»
היא  Ûeb‰Âהגוף LÙp‰L ÔÙB‡a¿∆∆«∆∆¿«

˙e‡ÈˆÓ ÌÈNÚÂ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ
˙Á‡84‰ÎÈ¯ˆ ‰Êk ÔÙB‡·e , ««¿∆»∆¿ƒ»

LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙È˜Ï‡‰85 ורק »¡…ƒ«∆∆««¬ƒ

ונפעל  מתבררת אכן הבהמית הנפש אז

מהותי. שינוי בה

˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ ז"ל חכמינו בלשון ¿∆««ƒ
"פדה  הפסוק על בדרשתם לעיל הנזכר

Bza¯‰נפשי"בשלום  ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»
,'eÎ כיון הלומד" "כל ולא העוסק" "כל ואומרים eÓÈlL∆ƒ„ומדייקים
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כי f"kyz'd elqk h"i

יאמץ  מּלאֹום ּכאׁשר 77ׁשּלאֹום ׁשּגם והינּו , ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָ

זה  ׁשאין ּכיון הרי  ה'ּלעּומתֿזה', את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמנּצחים

ניט  אים (מ'מאכט אֹותֹו ׁשּמהּפכים ְְְְְִִִֶֶַַּבאֹופן

מאחר  נּצחֹון, ׁשל ּבאֹופן רק אּלא ְִִֵֶֶֶֶַַַָָאיּבער),

מה  ּבטּוח להיֹות איֿאפׁשר אזי מלחמה, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָׁשּזֹוהי

ּדקרב  הענין ּגם יׁשנֹו א כּו'. זמן לאחר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָיהיה

יׁש ּדמלחמה, הּפירּוׁש ּבֹו ׁשּיׁש ׁשאף לי), ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ(מּקרב

קירּוב  מּלׁשֹון הּפירּוׁש ּגם זֹו78ּבֹו ׁשאין והינּו , ְְְִֵֵֵֶַַַ

ׁשל  ּבאֹופן מּקרֹוב, מלחמה אּלא מרחֹוק ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָמלחמה

מתלּבׁשת  האלקית ׁשהּנפׁש כּו', ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָֹהתלּבׁשּות

היא  עצמּה ׁשהּמלחמה והינּו הּבהמית, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּנפׁש

ּפֹועלים  ׁשעלֿידיֿזה (קירּוב), ׁשלֹום ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָּבאֹופן

ענין  ׁשּזהּו עצמּה, הּבהמית הּנפׁש והפיכת ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָׁשינּוי

ּבירּוׁשלמי  ּכדאיתא עּמדי, היּו ּברּבים ׁשּגם 4ּכי ְְְִִִִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּגם  ּדוד, ׁשל לנצחֹונֹו התּפּללּו אבׁשלֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָאנׁשי

זה  ׁשּיהיה ּבטּוחים ואז אֹוהב, לֹו נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָהאֹויב

ּבׁשלֹום  ּפדה מדיק ׁשהּכתּוב וזהּו נצחי. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָענין

ּכי  מלחמה, ולא ּדיקא קרב לי, מּקרב ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֹנפׁשי

נאמר  ּכאׁשר ולכן הּׁשלֹום, היפ היא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמלחמה

ּבלׁשֹון  להׁשּתּמׁש איֿאפׁשר ּבׁשלֹום, ְְְְְִִִֵֶַָָָָּפדה

על  ּגם ׁשּמֹורה קרב, ּבלׁשֹון אם ּכי ְְְִִִִֶֶַַָָָמלחמה,

ּכּנ"ל. כּו', ֵַַַהּקירּוב

ׁשּבדרp‰Â‰יא) העבֹודה ּבין החילּוק ּכללּות ¿ƒ≈ְְֲִֵֶֶֶַָָָ

הּוא  מלחמה ׁשּבדר לעבֹודה ְְֲִֶֶֶַָָָָׁשלֹום

לתפּלה  ּתֹורה ׁשּבין ּבּתֹורה 79החילּוק ּדהּנה, . ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּדב 80ּכתיב  ּכה המׁשכת הלא ענין ׁשהּוא ּכאׁש, רי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

מתּבּטל  ׁשעלֿידיֿזה מּלמעלה, אֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָריּבּוי

ּוכמאמר  כּו', הּׂשֹורפת אׁש ּכמֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַַה'ּלעּומתֿזה',

ז"ל  ואילּו81רּבֹותינּו היא. ּבאׁש טבילּותא עיקר ְְִִִִֵֵַַַָָ
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ובכ"מ.77) ב). (יח, פי"ג ואילך). סע"ב (יג, פ"ט תניא וראה סע"א. ו, מגילה ובפרש"י. כג כה, פדה 78)תולדות ד"ה ראה

א. מט, ח"א האמצעי לאדמו"ר תשובה בשערי קסב 79)בשלום ע' תרנ"ט (סה"מ ותש"ד תרנ"ט בשלום פדה המשך ראה

ואילך). 106 ע' תש"ד א.80)ואילך. כב, ברכות כט. כג, א.81)ירמי' לט, סנהדרין
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ıÓ‡È ÌB‡lÓ ÌB‡lL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰77eÈ‰Â , ¬≈∆»ƒ¿¿∆∆¿ƒ¿∆¡»¿«¿

,'‰Ê-˙ÓeÚl'‰ ˙‡ ÌÈÁvÓ ¯L‡k ÌbL שעה לפי ‰¯Èלפחות ∆««¬∆¿«¿ƒ∆«¿«∆¬≈
ËÈ ÌÈ‡ ËÎ‡Ó'Ó) B˙B‡ ÌÈÎt‰nL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈∆¿∆∆¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

¯ÚaÈ‡ והופכים משנים ÔBÁv,אותו לא ÏL ÔÙB‡a ˜¯ ‡l‡ ,( ƒ∆∆»«¿∆∆ƒ»
ÈÊ‡ ,‰ÓÁÏÓ È‰BfL ¯Á‡Ó≈««∆ƒƒ¿»»¬«
‰Ó ÁeËa ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡-È‡ƒ∆¿»ƒ¿»««

'eÎ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‰È‰È יש ועדיין ƒ¿∆¿««¿«
יתגבר  הרע בעתיד שמא לחשוש

‰ÔÈÚוינצח. Ìb BLÈ C‡«∆¿«»ƒ¿»
LiL Û‡L ,(ÈÏ ·¯wÓ) ·¯˜cƒ¿»ƒ¿»ƒ∆«∆≈

,‰ÓÁÏÓc Le¯Èt‰ Ba כן ואם «≈¿ƒ¿»»
קשור  זה ניצחון עם גם ישיר במגע

זה  עם יחד אבל המנגד, ≈LÈהאוייב
ÔBLlÓ Le¯Èt‰ Ìb Ba««≈ƒ¿

·e¯È˜78BÊ ÔÈ‡L eÈ‰Â , ≈¿«¿∆≈
˜BÁ¯Ó ‰ÓÁÏÓ באופן ƒ¿»»≈»

קיימת  הרע על הטוב של שההשפעה

נהפך  שהרע כך כדי עד לא היא אבל

B¯wÓ·,ומשתנה  ‰ÓÁÏÓ ‡l‡∆»ƒ¿»»ƒ»
,'eÎ ˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙB‡a כך ¿∆∆ƒ¿«¿

קרובה  היא הרע על הטוב שהשפעת

כיון  מהותי שינוי בו ומחוללת ופנימית

˙LaÏ˙Ó ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L∆«∆∆»¡…ƒƒ¿«∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa החידוש וזה «∆∆««¬ƒ

לי" "מקרב של ¿»¿eÈ‰Âהמיוחד
‡È‰ dÓˆÚ ‰ÓÁÏn‰L∆«ƒ¿»»«¿»ƒ
,(·e¯È˜) ÌBÏL ÏL ÔÙB‡a¿∆∆»≈
ÈeÈL ÌÈÏÚBt ‰Ê-È„È-ÏÚL∆«¿≈∆¬ƒƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙ÎÈÙ‰Â«¬ƒ««∆∆««¬ƒ

dÓˆÚ,לטוב ÔÈÚמרע e‰fL «¿»∆∆ƒ¿«
בהמשך  האמור של הפנימי התוכן

È„nÚ,הפסוק  eÈ‰ ÌÈa¯a Èkƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
ÈÓÏLe¯Èa ‡˙È‡„k4ÌbL ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ∆«

ÌBÏL·‡ ÈL‡ היו עתה שעד «¿≈«¿»
לדוד  ומנגדים ¿»¿eÏlt˙‰ƒאויבים

ÌbL ,„Âc ÏL BBÁˆÏ¿ƒ¿∆»ƒ∆«
·ÈB‡‰ והוא לגמרי עצמו התהפך »≈

ÌÈÁeËa Ê‡Â ,·‰B‡ BÏ ‰NÚ«¬»≈¿»¿ƒ
ÈÁˆ ÔÈÚ ‰Ê ‰È‰iL כמו שלא ∆ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ

כאשר  "מלחמה", של באופן בניצחון

ניצחון  לאחר שגם ייתכן ואז האוייב של ובגדרים בטבע מהותי שינוי חל לא

וינצח. יתגבר שכנגד הצד בעתיד שעה, לפי עליו

·¯˜ ,ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t ˜È„Ó ·e˙k‰L e‰ÊÂ¿∆∆«»¿«≈»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
,ÌBÏM‰ CÙÈ‰ ‡È‰ ‰ÓÁÏÓ Èk ,‰ÓÁÏÓ ‡ÏÂ ‡˜Èc וניצחון »¿»¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»»ƒ≈∆«»

בשאלות  (כנאמר וביה מיניה סתירה אכן הם בשלום" ו"פדייה ב"מלחמה"

המאמר) ‡LÙ‡-È¯שבתחילת ,ÌBÏLa ‰„t ¯Ó‡ ¯L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆∆¡«»»¿»ƒ∆¿»
Èk ,‰ÓÁÏÓ ÔBLÏa LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
Ìb ‰¯BnL ,·¯˜ ÔBLÏa Ì‡ƒƒ¿¿»∆∆«

Ï"pk ,'eÎ ·e¯Èw‰ ÏÚ שזהו ««≈««
קרב  בו יש אחד שמצד באופן בירור

ידי  על בירור כמו (לא המנגד עם

הוא  שני מצד אבל בלבד) אור תוספת

הרי  ולכן והתלבשות קירוב של באופן

"בשלום". והצלה פדייה זו

ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â (‡È¿ƒ≈¿»«ƒ≈
ÌBÏL C¯„aL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿∆∆»
‡e‰ ‰ÓÁÏÓ C¯„aL ‰„B·ÚÏ«¬»∆¿∆∆ƒ¿»»

‰lÙ˙Ï ‰¯Bz ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰79 «ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»
בדרך  בירור בין האמור ההבדל כלומר,

המנגד  אל התקרבות ידי (על שלום של

והתעסקות  והתלבשות אליו וירידה

בדרך  לבירור לטוב) להפיכתו עד עמו

הקדושה  כוח הגברת ידי (על מלחמה

כללי, באופן הוא, הקדושה) היפך על

והעלאת  הבירור פעולת בין ההבדל

(בשלום) תורה ידי על הגשמיות

(בדרך  תפילה ידי על לפעולתו

ומבאר. שהולך כפי מלחמה),

‰¯Bza ,‰p‰c לתורה ביחס ¿ƒ≈«»
·È˙k80,L‡k È¯·c ‰k ‡Ï‰ ¿ƒ¬……¿»«¿≈

לאש  נמשל בתורה ה' ∆e‰L‡דבר
¯B‡ ÈeaÈ¯ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«ƒ
‰Ê-È„È-ÏÚL ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆«¿≈∆
BÓk ,'‰Ê-˙ÓeÚl'‰ Ïha˙Óƒ¿«≈«¿«∆¿

'eÎ ˙Ù¯BO‰ L‡ את שמבטלת ≈«∆∆
הנשרף, של »¬»¿Ó‡ÓÎe¯המציאות

Ï"Ê eÈ˙Ba¯81¯˜ÈÚ «≈«ƒ«
‡È‰ L‡a ‡˙eÏÈ·Ë כמסופר ¿ƒ»»≈ƒ

שאפיקורס  רבי בגמרא את שאל אחד

הוא  כהן שאלוקיכם כיוון אבהו:

כאשר  תרומה'), לי 'ויקחו נאמר (שהרי

קבר  במה הקדושֿברוךֿהוא משה את

אבהו: רבי לו ענה מים'? בשעלו מדד 'מי כתוב הרי במים, תאמר ואם טבל,

לו: אמר עולה? באש טבילה והאם יבא'. באש ה' הנה 'כי ככתוב טבל באש
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ּכמֹו מלחמה, ׁשל ּבדר היא הּתפּלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָעבֹודת

ּבצלֹותי 82ׁשּכתּוב  ותרּגּומֹו ּובקׁשּתי, ּבחרּבי ְְְְְְְִִִִֶַַַָ

חרב  ּבׁשם נקראת ׁשהּתפּלה הינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּובבעּותי,

 ֿ ה'ּלעּומת עם הּמלחמה היא ׁשעלֿידם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָוקׁשת

הּפסּוק  על ז"ל רּבֹותינּו מּדרׁשת אמנם, ְְִֵֶַַַַַָָָָזה'.

העֹוסק  על ּדקאי גֹו' לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּפדה

הּצּבּור, עם ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ְְֲִִִִִִֵַַַָָּבּתֹורה

ּבגמילּות  וכן ּובתפּלה, (ּבּתֹורה ׁשּבׁשניהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמּובן

גֹו' ּבׁשלֹום ּדפדה העבֹודה אֹופן יׁשנֹו ְְְֲֲִֶֶָָָָָָחסדים)

ּכמֹו הּמתּברר עם להתעּסק ׁשּצרי ּדהינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמּקרב,

מלחמה  ׁשל ּבאֹופן זה ׁשאין אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָּבמלחמה,

נזּכר  לא (ׁשּלכן וׁשלֹום קירּוב ׁשל ּבאֹופן ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבזה, והענין קרב). לׁשֹון אּלא מלחמה, ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָלׁשֹון

(ּתֹורה  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ּדלימּוד ְְְֲִִִֶַַָָָָׁשהעבֹודה

לּנפׁש ׁשּׁשּיכת ּבאֹופן אינּה חסדים) ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּוגמילּות

ּבגילּוי  אצלֹו מאירה ׁשהיא ּבלבד, ְְְְֱִִִִִֶֶַָָֹהאלקית

עֹוסק  ּכאׁשר כן, לאחרי אבל העבֹודה, ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָּבׁשעת

הנהגתֹו ּתהיה ּכיצד לידע איֿאפׁשר ארץ, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבדר

הּנפׁש על לפעֹול התיגע ׁשּלא ּכיון ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹכּו',

ּבאֹופן  להיֹות צריכה העבֹודה אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָהּבהמית,

קירּוב  מּלׁשֹון קרב, את 83ׁשל ּומכניס ׁשּמתקרב , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשל  ּבאֹופן אריין) זי לייגט (ער ְְְְִֵֶֶֶַַַעצמֹו

הּבהמית, הּנפׁש את ּולזּכ לברר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָהתלּבׁשּות

הּגּוף, את להחיֹות ּבּגּוף  הּנפׁש התלּבׁשּות ְְְְֲִֶֶֶַַַַַּוכמֹו

ׁשאין  ּבּבית, הּמאיר הּׁשמׁש אֹור ּכמֹו זה ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשאין

ּבאֹופן  אּלא כּו', ּבּבית ּומתאחד מתערב ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהאֹור

מציאּות  ונעׂשים מתאחדים והּגּוף ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַׁשהּנפׁש

התלּבׁשּות 84אחת  להיֹות צריכה ּכזה ּובאֹופן , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

הּבהמית  ּבּנפׁש האלקית הּדּיּוק 85הּנפׁש ּגם וזהּו . ְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד כּו', ּבּתֹורה העֹוסק ִִֵֶַַָָָָָּכל
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באש  תעבירו באש יבא אשר דבר 'כל ככתוב באש, היא טבילה עיקר אדרבה

עוד  ולא מטהרת, שהאש משמע הגמרא מדברי אופן ובכל שם . עיין וטהר...',

הבירור  לאופן משל היא האש – ולענייננו באש. היא הטבילה שעיקר אלא

לימוד  ידי לגמרי.על מתבטל שהמנגד עד אור ריבוי שהוא eÏÈ‡Â¿ƒהתורה
‡È‰ ‰lÙz‰ ˙„B·Ú בירור ¬««¿ƒ»ƒ

והמנגד  התחתון עם ∆∆¿C¯„aוהתעסקות
·e˙kL BÓk ,‰ÓÁÏÓ ÏL82 ∆ƒ¿»»¿∆»

האמורי  מיד לקחתי Èa¯Áa¿«¿ƒאשר
È˙BÏˆa BÓeb¯˙Â ,ÈzL˜·e¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

,È˙eÚ··e ובבקשתי בתפילתיeÈ‰ ¿»ƒ«¿
,‰lÙz‰L"ובבעותי "בצלותי ∆«¿ƒ»

˙L˜Â ·¯Á ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈∆∆¿∆∆
ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ‡È‰ Ì„È-ÏÚL∆«»»ƒ«ƒ¿»»ƒ

.'‰Ê-˙ÓeÚl'‰«¿«∆
,ÌÓ‡ זהו כללי שבאופן למרות »¿»

ותפילה, תורה בין »«¿L¯cÓƒ˙ההבדל
‰„t ˜eÒt‰ ÏÚ Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈«««»»»
'B‚ ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒƒ¿»ƒ

È‡˜c היא ‰ÒBÚ˜שהכוונה ÏÚ ¿»≈«»≈
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ¬»ƒ

,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óe ומשמעות ƒ¿«≈ƒ«ƒ
הקווים  שלושת שכל היא הדברים

ולא  בשלום פדייה פועלים הללו

Ì‰ÈLaLבמלחמה  Ô·eÓ»∆ƒ¿≈∆
,‰lÙ˙·e ‰¯Bza) רק בתורה ולא «»ƒ¿ƒ»

BLÈ (ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚a ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿
ÌBÏLa ‰„Ùc ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»¿»»¿»
CÈ¯vL eÈ‰c ,·¯wÓ 'B‚ƒ¿»¿«¿∆»ƒ
BÓk ¯¯a˙n‰ ÌÚ ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»≈¿

,‰ÓÁÏÓa‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡ ¿ƒ¿»»∆»∆≈∆
‡l‡ ‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»»∆»
ÌBÏLÂ ·e¯È˜ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆≈¿»
ÔBLÏ ¯kÊ ‡Ï ÔÎlL)∆»≈…ƒ¿»¿
,(·¯˜ ÔBLÏ ‡l‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»∆»¿¿»
הזה  העבודה אופן את ומבאר והולך

בכל  שייך הוא וכיצד יותר בפרטיות

תפילה  תורה, – הללו הדברים שלושת

חסדים. וגמילות

‰„B·Ú‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»¬»
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏc¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
dÈ‡ (ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz)»¿ƒ¬»ƒ≈»

,„·Ïa ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ ˙ÎiML ÔÙB‡a יש כזה באופן בעבודה כי ¿∆∆«∆∆«∆∆»¡…ƒƒ¿«

כיוון מסויים אכןÈ‰L‡חיסרון האלוקית ÈeÏÈ‚aהנפש BÏˆ‡ ‰¯È‡Ó ∆ƒ¿ƒ»∆¿¿ƒ
ı¯‡ C¯„a ˜ÒBÚ ¯L‡k ,ÔÎ È¯Á‡Ï Ï·‡ ,‰„B·Ú‰ ˙ÚLaƒ¿«»¬»¬»¿«¬≈≈«¬∆≈¿∆∆∆∆
שקוע  האדם כי בגלוי פועלת לא האלוקית הנפש שאז העולם, בענייני

גשמיים  eÎ',בעניינים B˙‚‰‰ ‰È‰z „ˆÈk Ú„ÈÏ ¯LÙ‡-È‡ƒ∆¿»≈«≈«ƒ¿∆«¿»»
לא  ניסיון בפני יעמוד שאם וייתכן

כי  להתגבר הכוח את בעצמו ימצא

הנפש  ואילו נעלמת, האלוקית הנפש

בתוקף  היא lL‡הבהמית ÔÂÈk≈»∆…
LÙp‰ ÏÚ ÏBÚÙÏ Ú‚È˙‰ƒ¿«≈«ƒ¿««∆∆

˙ÈÓ‰a‰ בענייני שפעל ובשעה ««¬ƒ
הנפש  אל התייחס לא ומצוות תורה

בירור, בה פעל ולא «∆‡l‡הבהמית
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ»ƒ¿¿∆

·¯˜ ÏL,הבהמית הנפש עם ∆¿»
·e¯È˜ ÔBLlÓ83·¯˜˙nL , ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

Ë‚ÈÈÏ ¯Ú) BÓˆÚ ˙‡ ÒÈÎÓe«¿ƒ∆«¿∆≈¿
ÔÈÈ¯‡ CÈÊ עצמו את )משקיע ƒ««¿

˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙB‡a בצורה ¿∆∆ƒ¿«¿
כדי  קרובה CkÊÏeפנימית ¯¯·Ï¿»≈¿«≈

BÓÎe ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙‡∆«∆∆««¬ƒ¿
Ûeba LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«∆∆«

Ûeb‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï בחיים ¿«¬∆«
‡B¯כפשוטם, BÓk ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿

ÔÈ‡L ,˙Èaa ¯È‡n‰ LÓM‰«∆∆«≈ƒ««ƒ∆≈
˙Èaa „Á‡˙Óe ·¯Ú˙Ó ¯B‡‰»ƒ¿»≈ƒ¿«≈««ƒ

,'eÎ וחיבור מעורבות שום ואין

לבית  השמש אור בין והתאחדות

שלכן  בחסידות (וכמובא בבית ולנעשה

המלך  בארמון מאיר השמש אור

מ  מידה באותה האשפה מש)ובמקום

‡l‡ החיות אל השפעת מהנפש ∆»
היא  Ûeb‰Âהגוף LÙp‰L ÔÙB‡a¿∆∆«∆∆¿«

˙e‡ÈˆÓ ÌÈNÚÂ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ
˙Á‡84‰ÎÈ¯ˆ ‰Êk ÔÙB‡·e , ««¿∆»∆¿ƒ»

LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙È˜Ï‡‰85 ורק »¡…ƒ«∆∆««¬ƒ

ונפעל  מתבררת אכן הבהמית הנפש אז

מהותי. שינוי בה

˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ ז"ל חכמינו בלשון ¿∆««ƒ
"פדה  הפסוק על בדרשתם לעיל הנזכר

Bza¯‰נפשי"בשלום  ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»
,'eÎ כיון הלומד" "כל ולא העוסק" "כל ואומרים eÓÈlL∆ƒ„ומדייקים
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f"kyz'dכב elqk h"i

ּבאֹופן  לא והינּו עסק, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִֵֶֶֶֶַֹלהיֹות

עם  ּולהתיגע להתעּסק אּלא למּטה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּדמּלמעלה

מהּנפׁש החל ּבּתֹורה, חדּור ׁשּיהיה ּגּופא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעֹולם

ׁשּגם  הּבהמית ּדנפׁש להּׂשכל ׁשּמסּביר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּבהמית,

ׁשּיּונח  ועד הּתֹורה, ּבׂשכל חדּור ויהיה יבין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

עלּֿפי  הּוא ׁשהענין ּכפי ראׁשֹון ּבמּוׂשּכל ְְְְְִִִִֶֶַָָָאצלֹו

חסדים, ּבגמילּות העֹוסק ועלּֿדרֿזה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּתֹורה.

לא  חסדים ּבגמילּות ׁשעבֹודתֹו ּבעצמֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּמתיגע

טֹובה  לעׂשֹות ׁשחפץ נפׁשֹו, הרּגׁש מּצד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּתהיה

ּבטּוח  ואז הּבֹורא, ציּוּוי ׁשּזהּו מּפני אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלעני,

ׁשל  וההגּבלה המדידה עלּֿפי זה ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא

ׁשּצרי ּבּתפּלה, ועלּֿדרֿזה נפׁשֹו. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהרּגׁש

ׁשהענינים  הינּו הּצּבּור, עם מתּפּלל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָלהיֹות

ּכֹולל  הּוא הרי מתּפּלל, ׁשעליהם לבררם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּצרי

רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר הּציּבּור, עם ְֲִִֵֶֶַַַַַָאֹותם

אינּה86ז"ל  יׂשראל מּפֹוׁשעי ּבּה ׁשאין ּתענית ּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

הּכתּוב  ּומנאּה רע, ריחּה חלּבנה ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּתענית,

מתעּלים  הם ׁשּגם והינּו הּקטֹורת, סממני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָעם

נעׂשה  הּנ"ל ּכל ועלֿידי הּציּבּור. עם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָונכללים

היפ ׁשּזהּו העֹולם, אּומֹות מּבין ּולבני לי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפדאני

כּו'. הּׁשבירה ְְִִַַָענין

ּכי e‰ÊÂיב) לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְִִִִַָָָָ

העֹוסק  על ּדקאי עּמדי, היּו ְְִִִֵֵַַָָָָברּבים

הּציּבּור. עם ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ְְֲִִִִִִֵַַַָָּבּתֹורה

ּביניהם  חילּוקים יׁש ׁשּבכללּות ׁשאף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָוהינּו,

אֹופן  ּבכּולם יׁש יֹותר ּבפרטּיּות הּנה ְְִִִֵֵֵֶָָ(כנ"ל),

 ֿ ועלֿידי לי, מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָהעבֹודה

ׁשּפֹועלים  והינּו עּמדי, היּו ׁשּברּבים ּפֹועלים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָזה

ע  הרּבים, ּבר ׁשּות ׁשּנמצאים העֹולם,ּבענינים ניני  ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָ

אבׁשלֹום  ׁשאנׁשי עלּֿדר עּמדי, יהיּו הם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּגם

לעבֹודת  לֹו מסיעים העֹולם עניני ּגם ועלּֿדרֿזה ּדוד, ׁשל לנצחֹונֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהתּפּללּו

נעׂשה  ועלֿידיֿזה הּציּבּור. עם ּותפּלה חסדים ּוגמילּות הּתֹורה ּבעסק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבֹורא

עלֿידי  והּׁשלימה האמיּתית ּבּגאּולה העֹולם, אּומֹות מּבין ּולבני לי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָּפדאני
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ב.86) ו, כריתות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÙB‡a ‡Ï eÈ‰Â ,˜ÒÚ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰«»»ƒƒ¿¿∆∆≈∆¿«¿…¿∆

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc עם כאור ומתאחד מתחבר ואינו מלמעלה המאיר ¿ƒ¿«¿»¿«»
של ‡l‡המטה  במובן עסק כמו יהיה התורה qÚ˙‰Ï˜לימוד ∆»¿ƒ¿«≈

‡Ùeb ÌÏBÚ‰ ÌÚ Ú‚È˙‰Ïe עצמוÏÁ‰ ,‰¯Bza ¯e„Á ‰È‰iL ¿ƒ¿«≈«ƒ»»»∆ƒ¿∆»«»»≈
,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Ó,כל שראשית ≈«∆∆««¬ƒ

תהיה  עצמו שבו הבהמית הנפש

ידי על וזאת בתורה ÈaÒnL∆«¿ƒ¯חדורה
ÌbL ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ÏÎO‰Ï¿«≈∆¿∆∆««¬ƒ∆«

ÔÈ·È ‡e‰תורה È‰ÈÂ‰דברי »ƒ¿ƒ¿∆
„ÚÂ ,‰¯Bz‰ ÏÎNa ¯e„Á»¿≈∆«»¿«

BÏˆ‡ ÁeiL הנפש של בשכל ∆«∆¿
¯‡ÔBLהבהמית ÏkNeÓa שזו ¿¿»ƒ

מלכתחילה  שלו וההנחה הגישה תהיה

פשוט ‰e‡כדבר ÔÈÚ‰L ÈÙk¿ƒ∆»ƒ¿»
‰Ê-C¯c-ÏÚÂ .‰¯Bz Èt-ÏÚ«ƒ»¿«∆∆∆

,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚a ˜ÒBÚ‰ שגם »≈ƒ¿ƒ¬»ƒ
עסק  מנהל שאדם כפי בכך עוסק הוא

„B·ÚL BÓˆÚa Ú‚È˙nLB˙ ∆ƒ¿«≈«¿«¿∆¬»
‰È‰z ‡Ï ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚aƒ¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿∆

,BLÙ Lb¯‰ „vÓ אישית ונטייה ƒ«∆¿≈«¿
טבעו מצד BNÚÏ˙שלו ıÙÁL∆»≈«¬

e‰fL ÈtÓ ‡l‡ ,ÈÚÏ ‰·BË»∆»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆
‡e‰ ÁeËa Ê‡Â ,‡¯Ba‰ ÈeeÈƒ̂«≈¿»»«
‰„È„Ó‰ Èt-ÏÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«ƒ«¿ƒ»
BLÙ Lb¯‰ ÏL ‰Ïa‚‰‰Â¿««¿»»∆∆¿≈«¿
לכך. מעבר הרבה גם אלא יותר , ולא

,‰lÙza ‰Ê-C¯c-ÏÚÂ שכדי ¿«∆∆∆«¿ƒ»
"פדה  התפילה באמצעות לפעול

נמוכה  בדרגה בתפילה די לא בשלום"

ÌÚאלא Ïlt˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ
ÌÈÈÚ‰L eÈ‰ ,¯eav‰«ƒ«¿∆»ƒ¿»ƒ

,Ì¯¯·Ï CÈ¯vL אותם ו'לפדות' ∆»ƒ¿»¿»
‡e‰ È¯‰ ,Ïlt˙Ó Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿«≈¬≈
,¯eaÈv‰ ÌÚ Ì˙B‡ ÏÏBk≈»ƒ«ƒ
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c-ÏÚÂ¿«∆∆«¬««≈

Ï"Ê86da ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ïk «»«¬ƒ∆≈»
,˙ÈÚz dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÈÚLBtÓƒ¿≈ƒ¿»≈≈»«¬ƒ
,Ú¯ dÁÈ¯ ‰aÏÁ È¯‰L∆¬≈∆¿¿»≈»«
ÈÓÓÒ ÌÚ ·e˙k‰ d‡Óe¿»»«»ƒ«¿»≈
Ì‰ ÌbL eÈ‰Â ,˙¯BËw‰«¿∆¿«¿∆«≈
¯eaÈv‰ ÌÚ ÌÈÏÏÎÂ ÌÈlÚ˙Óƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«ƒ
"פדה  של המיוחדת המעלה וזו

מנגדים  שהיו מי שגם בשלום"

גם  וכך לאוהבים ומתהפכים משלימים

מתעלים. ישראל' 'פושעי שהיו מי שגם התפילה Ïkבעניין È„È-ÏÚÂ¿«¿≈»
Ï"p‰ וגמילות עבודה תורה, של העניינים שלושת בכל העבודה כאשר ««

לעיל האמורות בדרגות היא ÔÈaÓחסדים È·Ïe ÈÏ È‡„t ‰NÚ«¬∆¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈
,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡הגאולה eÎ'ענין ‰¯È·M‰ ÔÈÚ CÙÈ‰ e‰fL »»∆∆≈∆ƒ¿««¿ƒ»

נשתלשל  וממנה התוהו בעולם שהיתה

והגלות. החטא ענין

ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t e‰ÊÂ (·È¿∆»»¿»«¿ƒ
eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ÈÏ ·¯wÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»
˜ÒBÚ‰ ÏÚ È‡˜c ,È„nÚƒ»ƒ¿»≈«»≈
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
,eÈ‰Â .¯eaÈv‰ ÌÚ Ïlt˙Óeƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«¿
ÌÈ˜eÏÈÁ LÈ ˙eÏÏÎaL Û‡L∆«∆ƒ¿»≈ƒƒ

,(Ï"Î) Ì‰ÈÈa הוא התורה שקו ≈≈∆
וקו  בשמאל הוא התפילה קו בימין,

ולכל  באמצע, הוא הגמילותֿחסדים

וכן  המיוחד, ענינו את יש מהם אחד

בין  הבירור באופן מהותי הבדל ישנו

באריכות, לעיל כמבואר לתפילה, תורה

זאת  BÈ˙¯בכל ˙eiË¯Ùa ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ≈
ÙB‡ ÌÏeÎa LÈ‰„B·Ú‰ Ô ≈¿»∆»¬»

·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„Ùc¿»»¿»«¿ƒƒ¿»
,ÈÏ במתברר והתלבשות קירוב מתוך ƒ

ÌÈa¯aL ÌÈÏÚBt ‰Ê-È„È-ÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏÚBtL eÈ‰Â ,È„nÚ eÈ‰»ƒ»ƒ¿«¿∆¬ƒ
˙eL¯a ÌÈ‡ˆÓpL ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿
ÌbL ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿¿≈»»∆«

Ì‰ וממילא ויתעלו eÈ‰Èיתבררו ≈ƒ¿
,È„nÚ הקדושה לצד ובטלים טפלים ƒ»ƒ

ÌBÏL·‡ ÈL‡L C¯c-ÏÚ«∆∆∆«¿≈«¿»
ומנגדים  אויבים היו לכן שקודם עצמם

,„Âc ÏL BBÁˆÏ eÏlt˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿∆»ƒ
‰Ê-C¯c-ÏÚÂ הבירור Ìbבענין ¿«∆∆∆«

BÏ ÌÈÚÈÒÓ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»»¿«¿ƒ
‰¯Bz‰ ˜ÒÚa ‡¯Ba‰ ˙„B·ÚÏ«¬««≈¿≈∆«»
ÌÚ ‰lÙ˙e ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ

.¯eaÈv‰«ƒ
ÈÏ È‡„t ‰NÚ ‰Ê-È„È-ÏÚÂ¿«¿≈∆«¬»¿»«ƒƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÔÈaÓ È·Ïe¿»«ƒ≈»»
‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
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מהאֹותֹות  מתחיל זה וענין צדקנּו. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמׁשיח

ׁשעֹוׂשה  הּטבע מן למעלה הּגלּויים ְְְְִִִֶֶֶַַַַָּומֹופתים

ּבגלּוי  רֹואים ׁשעלֿידם לּצּדיקים, ְִִִֶַַַַָָָָָהּקּב"ה

ׁשּנעׂשּו ּומֹופתים האֹותֹות ּובפרט ּבּטבע. ּגם וׁשֹולט הּמֹוׁשל הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּקּב"ה

ּומקימי  ּבדרכיהם ההֹולכים לכל אֹותם ממׁשיכים ׁשהם יׂשראל, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלנׂשיאי

האמיּתית  הּגאּולה את ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ׁשּלהם. והּציּוּוים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָההֹוראֹות

מכּסים. לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ מלאה הּיעּוד יקּוים ׁשאז ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּׁשלימה,
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6

7

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È-ÏÚ וכן לגאולה מגלות כביכול, יוצאת, השכינה שבה «¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

לגאולה. מגלות יוצאים ישראל בני

‰Ê ÔÈÚÂ העתידה בגאולה תהיה ששלמותה וההצלה ÏÈÁ˙Óהפדייה ¿ƒ¿»∆«¿ƒ
‰NBÚL Ú·h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡‰Ó≈»¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ«∆«∆∆

,ÌÈ˜ÈcvÏ ‰"aw‰ בזמן עוד «»»««ƒƒ
ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯ Ì„È-ÏÚL∆«»»ƒ¿»
ÏLBn‰ ‡e‰ ‰"aw‰L∆«»»«≈

Ú·ha Ìb ËÏBLÂ בדוגמת שזהו ¿≈««∆«
לקדושה. עצמם העולם ענייני הפיכת

ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡‰ Ë¯Ù·eƒ¿»»¿ƒ
,Ï‡¯NÈ È‡ÈNÏ eNÚpL כנראה ∆«¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈

ממאסרו  הזקן רבנו לגאולת הכוונה

כסלו  ÌÈÎÈLÓÓבי"ט Ì‰L∆≈«¿ƒƒ
ÌÈÎÏB‰‰ ÏÎÏ Ì˙B‡»¿»«¿ƒ

Ì‰lL ÌÈeeÈv‰Â ˙B‡¯B‰‰ ÈÓÈ˜Óe Ì‰ÈÎ¯„a שהאותות ¿«¿≈∆¿«¿≈«»¿«ƒƒ∆»∆
בהם. גם ונרגשים ניכרים יהיו הללו ומופתים

Ê‡L ,‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡b‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt ‰Ê-È„È-ÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ∆«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»∆»
ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ „eÚi‰ ÌÈe˜È¿««ƒ»¿»»»∆≈»∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
הבירור  שעבודת לעיל וכמבואר

בעניין  מתחילה הגאולה, את המביאה

הוי'". את "דעה הדעת,
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ּבאֹופן  לא והינּו עסק, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִֵֶֶֶֶַֹלהיֹות

עם  ּולהתיגע להתעּסק אּלא למּטה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּדמּלמעלה

מהּנפׁש החל ּבּתֹורה, חדּור ׁשּיהיה ּגּופא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעֹולם

ׁשּגם  הּבהמית ּדנפׁש להּׂשכל ׁשּמסּביר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּבהמית,

ׁשּיּונח  ועד הּתֹורה, ּבׂשכל חדּור ויהיה יבין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

עלּֿפי  הּוא ׁשהענין ּכפי ראׁשֹון ּבמּוׂשּכל ְְְְְִִִִֶֶַָָָאצלֹו

חסדים, ּבגמילּות העֹוסק ועלּֿדרֿזה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּתֹורה.

לא  חסדים ּבגמילּות ׁשעבֹודתֹו ּבעצמֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּמתיגע

טֹובה  לעׂשֹות ׁשחפץ נפׁשֹו, הרּגׁש מּצד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּתהיה

ּבטּוח  ואז הּבֹורא, ציּוּוי ׁשּזהּו מּפני אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלעני,

ׁשל  וההגּבלה המדידה עלּֿפי זה ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא

ׁשּצרי ּבּתפּלה, ועלּֿדרֿזה נפׁשֹו. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהרּגׁש

ׁשהענינים  הינּו הּצּבּור, עם מתּפּלל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָלהיֹות

ּכֹולל  הּוא הרי מתּפּלל, ׁשעליהם לבררם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּצרי

רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר הּציּבּור, עם ְֲִִֵֶֶַַַַַָאֹותם

אינּה86ז"ל  יׂשראל מּפֹוׁשעי ּבּה ׁשאין ּתענית ּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

הּכתּוב  ּומנאּה רע, ריחּה חלּבנה ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּתענית,

מתעּלים  הם ׁשּגם והינּו הּקטֹורת, סממני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָעם

נעׂשה  הּנ"ל ּכל ועלֿידי הּציּבּור. עם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָונכללים

היפ ׁשּזהּו העֹולם, אּומֹות מּבין ּולבני לי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפדאני

כּו'. הּׁשבירה ְְִִַַָענין

ּכי e‰ÊÂיב) לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְִִִִַָָָָ

העֹוסק  על ּדקאי עּמדי, היּו ְְִִִֵֵַַָָָָברּבים

הּציּבּור. עם ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ְְֲִִִִִִֵַַַָָּבּתֹורה

ּביניהם  חילּוקים יׁש ׁשּבכללּות ׁשאף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָוהינּו,

אֹופן  ּבכּולם יׁש יֹותר ּבפרטּיּות הּנה ְְִִִֵֵֵֶָָ(כנ"ל),

 ֿ ועלֿידי לי, מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָהעבֹודה

ׁשּפֹועלים  והינּו עּמדי, היּו ׁשּברּבים ּפֹועלים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָזה

ע  הרּבים, ּבר ׁשּות ׁשּנמצאים העֹולם,ּבענינים ניני  ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָ

אבׁשלֹום  ׁשאנׁשי עלּֿדר עּמדי, יהיּו הם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּגם

לעבֹודת  לֹו מסיעים העֹולם עניני ּגם ועלּֿדרֿזה ּדוד, ׁשל לנצחֹונֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהתּפּללּו

נעׂשה  ועלֿידיֿזה הּציּבּור. עם ּותפּלה חסדים ּוגמילּות הּתֹורה ּבעסק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבֹורא

עלֿידי  והּׁשלימה האמיּתית ּבּגאּולה העֹולם, אּומֹות מּבין ּולבני לי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָּפדאני
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ב.86) ו, כריתות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÙB‡a ‡Ï eÈ‰Â ,˜ÒÚ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰«»»ƒƒ¿¿∆∆≈∆¿«¿…¿∆

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc עם כאור ומתאחד מתחבר ואינו מלמעלה המאיר ¿ƒ¿«¿»¿«»
של ‡l‡המטה  במובן עסק כמו יהיה התורה qÚ˙‰Ï˜לימוד ∆»¿ƒ¿«≈

‡Ùeb ÌÏBÚ‰ ÌÚ Ú‚È˙‰Ïe עצמוÏÁ‰ ,‰¯Bza ¯e„Á ‰È‰iL ¿ƒ¿«≈«ƒ»»»∆ƒ¿∆»«»»≈
,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Ó,כל שראשית ≈«∆∆««¬ƒ

תהיה  עצמו שבו הבהמית הנפש

ידי על וזאת בתורה ÈaÒnL∆«¿ƒ¯חדורה
ÌbL ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ÏÎO‰Ï¿«≈∆¿∆∆««¬ƒ∆«

ÔÈ·È ‡e‰תורה È‰ÈÂ‰דברי »ƒ¿ƒ¿∆
„ÚÂ ,‰¯Bz‰ ÏÎNa ¯e„Á»¿≈∆«»¿«

BÏˆ‡ ÁeiL הנפש של בשכל ∆«∆¿
¯‡ÔBLהבהמית ÏkNeÓa שזו ¿¿»ƒ

מלכתחילה  שלו וההנחה הגישה תהיה

פשוט ‰e‡כדבר ÔÈÚ‰L ÈÙk¿ƒ∆»ƒ¿»
‰Ê-C¯c-ÏÚÂ .‰¯Bz Èt-ÏÚ«ƒ»¿«∆∆∆

,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚a ˜ÒBÚ‰ שגם »≈ƒ¿ƒ¬»ƒ
עסק  מנהל שאדם כפי בכך עוסק הוא

„B·ÚL BÓˆÚa Ú‚È˙nLB˙ ∆ƒ¿«≈«¿«¿∆¬»
‰È‰z ‡Ï ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚aƒ¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿∆

,BLÙ Lb¯‰ „vÓ אישית ונטייה ƒ«∆¿≈«¿
טבעו מצד BNÚÏ˙שלו ıÙÁL∆»≈«¬

e‰fL ÈtÓ ‡l‡ ,ÈÚÏ ‰·BË»∆»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆
‡e‰ ÁeËa Ê‡Â ,‡¯Ba‰ ÈeeÈƒ̂«≈¿»»«
‰„È„Ó‰ Èt-ÏÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«ƒ«¿ƒ»
BLÙ Lb¯‰ ÏL ‰Ïa‚‰‰Â¿««¿»»∆∆¿≈«¿
לכך. מעבר הרבה גם אלא יותר , ולא

,‰lÙza ‰Ê-C¯c-ÏÚÂ שכדי ¿«∆∆∆«¿ƒ»
"פדה  התפילה באמצעות לפעול

נמוכה  בדרגה בתפילה די לא בשלום"

ÌÚאלא Ïlt˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ
ÌÈÈÚ‰L eÈ‰ ,¯eav‰«ƒ«¿∆»ƒ¿»ƒ

,Ì¯¯·Ï CÈ¯vL אותם ו'לפדות' ∆»ƒ¿»¿»
‡e‰ È¯‰ ,Ïlt˙Ó Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿«≈¬≈
,¯eaÈv‰ ÌÚ Ì˙B‡ ÏÏBk≈»ƒ«ƒ
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c-ÏÚÂ¿«∆∆«¬««≈

Ï"Ê86da ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ïk «»«¬ƒ∆≈»
,˙ÈÚz dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÈÚLBtÓƒ¿≈ƒ¿»≈≈»«¬ƒ
,Ú¯ dÁÈ¯ ‰aÏÁ È¯‰L∆¬≈∆¿¿»≈»«
ÈÓÓÒ ÌÚ ·e˙k‰ d‡Óe¿»»«»ƒ«¿»≈
Ì‰ ÌbL eÈ‰Â ,˙¯BËw‰«¿∆¿«¿∆«≈
¯eaÈv‰ ÌÚ ÌÈÏÏÎÂ ÌÈlÚ˙Óƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«ƒ
"פדה  של המיוחדת המעלה וזו

מנגדים  שהיו מי שגם בשלום"

גם  וכך לאוהבים ומתהפכים משלימים

מתעלים. ישראל' 'פושעי שהיו מי שגם התפילה Ïkבעניין È„È-ÏÚÂ¿«¿≈»
Ï"p‰ וגמילות עבודה תורה, של העניינים שלושת בכל העבודה כאשר ««

לעיל האמורות בדרגות היא ÔÈaÓחסדים È·Ïe ÈÏ È‡„t ‰NÚ«¬∆¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈
,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡הגאולה eÎ'ענין ‰¯È·M‰ ÔÈÚ CÙÈ‰ e‰fL »»∆∆≈∆ƒ¿««¿ƒ»

נשתלשל  וממנה התוהו בעולם שהיתה

והגלות. החטא ענין

ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t e‰ÊÂ (·È¿∆»»¿»«¿ƒ
eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ÈÏ ·¯wÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»
˜ÒBÚ‰ ÏÚ È‡˜c ,È„nÚƒ»ƒ¿»≈«»≈
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
,eÈ‰Â .¯eaÈv‰ ÌÚ Ïlt˙Óeƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«¿
ÌÈ˜eÏÈÁ LÈ ˙eÏÏÎaL Û‡L∆«∆ƒ¿»≈ƒƒ

,(Ï"Î) Ì‰ÈÈa הוא התורה שקו ≈≈∆
וקו  בשמאל הוא התפילה קו בימין,

ולכל  באמצע, הוא הגמילותֿחסדים

וכן  המיוחד, ענינו את יש מהם אחד

בין  הבירור באופן מהותי הבדל ישנו

באריכות, לעיל כמבואר לתפילה, תורה

זאת  BÈ˙¯בכל ˙eiË¯Ùa ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ≈
ÙB‡ ÌÏeÎa LÈ‰„B·Ú‰ Ô ≈¿»∆»¬»

·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„Ùc¿»»¿»«¿ƒƒ¿»
,ÈÏ במתברר והתלבשות קירוב מתוך ƒ

ÌÈa¯aL ÌÈÏÚBt ‰Ê-È„È-ÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏÚBtL eÈ‰Â ,È„nÚ eÈ‰»ƒ»ƒ¿«¿∆¬ƒ
˙eL¯a ÌÈ‡ˆÓpL ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿
ÌbL ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿¿≈»»∆«

Ì‰ וממילא ויתעלו eÈ‰Èיתבררו ≈ƒ¿
,È„nÚ הקדושה לצד ובטלים טפלים ƒ»ƒ

ÌBÏL·‡ ÈL‡L C¯c-ÏÚ«∆∆∆«¿≈«¿»
ומנגדים  אויבים היו לכן שקודם עצמם

,„Âc ÏL BBÁˆÏ eÏlt˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿∆»ƒ
‰Ê-C¯c-ÏÚÂ הבירור Ìbבענין ¿«∆∆∆«

BÏ ÌÈÚÈÒÓ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»»¿«¿ƒ
‰¯Bz‰ ˜ÒÚa ‡¯Ba‰ ˙„B·ÚÏ«¬««≈¿≈∆«»
ÌÚ ‰lÙ˙e ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ

.¯eaÈv‰«ƒ
ÈÏ È‡„t ‰NÚ ‰Ê-È„È-ÏÚÂ¿«¿≈∆«¬»¿»«ƒƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÔÈaÓ È·Ïe¿»«ƒ≈»»
‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
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מהאֹותֹות  מתחיל זה וענין צדקנּו. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמׁשיח

ׁשעֹוׂשה  הּטבע מן למעלה הּגלּויים ְְְְִִִֶֶֶַַַַָּומֹופתים

ּבגלּוי  רֹואים ׁשעלֿידם לּצּדיקים, ְִִִֶַַַַָָָָָהּקּב"ה

ׁשּנעׂשּו ּומֹופתים האֹותֹות ּובפרט ּבּטבע. ּגם וׁשֹולט הּמֹוׁשל הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּקּב"ה

ּומקימי  ּבדרכיהם ההֹולכים לכל אֹותם ממׁשיכים ׁשהם יׂשראל, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלנׂשיאי

האמיּתית  הּגאּולה את ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ׁשּלהם. והּציּוּוים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָההֹוראֹות

מכּסים. לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ מלאה הּיעּוד יקּוים ׁשאז ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּׁשלימה,
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2

3

4

5

6

7

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È-ÏÚ וכן לגאולה מגלות כביכול, יוצאת, השכינה שבה «¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

לגאולה. מגלות יוצאים ישראל בני

‰Ê ÔÈÚÂ העתידה בגאולה תהיה ששלמותה וההצלה ÏÈÁ˙Óהפדייה ¿ƒ¿»∆«¿ƒ
‰NBÚL Ú·h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡‰Ó≈»¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ«∆«∆∆

,ÌÈ˜ÈcvÏ ‰"aw‰ בזמן עוד «»»««ƒƒ
ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯ Ì„È-ÏÚL∆«»»ƒ¿»
ÏLBn‰ ‡e‰ ‰"aw‰L∆«»»«≈

Ú·ha Ìb ËÏBLÂ בדוגמת שזהו ¿≈««∆«
לקדושה. עצמם העולם ענייני הפיכת

ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡‰ Ë¯Ù·eƒ¿»»¿ƒ
,Ï‡¯NÈ È‡ÈNÏ eNÚpL כנראה ∆«¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈

ממאסרו  הזקן רבנו לגאולת הכוונה

כסלו  ÌÈÎÈLÓÓבי"ט Ì‰L∆≈«¿ƒƒ
ÌÈÎÏB‰‰ ÏÎÏ Ì˙B‡»¿»«¿ƒ

Ì‰lL ÌÈeeÈv‰Â ˙B‡¯B‰‰ ÈÓÈ˜Óe Ì‰ÈÎ¯„a שהאותות ¿«¿≈∆¿«¿≈«»¿«ƒƒ∆»∆
בהם. גם ונרגשים ניכרים יהיו הללו ומופתים

Ê‡L ,‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡b‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt ‰Ê-È„È-ÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ∆«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»∆»
ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ „eÚi‰ ÌÈe˜È¿««ƒ»¿»»»∆≈»∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
הבירור  שעבודת לעיל וכמבואר

בעניין  מתחילה הגאולה, את המביאה

הוי'". את "דעה הדעת,
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ילקוט לוי יצחק על התורה
ישראל נשארו יתומים כמ"ש18 יתומים היינו ואין אב, 
כי סליק לעילא ולעילא, הנה ההנהגה וההשפעה בזמן 
הגלות הוא ע"י אפוטרופוס מט"ט, ובזמן הגלות הוא 
נער20  בחי'  שהוא  נער,  שמלכך  ארץ  לך  אי  בחי'19 
הייתי ששרו של עולם אמרו21, ועיין בזוה"ק פרשת22 

18( איכה ה, ג.
19( קהלת י, טז.

20( ראה המשך תער"ב חלק ג' ע' א'תמה-א'תמו.
אמרו  העולם  שר  זה  פסוק  יונתן  רבי  "אמר  טז:  יבמות  ראה   )21
)תהלים לז, כה( נער הייתי גם זקנתי, מאן אמרי' אילימא קודשא בריך 
הוא, מי איכא זקנה קמי', ואלא דוד אמרי' מי קשיש כולי האי, אלא 
שמע מינא שר העולם אמרו". ראה יהל אור על תהלים )שם( ע' קמב.

22( וז"ל: )מש"כ( אי לך ארץ שמלכך נער )פירושו( האי ארץ דלתתא 
)היינו ארץ זו התחתונה(, דתניא כל שאר ארעי דשאר עמין אתיהיבו 
לרברבין תריסין דממנן עלייהו )כי למדנו שכל שאר ארצות העמים 
ניתנו לשרים בעלי מגינים הממונים עליהם אשר חלק ה' להם(, ועילא 
מכלהו )ולמעלה מכל השרים הוא( ההוא דכתיב בי' )תהלים לז, כה( 
נער הייתי גם זקנתי )ומפרש( ותאנא )במס' יבמות דף טז ע"ב( האי 
קרא )של נער הייתי( שרו של עולם אמרו )היינו מלאך מט"ט הנקרא 
לפעמים נער, כלומר חלש מלהשפיע שפע כנער, ולפעמים נקרא זקן 
כל  ועל  השרים  כל  על  ממונה  והוא  טוב,  וכל  ורחמים  שפע  המלא 
אי לך ארץ  ועל דא כתיב  נקרא שרו של עולם(,  לכן  הנהגת העולם 
להעולם  )אוי  ינקא  דא  דמסטרא  לעלמא  ווי  )פירוש(  נער  שמלכך 
נער המורה על העדר השפע(,  כשיונקים מצד מט"ט כשהוא בבחי' 
)וכשישראל  אחרא  מרשותא  דיניק  כמאן  ינקין  בגלותא  ישראל  וכד 

לך לך דף צ"ה ע"ב ופרשת תרומה23 דף קע"ה ע"א.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד עו

בגלות גם הם יונקים ממנו כמי שיונק מרשות אחר, כי עיקר השפע 
ניתן להאומות וישראל מקבלים רק מהתמצית(. )כ"פ ומפרשים(

חורים  בן  ארץ שמלכך  )מש"כ( אשריך  רבי שמעון  אמר  וז"ל:   )23
)קהלת י, יז( )פירושו אשריך המלכות שנקראת ארץ, שמלכך שהוא 
את  מאימא  כשקיבל  והיינו  החירות,  שבה  אימא  בן  חורין,  בן  ז"א, 
המוחין דגדלות(, דזן לך בסגיאותא דכלא )שהוא זן אותך ברוב כל(, 
מלכא  ומההיא  החיצונים(,  מאחיזת  פחד  )בלי  דאחרא  דחילו  בלא 
עלאה אתזן כלא )ומההיא מלך עליון נזונים כל העולמות(, )ומש"כ( 
אז  שרים,  יקראו  המשיח  שבביאת  ישראל  )פי'  יאכלו  בעת  ושריך 
יאכלו את שכרם( כמה דאת אמר )כמו שנאמר, במדבר כג, כג( כעת 
יאמר  המשיח  ביאת  בעת  )פי'  א"ל  פעל  מה  ולישראל  ליעקב  יאמר 
בגלות(.  אותו  על שעבדו  להם  א"ל  פעל  שכר  מה  ולישראל  ליעקב 

)רד"ק ומפרשים(.
)ומש"כ שם פסוק טז( אי לך ארץ שמלכך נער )פי' אוי לך ארץ דהיינו 
דאת  כמה  נער(,  הנקרא  מט"ט  מלאך  שהוא  נער  שמלכך  המלכות, 
מט"ט  מלאך  היינו  )נערים  שריהם  נערים  ונתתי  שכתוב(  )כמו  אמר 
וסנד"ל הנקראים נערים, והם נעשים שרים להיות המלכות ניזונית על 
ידם בגלות(, דווי לארעא כד ינקא משמאלא )כי אוי לארץ כשיונקת 
ומקבלת מזונה מצד השמאל והדין, דהיינו ע"י מט"ט שיכול להשפיע 
יאכלו  וסנד"ל( בבקר  )שהם מט"ט  ושריך  והדין(,  רק מצד השמאל 
)פירושו( בההוא קדרותא )בזמן השחרות וחשך(, ועד דלא נהיר ולא 
שלטא מה דשלטא )ועד שלא האיר היום ולא שלטה עדיין מדת החסד 
השולטת ביום המשפעת את מזונם ואכילתם, ואז אין להם אלא שפע 

מעט(. )רמ"ק ומק"מ ומפרשים(

המשך מעמנד ונ



כד

         
מוגה  בלתי

"מלכות בדבר ש"פותחין הידוע והמנהג הידוע הלשון רבנן"1ישנו מלכי "מאן -2.

התניא  בעל הזקן, רבינו של הגאולה יום כסלו, י"ט של התוועדות אודות כשמדובר ובנדו"ד,
דתורה, נגלה והן תניא, התורה, פנימיות הן בכלל, התורה הפצת על נפשו שמסר והשלחןֿערוך,
הקטרוג  גם נמשך ממילא ובדרך למעלה, הקטרוג  הי' שאודותיו לענין בנוגע ובמיוחד שלחןֿערוך,

זה 3למטה  בזמן הרי - החסידות תורת התורה, פנימיות להפצת בנוגע בעיקר שהי' הגאולה, גם ואח"כ ,
הזקן. רבינו של ווארט") ("א במאמרֿפתגם מלכות' ב'דבר הפתיחה שתהי' ַָמתאים

ובאופנים  שונים בשטחים הזקן, רבינו של ופתגמים מאמרים וכמה כמה ישנם (שהרי גופא ובזה
הזקן  רבינו שכתבה קטנתי ד"ה הקודש אגרת שזוהי - הגאולה עם שקשור מלכות" "דבר ישנו שונים)

התניא  שבספר באגה"ק שנדפסה בתחלתה), שצויין (כפי מפ"ב" ביאתו .4"אחר

 הפסוק על והגאולה, השמחה בעל הזקן, רבינו עומד זו ומכל 5באגה"ק החסדים מכל "קטנתי
צריך  לאדם עושה שהקב"ה וחסד חסד ש"בכל - בעתו" "דבר מזה ולומד עבדך", את עשית אשר האמת
וגדל  הולך הוא גדול שהחסד ש"כל בלעו"ז, כמו (ולא ד"קטנתי " הענין שזהו במאד", רוח שפל להיות

לבו"). ורוחב הרוח וגסות בגובה
ומצב  במעמד עדיין היו שלא (אלו כו'" מאחיהם לבבם רום "לבלתי - למעשה בנוגע מסיק ומזה
אמת  "במדת אליהם להתייחס אלא הפכית), בתנועה שהיו אלו ואפילו הגאולה, על שמחים שיהיו

וגו'". הפנים כמים אחיהם בלב ה ' יתן ואולי האי "וכולי כו', לקרבם ליעקב",

האגה"ק. תוכן כאן עד

 רק אלא כולו, הפסוק את מעתיק אינו - האגה"ק בהתחלת הפסוק את מעתיק הזקן רבינו כאשר
"כו'" בטעות: שנדפס כפי (או "גו'" ומוסיף ומכל", החסדים מכל "קטנתי התיבות ).6את

מובן  אינו הזקן 7ולכאורה רבינו הי' האמת, ענין והן החסדים ענין הן כאן נוגע אם דממהֿנפשך: -
שמדבר  באגה"ק הפשוט (כהפירוש החסדים ענין רק כאן נוגע ואם "האמת"; תיבת גם להעתיק צריך

רק אודות להעתיק צריך הזקן רבינו הי' - לעניננו נוגע אינו אמת ואילו לאדם), עושה שהקב"ה
משה  פסקי' דלא פסוקא ש"כל הכלל ע"פ "גו'", בתיבת ולסיים החסדים", מכל "קטנתי הפסוק חלק את

לי'" פסקינן לא וגומר"8אנן כותבים אותו, משלימים ואינם פסוק כשמביאין רז"ל "נוהגין שלכן אבל 9, ,
האמת"? "ומכל - השני הענין התחלת שהיא "ומכל", תיבת להוסיף לא

 החסד "כל בין החילוק בהקדם האמת":ויובן ל"כל ים"
הבטיח, שלא אע"פ הקב"ה שעשה הטובות הם סתם ש"חסדים" אלא חסדים, גם הם האמת" "כל
לעשות  שהבטיח בדיבורו לעמוד האמת, מדת מצד לעשות הקב"ה שהוצרך החסדים הם "אמת" ואילו

. דבריך "אמתת האמת", "ומכל בפירוש  רש"י כמ"ש שהבטחתני".החסד, ההבטחות כל .

חסד  לתרגם רגיל והוא טבוון, ומכל חסדין מכל "שתרגם אונקלוס על הרמב"ן שהקשה מה גם [וזהו
וקשוט"]. טיבו ואמת

כמה  בכתוב מצינו שהרי - האמת" ומכל החסדים "מכל - הענינים שני היו יעקב שאצל מובן, ומזה

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

וש"נ.1) .244 ע' תש"ח סה"ש ראה
(ברע"מ).2) ב רנג, זח"ג, סע"א. סב, גיטין ראה
ב.3) בהערה רפט"ז ח"א רבי בית י"ט ראה שיחת גם וראה

(תו"מ ס"ז דאשתקד וש"נ.כסלו .(216 ע' חמ"ה
ס"ב.4)

יא.5) לב, וישלח
התיקון".6) ב"לוח ראה
(7.52 הערה 280 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
וש"נ.8) ב. כז, תענית
גמר.9) ערך תשבי

        

כמ"ש  ליעקב, הבטיח שהקב"ה עמו 10הבטחות הקב"ה עשה וכמו"כ עמך", איטיב היטב אמרת "ואתה
בגאולה  שהיו לחסדים בנוגע זה ענין מביא הזקן רבינו כאשר משא"כ עליהם; הבטיח שלא חסדים כמה
"קטנתי  הפסוק: של הראשון חלקו רק מתאים אזי מיוחדות, הבטחות היו לא שאז כיון הרי - כסלו די"ט 

"האמת". ענין את הזקן רבינו מזכיר לא ולכן החסדים", מכל

"ומכל"? תיבת גם להזכיר לו הי ' שלא - השאלה עדיין נשארת עפ"ז אבל

התורה  בדרך ילך רק שאם מישראל, אחד לכל הבטחה יש דבר של שלאמיתתו - הוא הענין אך
אותם" ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו "בחוקותי הקב"ה.11והמצוה, של ברכותיו כל יומשכו אזי ,

בנוגע  עאכו"כ הרי - והמצוה התורה בדרך שהולך מישראל אחד לכל בנוגע אמורים הדברים ואם
פני': איזו אצלו שתתערב שייך שלא ומצב במעמד שנמצא ליהודי

בגמרא  עצמו"),12איתא להנאת אף (ש"מתכוין וכו'" בני שיחי' בשביל לצדקה זו סלע "האומר :
ההבטחה; תתקיים שלא לפעמים להיות יכול כזה שבאופן

התורה לימוד בשביל (לא נפשו כשמוסר ובפרט ישראל, נשיא אצל לא משא"כ זה על שהרי ,
של  פניות שיהיו שייך לא - ב"חוצה" גם שיגיעו באופן המעיינות הפצת עבור אלא) התנגדות, היתה
הכי  בעמקות להיות שיכול לעצמו מהלימוד זיך") ("אּפרייסן להתנתק עליו אדרבה: שהרי עצמו, ָהנאת
אפשר  שאי ב"חוצה", שנמצא יהודי עם בפרט התורה ופנימיות בכלל תורה ללמוד ולהתחיל גדולה,
של  פני' בזה שייך שלא בלבד זו שלא כך, לעצמו, שלומד כפי ואורך רוחב עומק באותו עמו ללמוד

שצריך אדרבה, אלא עצמו, גם הנאת מובן שיהי' באופן תורה וללמוד התורה, בלימוד ממדריגתו
ב"חוצה". עדיין שנמצא לתלמיד

מדת  מצד להיות שהוצרכו וחסדים טובות של ענין הי' הזקן רבינו אצל שגם בודאי הרי שכן, וכיון
.הקב"ה הבטחת מצד היינו, ,

"אם  - בכללות רק אלא פלוני, בן לפלוני בנוגע בתושב"כ שנתפרשה גלוי' הבטחה זו שאין אלא,
וגו'" תלכו ומצוותי'.11בחוקותי התורה קיום על השכר הבטחות שאר וכל ,

גם  מוסיף אלא החסדים", מכל "קטנתי הפסוק, של הראשון בחלקו הזקן רבינו מסתפק לא ולכן,
כללית  נשמה אצל ובפרט מישראל, אחד כל שאצל כיון - האמת") ד"מכל הענין (התחלת "ומכל" תיבת
ההבטחה  מצד הקב"ה שעושה הטובה גם אלא) החסדים, ענין רק (לא ישנו הזולת, בטובת שעוסקת
בעולם  זה שהי' כיון אבל, "אמת"; בשם הקודש ובלשון "טבוון", בשם תרגום בלשון שנקרא שהבטיח,

ה"אמת"של ענין הזקן רבינו הביא לכן יעקב), אצל בגלוי שנתפרש כפי רק (ולא - בלבד
בפירוש. "האמת" תיבת כתב ולא "ומכל", הענין: התחלת

פחות  לא תיבות, של מדוייק מספר שמביא הזקן רבינו בדברי בפשטות לפרש שאפשר מה - כאן עד
גו'". ומכל החסדים מכל "קטנתי יותר: ולא

 מ שבתורה ענין שכל כמ"פ האמור הוראה וע"פ מלשון (תורה הוראה ובפרט 13הוה לכאו"א, (
זו  אגה"ק הזקן רבינו שמסיים כפי הוראה, לשם מלכתחילה שנכתבה אגרתֿקודש אודות כשמדובר
קיימים  צדיקים "דברי שהרי שלאחריו, בדורות זו אגה"ק שילמדו לאלו ועד"ז בדורו, לכאו"א בהוראה

לכאו"א:14לעד" הוראה מהוה זה שענין מובן הרי -
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יג.10) שם,
בחוקותי.11) ר"פ
וש"נ.12) (ובפרש"י). ואילך סע"א ח, פסחים
(בשם 13) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
ע'14) ח"ד תקעו. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

שכט. ע' חי"א קמו. ע' ח"י שלט.



כה

         
מוגה  בלתי

"מלכות בדבר ש"פותחין הידוע והמנהג הידוע הלשון רבנן"1ישנו מלכי "מאן -2.

התניא  בעל הזקן, רבינו של הגאולה יום כסלו, י"ט של התוועדות אודות כשמדובר ובנדו"ד,
דתורה, נגלה והן תניא, התורה, פנימיות הן בכלל, התורה הפצת על נפשו שמסר והשלחןֿערוך,
הקטרוג  גם נמשך ממילא ובדרך למעלה, הקטרוג  הי' שאודותיו לענין בנוגע ובמיוחד שלחןֿערוך,

זה 3למטה  בזמן הרי - החסידות תורת התורה, פנימיות להפצת בנוגע בעיקר שהי' הגאולה, גם ואח"כ ,
הזקן. רבינו של ווארט") ("א במאמרֿפתגם מלכות' ב'דבר הפתיחה שתהי' ַָמתאים

ובאופנים  שונים בשטחים הזקן, רבינו של ופתגמים מאמרים וכמה כמה ישנם (שהרי גופא ובזה
הזקן  רבינו שכתבה קטנתי ד"ה הקודש אגרת שזוהי - הגאולה עם שקשור מלכות" "דבר ישנו שונים)

התניא  שבספר באגה"ק שנדפסה בתחלתה), שצויין (כפי מפ"ב" ביאתו .4"אחר

 הפסוק על והגאולה, השמחה בעל הזקן, רבינו עומד זו ומכל 5באגה"ק החסדים מכל "קטנתי
צריך  לאדם עושה שהקב"ה וחסד חסד ש"בכל - בעתו" "דבר מזה ולומד עבדך", את עשית אשר האמת
וגדל  הולך הוא גדול שהחסד ש"כל בלעו"ז, כמו (ולא ד"קטנתי " הענין שזהו במאד", רוח שפל להיות

לבו"). ורוחב הרוח וגסות בגובה
ומצב  במעמד עדיין היו שלא (אלו כו'" מאחיהם לבבם רום "לבלתי - למעשה בנוגע מסיק ומזה
אמת  "במדת אליהם להתייחס אלא הפכית), בתנועה שהיו אלו ואפילו הגאולה, על שמחים שיהיו

וגו'". הפנים כמים אחיהם בלב ה ' יתן ואולי האי "וכולי כו', לקרבם ליעקב",

האגה"ק. תוכן כאן עד

 רק אלא כולו, הפסוק את מעתיק אינו - האגה"ק בהתחלת הפסוק את מעתיק הזקן רבינו כאשר
"כו'" בטעות: שנדפס כפי (או "גו'" ומוסיף ומכל", החסדים מכל "קטנתי התיבות ).6את

מובן  אינו הזקן 7ולכאורה רבינו הי' האמת, ענין והן החסדים ענין הן כאן נוגע אם דממהֿנפשך: -
שמדבר  באגה"ק הפשוט (כהפירוש החסדים ענין רק כאן נוגע ואם "האמת"; תיבת גם להעתיק צריך

רק אודות להעתיק צריך הזקן רבינו הי' - לעניננו נוגע אינו אמת ואילו לאדם), עושה שהקב"ה
משה  פסקי' דלא פסוקא ש"כל הכלל ע"פ "גו'", בתיבת ולסיים החסדים", מכל "קטנתי הפסוק חלק את

לי'" פסקינן לא וגומר"8אנן כותבים אותו, משלימים ואינם פסוק כשמביאין רז"ל "נוהגין שלכן אבל 9, ,
האמת"? "ומכל - השני הענין התחלת שהיא "ומכל", תיבת להוסיף לא

 החסד "כל בין החילוק בהקדם האמת":ויובן ל"כל ים"
הבטיח, שלא אע"פ הקב"ה שעשה הטובות הם סתם ש"חסדים" אלא חסדים, גם הם האמת" "כל
לעשות  שהבטיח בדיבורו לעמוד האמת, מדת מצד לעשות הקב"ה שהוצרך החסדים הם "אמת" ואילו

. דבריך "אמתת האמת", "ומכל בפירוש  רש"י כמ"ש שהבטחתני".החסד, ההבטחות כל .

חסד  לתרגם רגיל והוא טבוון, ומכל חסדין מכל "שתרגם אונקלוס על הרמב"ן שהקשה מה גם [וזהו
וקשוט"]. טיבו ואמת

כמה  בכתוב מצינו שהרי - האמת" ומכל החסדים "מכל - הענינים שני היו יעקב שאצל מובן, ומזה

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

וש"נ.1) .244 ע' תש"ח סה"ש ראה
(ברע"מ).2) ב רנג, זח"ג, סע"א. סב, גיטין ראה
ב.3) בהערה רפט"ז ח"א רבי בית י"ט ראה שיחת גם וראה

(תו"מ ס"ז דאשתקד וש"נ.כסלו .(216 ע' חמ"ה
ס"ב.4)

יא.5) לב, וישלח
התיקון".6) ב"לוח ראה
(7.52 הערה 280 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
וש"נ.8) ב. כז, תענית
גמר.9) ערך תשבי

        

כמ"ש  ליעקב, הבטיח שהקב"ה עמו 10הבטחות הקב"ה עשה וכמו"כ עמך", איטיב היטב אמרת "ואתה
בגאולה  שהיו לחסדים בנוגע זה ענין מביא הזקן רבינו כאשר משא"כ עליהם; הבטיח שלא חסדים כמה
"קטנתי  הפסוק: של הראשון חלקו רק מתאים אזי מיוחדות, הבטחות היו לא שאז כיון הרי - כסלו די"ט 

"האמת". ענין את הזקן רבינו מזכיר לא ולכן החסדים", מכל

"ומכל"? תיבת גם להזכיר לו הי ' שלא - השאלה עדיין נשארת עפ"ז אבל

התורה  בדרך ילך רק שאם מישראל, אחד לכל הבטחה יש דבר של שלאמיתתו - הוא הענין אך
אותם" ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו "בחוקותי הקב"ה.11והמצוה, של ברכותיו כל יומשכו אזי ,

בנוגע  עאכו"כ הרי - והמצוה התורה בדרך שהולך מישראל אחד לכל בנוגע אמורים הדברים ואם
פני': איזו אצלו שתתערב שייך שלא ומצב במעמד שנמצא ליהודי

בגמרא  עצמו"),12איתא להנאת אף (ש"מתכוין וכו'" בני שיחי' בשביל לצדקה זו סלע "האומר :
ההבטחה; תתקיים שלא לפעמים להיות יכול כזה שבאופן

התורה לימוד בשביל (לא נפשו כשמוסר ובפרט ישראל, נשיא אצל לא משא"כ זה על שהרי ,
של  פניות שיהיו שייך לא - ב"חוצה" גם שיגיעו באופן המעיינות הפצת עבור אלא) התנגדות, היתה
הכי  בעמקות להיות שיכול לעצמו מהלימוד זיך") ("אּפרייסן להתנתק עליו אדרבה: שהרי עצמו, ָהנאת
אפשר  שאי ב"חוצה", שנמצא יהודי עם בפרט התורה ופנימיות בכלל תורה ללמוד ולהתחיל גדולה,
של  פני' בזה שייך שלא בלבד זו שלא כך, לעצמו, שלומד כפי ואורך רוחב עומק באותו עמו ללמוד

שצריך אדרבה, אלא עצמו, גם הנאת מובן שיהי' באופן תורה וללמוד התורה, בלימוד ממדריגתו
ב"חוצה". עדיין שנמצא לתלמיד

מדת  מצד להיות שהוצרכו וחסדים טובות של ענין הי' הזקן רבינו אצל שגם בודאי הרי שכן, וכיון
.הקב"ה הבטחת מצד היינו, ,

"אם  - בכללות רק אלא פלוני, בן לפלוני בנוגע בתושב"כ שנתפרשה גלוי' הבטחה זו שאין אלא,
וגו'" תלכו ומצוותי'.11בחוקותי התורה קיום על השכר הבטחות שאר וכל ,

גם  מוסיף אלא החסדים", מכל "קטנתי הפסוק, של הראשון בחלקו הזקן רבינו מסתפק לא ולכן,
כללית  נשמה אצל ובפרט מישראל, אחד כל שאצל כיון - האמת") ד"מכל הענין (התחלת "ומכל" תיבת
ההבטחה  מצד הקב"ה שעושה הטובה גם אלא) החסדים, ענין רק (לא ישנו הזולת, בטובת שעוסקת
בעולם  זה שהי' כיון אבל, "אמת"; בשם הקודש ובלשון "טבוון", בשם תרגום בלשון שנקרא שהבטיח,

ה"אמת"של ענין הזקן רבינו הביא לכן יעקב), אצל בגלוי שנתפרש כפי רק (ולא - בלבד
בפירוש. "האמת" תיבת כתב ולא "ומכל", הענין: התחלת

פחות  לא תיבות, של מדוייק מספר שמביא הזקן רבינו בדברי בפשטות לפרש שאפשר מה - כאן עד
גו'". ומכל החסדים מכל "קטנתי יותר: ולא

 מ שבתורה ענין שכל כמ"פ האמור הוראה וע"פ מלשון (תורה הוראה ובפרט 13הוה לכאו"א, (
זו  אגה"ק הזקן רבינו שמסיים כפי הוראה, לשם מלכתחילה שנכתבה אגרתֿקודש אודות כשמדובר
קיימים  צדיקים "דברי שהרי שלאחריו, בדורות זו אגה"ק שילמדו לאלו ועד"ז בדורו, לכאו"א בהוראה

לכאו"א:14לעד" הוראה מהוה זה שענין מובן הרי -
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יג.10) שם,
בחוקותי.11) ר"פ
וש"נ.12) (ובפרש"י). ואילך סע"א ח, פסחים
(בשם 13) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
ע'14) ח"ד תקעו. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

שכט. ע' חי"א קמו. ע' ח"י שלט.



כו        

נשיאינו  רבותינו פתגם אותה.15ידוע להקטין אין גם כך עצמו, מעלת ולהגדיל לטעות שאין שכשם ,
היצר  במלחמת לנצח יוכל שלא לו ולומר ביאוש, יהודי להפיל - היא הלעו"ז של הדרכים א' שכן,
המצוות, וקיום התורה לימוד על בעולם שישנם והעיכובים המניעות נגד למלחמה בנוגע ועד"ז שבתוכו,
לידע  יהודי צריך - וכבדה קשה מלחמה דורשת היצר פיתויי נגד שהעמידה וכיון ב"חוצה". ובפרט

הקשיים. כל על הבט מבלי הקב"ה, של שליחותו את למלא לו שיש והחוזק התוקף מעלותיו,

מלכי  מלך של שלוחו שהוא יודע שיהודי גופא הא - היא להיות שיכולה גדולה הכי המעלה והרי
התורה  על בפירושו רש"י שמביא וכפי הקב"ה, .16המלכים מלך מלך עבד אומר, הדיוט "משל קרב : .

ואידהן". דהינא לגבי

הענינים  גם ישנם אלא חסדים, עמו עושה שהקב"ה בלבד זו שלא מישראל, אחד כל בטוח ולכן,
דבריך  "אמתת "האמת", ענין שזהו שהבטיח, ההבטחה את לקיים כדי כביכול, לעשותם, מוכרח שהקב"ה

שהבטחתני".. .

בעולם, שישנם וההסתרים ההעלמות על ולהתגבר ולנצחו, יצרו נגד לעמוד כח לו נותן זה וענין
העלם  הפצ 17מלשון של השליחות את לבב וטוב שמחה מתוך שיקיים ועד חוצה (והסתר), המעיינות ת

מידי  אח"כ ונמשך כסלו, י"ט הגאולה ביום שניצח עד נפשו, את והגאולה השמחה בעל מסר זה שעל -
בשנה, שנה

שריא" שכינתא עשרה בי "אכל אשר, מישראל, עשיריות כמה יחד כשמתאספים שאינם 18ובפרט "אף ,
תורה" בדברי הרי 19מדברים - תומ"צ בעניני טובות והחלטות התעוררות לשם בהתוועדות ועאכו"כ ,

בתחתונים  דירה ית' לו לעשות השליחות את למלא ככה, פעמים כמה מלמעלה, סיוע שישנו ,20בודאי
משיח  ע"י והשלימה האמיתית הגאולה שתהי' וההבטחה היעוד יקויים עדי אמיתית, וחירות גאולה מתוך

צדקנו.

***

 בפעם כסלו, י"ט הגאולה, ביום שאירעו סיפורים גם ישנם הגאולה, עם הקשורים הסיפורים בין
נשיאנו. מרבינו דיבורים בלקוטי - וחלקם כבר, נדפסו שחלקם תקנ"ט, בשנת הראשונה,

שם  עמדו 21ומסופר היו המעתֿלעת אותו של תפלות הג' ואותן מנחה, תפלת בעת היתה "הגאולה :
עדן". נשמתם שלו) ההילולא יום הוא כסלו (שי"ט המגיד והרב הבעש"ט

:בזה והענין
היא  הרי - מנחה תפלת בעת היתה שהגאולה וכנ"ל ביום, מסויימת בשעה היתה שהגאולה אע"פ

עם קשורה  שלו באגרת הגאולה, בעל הזקן, רבינו שכותב כפי "יום 22, הגאולה: יום אודות ,
יום  הן - אלו ענינים והרי נ"ע", הקדוש רבינו של רבא הלולא יום טוב, כי בו שהוכפל ג' יום כסלו, יט

של  ההילולא יום והן טוב, כי בו שהוכפל דכיון ג' - הדבר וטעם המעתֿלעת, לכל שייכים - המגיד הרב
ככולו" היום עם 23ש"מקצת הקשורים ענינים היו המעתֿלעת בכל ולכן, הגאולה", "יום היום כל נעשה ,

הגאולה.
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ע'15) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
(נעתק  נא ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .386 ע' ה'שי"ת .42

חשון). כו יום" ב"היום
ז.16) א, דברים
ובכ"מ.17) ד. לז, שלח לקו"ת
א.18) לט, סנהדרין
ב).19) (קלו, סכ"ג אגה"ק תניא

במדב"ר 20) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

א).21) כט, ח"א (לקו"ד ס"כ תרצ"ג כסלו י"ט א' ליל שיחת
יום"22) ב"היום (נעתק וש"נ ואילך. צח ע' ח"א שלו אג"ק

כסלו). יט
וש"נ.23) א. ד, פסחים

        

הבעש"ט  של החסידות תורת מעיינות הפצת עם קשורים היו הגאולה, גם ובמילא שהקטרוג, וכיון
בגמרא  שמצינו ע"ד זה הרי - חייא 24והמגיד ר' יצא שכיבנא") ("כי שלעתיד אמר האמוראים 25שא'

בחייך" תראה ד"עולמך הענין הי' הזקן רבינו שאצל שכיון בנדו"ד, ועד"ז תורתו, שלמד כיון ,26לקראתו,
במאסר, בגלות שבהיותו אלא, עמו; היו - והמגיד הבעש"ט - נפשו את מסר תורתם שעבור אלו הנה
הבעש"ט  עמו היו המעתֿלעת במשך הנה הגאולה, ביום אבל כולם, הימים כל במשך בגלוי הדבר הי' לא

בגילוי. והמגיד

ב" הי' זה וענין :"המעתֿלעת אותו של

ביחד  ולהיות לבוא יכולים היו האמת, בעולם בהיותם שגם ישראל, נשיאי אצל שמצינו מה ובהקדם
חסידים  בספר כדאיתא בגופים, נשמות הגמרא 27עם סיפור על מיוסד שלאחרי 28- רבי, אודות -

בזה  הפלפול אריכות (וכידוע כו' קידוש ועורך שבתא, במעלי לביתו בא הי' מתאים 29הסתלקותו איך -
בעוה"ז  התומ"צ קיום עם הקשורים ענינים אצלו להיות יוכלו הסתלקותו שלאחרי הלכה, ע"פ הדבר

הגשמי).

ומצב אמנם, במעמד שתהי' צורך יש האמת, מעולם נשמות עם ביחד להיות תוכל בגוף שנשמה כדי
לגוף. גם אלא לנשמה, רק לא עילוי יש שבו מיוחד,

מגיע  וראשו ארצה מוצב "סולם נקראת התפלה כי, - התפלה בזמן זה הרי היום במשך ובכללות
בזה 30השמימה" הפירוש וכמבואר "השמימה",31, שמגעת עד "ארצה" בחי' את גם מעלים התפלה שע"י ,

והגוף  הנשמה הם ישראל איש אצל ו"ארץ" ש"שמים" הגוף 32וכיון גם מתעלה התפלה שבזמן נמצא, ,
"כעבדא  התפלה בזמן הגשמי הגוף להיות צריך דין ע"פ ולכן, ("השמימה"), הנשמה למדריגת ("ארצה")

מרי'" עומד"33קמי אתה מי לפני ד"דע ומצב במעמד עומדת שהנשמה בלבד זו שלא והיינו, אלא 34, ,
שהובאו  ההלכות פרטי ככל מרי'", קמי "כעבדא שעומד בו שניכר עד הגוף, על גם לפעול צריך זה ענין

הגוף.35בשו"ע  אברי עמידת לאופן בנוגע

הטעם וזהו .הזקן רבינו עם יחד המגיד והרב הבעש"ט היו המעתֿלעת אותו של 

"ה  אודות שמדובר מדגישים גופא בכל ובזה יש התפלות, שבכל השוה הצד על נוסף כי, - תפלות"
עמדו  היו המעתֿלעת אותו של תפלות הג' ש"אותן וזהו התפלות, ב' שאר לגבי מיוחדת מעלה תפלה
המגיד, והרב הבעש"ט עמו שהיו הזקן רבינו אצל המיוחד ומצב שהמעמד היינו, המגיד", והרב הבעש"ט
שתי  לגבי תפלה שבכל המיוחדת למעלה בנוגע גם אלא התפלות, שבכל השוה לצד בנוגע רק לא הי'

האחרות. התפלות

:בעבודתו אחד לכל הוראה מהוה זה ענין גם הרי - (ס"ה) לעיל האמור וע"פ
פועלת  האמת שזוהי הידיעה הרי אותו, מרגיש שאינו נעלה ענין אודות מדובר כאשר שגם - ובהקדמה
שיש  אלא במציאות, שישנו דבר ולראות להגיע ושואף מתייגע שהוא בידעו יותר, בנקל העבודה שתהי'
הדבר  וההסתר, ההעלם את לבטל רק ועליו הדבר, את לראות לו מניח שאינו והסתר, העלם מסך, אצלו

המונע.

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

סע"ב.24) סב, ב"מ ב. קיא, ב"ק
תנו.25) סימן חסידים בספר כ"ה
סע"א.26) יז, ברכות
סתתשכ"ט.27)
א.28) קג, כתובות
(29.21 הערה 26 ע' ח"א בתו"מ בהנסמן ראה
שו,30) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש
ואילך.31) סע"ב שיח, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
הובאו 32) ה. פ"ד, ויק"ר ע"ב. ריש צא, סנהדרין ראה

ג. מט, שה"ש בלקו"ת
רע"א.33) יו"ד, שבת
ב.34) כח, ברכות ראה
סצ"ה.35) או"ח



כז         

נשיאינו  רבותינו פתגם אותה.15ידוע להקטין אין גם כך עצמו, מעלת ולהגדיל לטעות שאין שכשם ,
היצר  במלחמת לנצח יוכל שלא לו ולומר ביאוש, יהודי להפיל - היא הלעו"ז של הדרכים א' שכן,
המצוות, וקיום התורה לימוד על בעולם שישנם והעיכובים המניעות נגד למלחמה בנוגע ועד"ז שבתוכו,
לידע  יהודי צריך - וכבדה קשה מלחמה דורשת היצר פיתויי נגד שהעמידה וכיון ב"חוצה". ובפרט

הקשיים. כל על הבט מבלי הקב"ה, של שליחותו את למלא לו שיש והחוזק התוקף מעלותיו,

מלכי  מלך של שלוחו שהוא יודע שיהודי גופא הא - היא להיות שיכולה גדולה הכי המעלה והרי
התורה  על בפירושו רש"י שמביא וכפי הקב"ה, .16המלכים מלך מלך עבד אומר, הדיוט "משל קרב : .

ואידהן". דהינא לגבי

הענינים  גם ישנם אלא חסדים, עמו עושה שהקב"ה בלבד זו שלא מישראל, אחד כל בטוח ולכן,
דבריך  "אמתת "האמת", ענין שזהו שהבטיח, ההבטחה את לקיים כדי כביכול, לעשותם, מוכרח שהקב"ה

שהבטחתני".. .

בעולם, שישנם וההסתרים ההעלמות על ולהתגבר ולנצחו, יצרו נגד לעמוד כח לו נותן זה וענין
העלם  הפצ 17מלשון של השליחות את לבב וטוב שמחה מתוך שיקיים ועד חוצה (והסתר), המעיינות ת

מידי  אח"כ ונמשך כסלו, י"ט הגאולה ביום שניצח עד נפשו, את והגאולה השמחה בעל מסר זה שעל -
בשנה, שנה

שריא" שכינתא עשרה בי "אכל אשר, מישראל, עשיריות כמה יחד כשמתאספים שאינם 18ובפרט "אף ,
תורה" בדברי הרי 19מדברים - תומ"צ בעניני טובות והחלטות התעוררות לשם בהתוועדות ועאכו"כ ,

בתחתונים  דירה ית' לו לעשות השליחות את למלא ככה, פעמים כמה מלמעלה, סיוע שישנו ,20בודאי
משיח  ע"י והשלימה האמיתית הגאולה שתהי' וההבטחה היעוד יקויים עדי אמיתית, וחירות גאולה מתוך

צדקנו.

***

 בפעם כסלו, י"ט הגאולה, ביום שאירעו סיפורים גם ישנם הגאולה, עם הקשורים הסיפורים בין
נשיאנו. מרבינו דיבורים בלקוטי - וחלקם כבר, נדפסו שחלקם תקנ"ט, בשנת הראשונה,

שם  עמדו 21ומסופר היו המעתֿלעת אותו של תפלות הג' ואותן מנחה, תפלת בעת היתה "הגאולה :
עדן". נשמתם שלו) ההילולא יום הוא כסלו (שי"ט המגיד והרב הבעש"ט

:בזה והענין
היא  הרי - מנחה תפלת בעת היתה שהגאולה וכנ"ל ביום, מסויימת בשעה היתה שהגאולה אע"פ

עם קשורה  שלו באגרת הגאולה, בעל הזקן, רבינו שכותב כפי "יום 22, הגאולה: יום אודות ,
יום  הן - אלו ענינים והרי נ"ע", הקדוש רבינו של רבא הלולא יום טוב, כי בו שהוכפל ג' יום כסלו, יט

של  ההילולא יום והן טוב, כי בו שהוכפל דכיון ג' - הדבר וטעם המעתֿלעת, לכל שייכים - המגיד הרב
ככולו" היום עם 23ש"מקצת הקשורים ענינים היו המעתֿלעת בכל ולכן, הגאולה", "יום היום כל נעשה ,

הגאולה.
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ע'15) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
(נעתק  נא ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .386 ע' ה'שי"ת .42

חשון). כו יום" ב"היום
ז.16) א, דברים
ובכ"מ.17) ד. לז, שלח לקו"ת
א.18) לט, סנהדרין
ב).19) (קלו, סכ"ג אגה"ק תניא

במדב"ר 20) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

א).21) כט, ח"א (לקו"ד ס"כ תרצ"ג כסלו י"ט א' ליל שיחת
יום"22) ב"היום (נעתק וש"נ ואילך. צח ע' ח"א שלו אג"ק

כסלו). יט
וש"נ.23) א. ד, פסחים

        

הבעש"ט  של החסידות תורת מעיינות הפצת עם קשורים היו הגאולה, גם ובמילא שהקטרוג, וכיון
בגמרא  שמצינו ע"ד זה הרי - חייא 24והמגיד ר' יצא שכיבנא") ("כי שלעתיד אמר האמוראים 25שא'

בחייך" תראה ד"עולמך הענין הי' הזקן רבינו שאצל שכיון בנדו"ד, ועד"ז תורתו, שלמד כיון ,26לקראתו,
במאסר, בגלות שבהיותו אלא, עמו; היו - והמגיד הבעש"ט - נפשו את מסר תורתם שעבור אלו הנה
הבעש"ט  עמו היו המעתֿלעת במשך הנה הגאולה, ביום אבל כולם, הימים כל במשך בגלוי הדבר הי' לא

בגילוי. והמגיד

ב" הי' זה וענין :"המעתֿלעת אותו של

ביחד  ולהיות לבוא יכולים היו האמת, בעולם בהיותם שגם ישראל, נשיאי אצל שמצינו מה ובהקדם
חסידים  בספר כדאיתא בגופים, נשמות הגמרא 27עם סיפור על מיוסד שלאחרי 28- רבי, אודות -

בזה  הפלפול אריכות (וכידוע כו' קידוש ועורך שבתא, במעלי לביתו בא הי' מתאים 29הסתלקותו איך -
בעוה"ז  התומ"צ קיום עם הקשורים ענינים אצלו להיות יוכלו הסתלקותו שלאחרי הלכה, ע"פ הדבר

הגשמי).

ומצב אמנם, במעמד שתהי' צורך יש האמת, מעולם נשמות עם ביחד להיות תוכל בגוף שנשמה כדי
לגוף. גם אלא לנשמה, רק לא עילוי יש שבו מיוחד,

מגיע  וראשו ארצה מוצב "סולם נקראת התפלה כי, - התפלה בזמן זה הרי היום במשך ובכללות
בזה 30השמימה" הפירוש וכמבואר "השמימה",31, שמגעת עד "ארצה" בחי' את גם מעלים התפלה שע"י ,

והגוף  הנשמה הם ישראל איש אצל ו"ארץ" ש"שמים" הגוף 32וכיון גם מתעלה התפלה שבזמן נמצא, ,
"כעבדא  התפלה בזמן הגשמי הגוף להיות צריך דין ע"פ ולכן, ("השמימה"), הנשמה למדריגת ("ארצה")

מרי'" עומד"33קמי אתה מי לפני ד"דע ומצב במעמד עומדת שהנשמה בלבד זו שלא והיינו, אלא 34, ,
שהובאו  ההלכות פרטי ככל מרי'", קמי "כעבדא שעומד בו שניכר עד הגוף, על גם לפעול צריך זה ענין

הגוף.35בשו"ע  אברי עמידת לאופן בנוגע

הטעם וזהו .הזקן רבינו עם יחד המגיד והרב הבעש"ט היו המעתֿלעת אותו של 

"ה  אודות שמדובר מדגישים גופא בכל ובזה יש התפלות, שבכל השוה הצד על נוסף כי, - תפלות"
עמדו  היו המעתֿלעת אותו של תפלות הג' ש"אותן וזהו התפלות, ב' שאר לגבי מיוחדת מעלה תפלה
המגיד, והרב הבעש"ט עמו שהיו הזקן רבינו אצל המיוחד ומצב שהמעמד היינו, המגיד", והרב הבעש"ט
שתי  לגבי תפלה שבכל המיוחדת למעלה בנוגע גם אלא התפלות, שבכל השוה לצד בנוגע רק לא הי'

האחרות. התפלות

:בעבודתו אחד לכל הוראה מהוה זה ענין גם הרי - (ס"ה) לעיל האמור וע"פ
פועלת  האמת שזוהי הידיעה הרי אותו, מרגיש שאינו נעלה ענין אודות מדובר כאשר שגם - ובהקדמה
שיש  אלא במציאות, שישנו דבר ולראות להגיע ושואף מתייגע שהוא בידעו יותר, בנקל העבודה שתהי'
הדבר  וההסתר, ההעלם את לבטל רק ועליו הדבר, את לראות לו מניח שאינו והסתר, העלם מסך, אצלו

המונע.
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סע"ב.24) סב, ב"מ ב. קיא, ב"ק
תנו.25) סימן חסידים בספר כ"ה
סע"א.26) יז, ברכות
סתתשכ"ט.27)
א.28) קג, כתובות
(29.21 הערה 26 ע' ח"א בתו"מ בהנסמן ראה
שו,30) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש
ואילך.31) סע"ב שיח, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
הובאו 32) ה. פ"ד, ויק"ר ע"ב. ריש צא, סנהדרין ראה

ג. מט, שה"ש בלקו"ת
רע"א.33) יו"ד, שבת
ב.34) כח, ברכות ראה
סצ"ה.35) או"ח



כח        

הנ"ל: מענין להוראה בנוגע ועד"ז

ד"נזכרים" הענין ישנו כאשר הנה הגאולה, יום שזהו שכיון לידע, ("איבערלעבן")36צריך "לחיות" ,
- והגאולה השמחה בעל הזקן, רבינו של הגאולה ענין עם יחד - אליו להימשך יכולים אזי כדבעי, זאת

של הענינים גם  ,הבוקר בתפלת הן מעריב, בתפלת הן המעל"ע, של תפלות הג' בכל ,
המנחה. בתפלת והן

:התפלות מג' אחת לכל בנוגע - יותר ובפרטיות
שע"פ  אע"פ - מנחה ותפלת הבוקר תפלת מאשר יותר עוד שפועלת מיוחדת, מעלה יש מעריב בתפלת

רשות" ערבית "תפלת התפלה37הלכה להיותה - חובה הם מנחה ותפלת הבוקר תפלת ואילו ,
היום. במשך

הלילה" אחר הולך ש"היום הוא הסדר בנ"י שאצל - מהלילה.38ובהקדים היא היום שהתחלת והיינו, ,

בוקע  שיהודי ביום ראשונה) (התחלה הראשונה הפעם שזוהי - ערבית תפלת של החידוש וזהו
ל  להתפלל יוכלו הגשמי שבעוה"ז העולם, גשמיות את כל ("ברעכט ֿדורך") התפלה ע"י ולפעול הקב"ה

וכיו"ב. חולים ורופא השנים מברך בתפלה: שמבקשים הבקשות

כמ"ש  בעולם, הקב"ה שהטביע הטבע חוקי עם קשור העולם שהרי - שבדבר החידוש גודל 39ומובן

תפלתו  מתפלל שכאשר יהודי, של בכחו יש ואעפ"כ, ישבותו", לא גו' וחורף וקיץ וחום וקור וקציר "זרע
שבתפלה  הבקשות לכל ועד הדעת", מ"חונן החל - הטבע היפך פועל ה"ה הקב"ה, לפני צרכיו ומבקש

הטבע. משתנה תפלתו וע"י אחר, באופן היו בעצמו, הטבע מצד התפלה , שלולי -

מעריב. בתפלת היא זה בענין הדרך ופריצת ההתחלה - וכאמור

הוא  אלא באריכות, מתפלל עצמו שהיהודי בלבד זו שלא - הבוקר שבתפלת המעלה באה כן ולאחרי
כולו: בעולם דאווענען") מאכט ("ער התפלה ענין את ַַפועל

עבודת עיקרה - מעריב -תפלת הבוקר בתפלת ואילו נמרץ, בקיצור הם הענינים שאר ואילו ,
שתוכנם, דזמרה", שב"פסוקי האריכות כל ישנה  שכבר ועד להקב"ה, ומשורר ומזמר מתפלל

"הודיעו מיד: אומרים בשמו", קראו לה' "הודו התפלה, יהודי 40עלילותיו"בהתחלת כאשר ואילו ;
לתפלה כבר לפנ"ז.מגיע התפלה אריכות לגבי בכמות הקטן החלק היא שמו"ע תפלת הנה -

הגמרא  (כדברי ה"סולם" של השליבות ד' בכל וחודרת שפועלת - הבוקר שבתפלת החידוש וכללות
ב"ב  ד'41במסכת כל ישנם הבוקר בתפלת שכן, חווקין"), "ארבעה לו שיש היא סולם של שהמדידה

הקבלה  בספרי שנימנו כפי בשלימות, החילוקים 42השליבות פרטי המילות פירוש מפשטות גם וכמובן ,
שמו"ע. לאחרי עד מהודו התפלה, חלקי ד' של

בכדי למטה ירדה הנשמה שהרי - האדם חובת נפעלת הבוקר שבתפלת העולם ונמצא, על לפעול
"משכן  - וביהמ"ק המשכן בדוגמת ית', לו ומקדש משכן העולם נעשה שעי"ז להקב"ה, יתפלל שהעולם

משכן" דאיקרי ומקדש מקדש נאמר 43דאיקרי עליו בתוכם".44- "ושכנתי
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ונת'36) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'

טור 37) ה"ו. פ"א תפלה הל' רמב"ם ב. כז, ב. ד, ברכות
ס"ב. סק"ו או"ח אדה"ז שו"ע רלה. ר"ס או"ח

וש"נ.38) סע"א. פג, חולין
כב.39) ח, נח
ח.40) טז, הימיםֿא דברי

א.41) נט,
במקומות 42) כתהאריז"ל בתחלתו. האריז"ל סידור ראה

סה"מ  ואילך. ה ע' תרס"ח סה"מ ב. ב, בשלח לקו"ת המקבילים.
ועוד. ואילך. 80 ע' תש"ח סה"מ ואילך. ב שיט, ח"ב קונטרסים

וש"נ.43) א. ב, עירובין
ח.44) כה, תרומה

        

המנחה: תפלת של החידוש ישנו כן ולאחרי

חסידות  בספרי ובארוכה מוסר בספרי מארז"ל 45איתא בביאור בתפלת 46, זהיר אדם יהא "לעולם
באמצע  להיותה הוא מנחה תפלת של שהחידוש המנחה", בתפלת אלא נענה לא אליהו שהרי המנחה,

היום. עבודת של קאך") מיטן ("אין הלהט של בעיצומו עדיין נמצא האדם כאשר ָהיום,

היא- מעריב בד'תפלת ונמצא העולם, בעניני עוד עוסק אינו כאשר היום, עבודת סיום
היא הבוקר ותפלת אסור אמותיו; התפלה שקודם הוא הדין שהרי העולם, בעניני לעסוק שיוצא

העולם  בעניני התפלה.47לעסוק בעבודת היום את להתחיל יש אלא ,

ולהתפלל  מרי'" קמי "כעבדא לעמוד שיוכל גדול חידוש בעצמו פעל לא שעדיין מובן הרי שכן, וכיון
שהתחילה  לפני היא הבוקר ותפלת היום, עבודת שנסתיימה לאחרי היא ערבית תפלת כי, - הקב"ה לפני

אלו. לתפלות מבלבלת אינה דחול, דעובדין מלאכות בל"ט היום שעבודת כך , היום, עבודת

טובים, ימים או השבת יום שאינו יום, סתם - היום באמצע זמנה הצהריים, תפלת מנחה, תפלת ואילו
תעשה" אשר "בכל ההתעסקות להיות צריכה שבהם המעשה, ימי ששת אלא בכמות, מועטים ,48שהם

המכילתא  ומעמדו,49כדברי מצבו לפי אחד כל העולם, בעניני מתעסקים שאז עשה", מצות ש"זו
את  מנתק ואז בציבור, מנחה להתפלל ועליו בביהכנ"ס  מנין יש שעכשיו ורואה בשעון מביט ובאמצע,
לעבודה  חוזר המנחה תפלת ולאחרי בציבור, להקב"ה להתפלל כדי לביהכנ"ס והולך עסקיו מכל עצמו

המעשה. ימי ששת של

לומד  להיות יכול שיהודי - הבוקר תפלת לגבי וגם מעריב תפלת לגבי מנחה שבתפלת החידוש וזהו
נמצא כאשר וגם בשלימות, אלו ענינים כל ולעשות התפלה, בעבודת ועוסק מצוות ומקיים תורה

   לזה קודם עבודה אצלו היתה שלא כמו באופן ומתפלל באמצע מפסיק הוא הרי ,
זה, ולאחרי

בעבודתו - שראה דכיון בתפלה, אצלו מוסיפה בעבודה התייגע לכן שמקודם העובדה ואדרבה:
עד  ה' ברכת וממשיכה מעלה, למעלה ומגעת יותר, הלב מעומק היא תפלתו אזי כו', פרטית השגחה

מטה  -למטה

העולם, בעניני ולעסוק לחזור בכחו התפלה לאחרי אלא מהעולם, לגמרי אותו מנתק זה אין ולאידך,
שהי' מכמו יותר נעלה ומצב במעמד  ונמצא מנחה, התפלל שכבר יהודי זאת שעושה ניכר שיהי' ובאופן

תפלתו. שהתפלל קודם

,והגאולה השמחה בעל הזקן, רבינו ע"י נשיאינו, רבותינו של הסיוע  ישנו - אלו ענינים ובכל
והבעש"ט. המגיד - עמו וביחד

טובה  שנה שתהי' טפחים, מעשרה למטה כולה, השנה כל בימי כסלו מי"ט ממשיכים זה וענין
ומבורכת,

נשיאנו  רבינו (היינו,50ובלשון ותחתמו" תכתבו החסידות ודרכי החסידות בלימוד טובה "לשנה :
להשיב" "אין אזי במלך" בטבעת "נחתום שכאשר "חותם", של באופן גם ),51שנמשך

מנפ  וגאולה, וישועה וברכה הצלחה בשר.ברוב ועד ש
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סה"מ 45) וש"נ. ואילך. עא ס"ע מלכיםֿא נ"ך אוה"ת ראה
א). אדר כב יום" ב"היום (נעתק וש"נ ריא. ס"ע תרצ"א

ב.46) ו, ברכות
א.47) יד, שם
יח.48) טו, ראה פ'

ובס'49) וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה
וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש וראה בלולה. מנחה

ובכ"מ.50) בסופו. יום" "היום
ח.51) ח, אסתר



כט         

הנ"ל: מענין להוראה בנוגע ועד"ז

ד"נזכרים" הענין ישנו כאשר הנה הגאולה, יום שזהו שכיון לידע, ("איבערלעבן")36צריך "לחיות" ,
- והגאולה השמחה בעל הזקן, רבינו של הגאולה ענין עם יחד - אליו להימשך יכולים אזי כדבעי, זאת

של הענינים גם  ,הבוקר בתפלת הן מעריב, בתפלת הן המעל"ע, של תפלות הג' בכל ,
המנחה. בתפלת והן

:התפלות מג' אחת לכל בנוגע - יותר ובפרטיות
שע"פ  אע"פ - מנחה ותפלת הבוקר תפלת מאשר יותר עוד שפועלת מיוחדת, מעלה יש מעריב בתפלת

רשות" ערבית "תפלת התפלה37הלכה להיותה - חובה הם מנחה ותפלת הבוקר תפלת ואילו ,
היום. במשך

הלילה" אחר הולך ש"היום הוא הסדר בנ"י שאצל - מהלילה.38ובהקדים היא היום שהתחלת והיינו, ,

בוקע  שיהודי ביום ראשונה) (התחלה הראשונה הפעם שזוהי - ערבית תפלת של החידוש וזהו
ל  להתפלל יוכלו הגשמי שבעוה"ז העולם, גשמיות את כל ("ברעכט ֿדורך") התפלה ע"י ולפעול הקב"ה

וכיו"ב. חולים ורופא השנים מברך בתפלה: שמבקשים הבקשות

כמ"ש  בעולם, הקב"ה שהטביע הטבע חוקי עם קשור העולם שהרי - שבדבר החידוש גודל 39ומובן

תפלתו  מתפלל שכאשר יהודי, של בכחו יש ואעפ"כ, ישבותו", לא גו' וחורף וקיץ וחום וקור וקציר "זרע
שבתפלה  הבקשות לכל ועד הדעת", מ"חונן החל - הטבע היפך פועל ה"ה הקב"ה, לפני צרכיו ומבקש

הטבע. משתנה תפלתו וע"י אחר, באופן היו בעצמו, הטבע מצד התפלה , שלולי -

מעריב. בתפלת היא זה בענין הדרך ופריצת ההתחלה - וכאמור

הוא  אלא באריכות, מתפלל עצמו שהיהודי בלבד זו שלא - הבוקר שבתפלת המעלה באה כן ולאחרי
כולו: בעולם דאווענען") מאכט ("ער התפלה ענין את ַַפועל

עבודת עיקרה - מעריב -תפלת הבוקר בתפלת ואילו נמרץ, בקיצור הם הענינים שאר ואילו ,
שתוכנם, דזמרה", שב"פסוקי האריכות כל ישנה  שכבר ועד להקב"ה, ומשורר ומזמר מתפלל

"הודיעו מיד: אומרים בשמו", קראו לה' "הודו התפלה, יהודי 40עלילותיו"בהתחלת כאשר ואילו ;
לתפלה כבר לפנ"ז.מגיע התפלה אריכות לגבי בכמות הקטן החלק היא שמו"ע תפלת הנה -

הגמרא  (כדברי ה"סולם" של השליבות ד' בכל וחודרת שפועלת - הבוקר שבתפלת החידוש וכללות
ב"ב  ד'41במסכת כל ישנם הבוקר בתפלת שכן, חווקין"), "ארבעה לו שיש היא סולם של שהמדידה

הקבלה  בספרי שנימנו כפי בשלימות, החילוקים 42השליבות פרטי המילות פירוש מפשטות גם וכמובן ,
שמו"ע. לאחרי עד מהודו התפלה, חלקי ד' של

בכדי למטה ירדה הנשמה שהרי - האדם חובת נפעלת הבוקר שבתפלת העולם ונמצא, על לפעול
"משכן  - וביהמ"ק המשכן בדוגמת ית', לו ומקדש משכן העולם נעשה שעי"ז להקב"ה, יתפלל שהעולם

משכן" דאיקרי ומקדש מקדש נאמר 43דאיקרי עליו בתוכם".44- "ושכנתי
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ונת'36) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'

טור 37) ה"ו. פ"א תפלה הל' רמב"ם ב. כז, ב. ד, ברכות
ס"ב. סק"ו או"ח אדה"ז שו"ע רלה. ר"ס או"ח

וש"נ.38) סע"א. פג, חולין
כב.39) ח, נח
ח.40) טז, הימיםֿא דברי

א.41) נט,
במקומות 42) כתהאריז"ל בתחלתו. האריז"ל סידור ראה

סה"מ  ואילך. ה ע' תרס"ח סה"מ ב. ב, בשלח לקו"ת המקבילים.
ועוד. ואילך. 80 ע' תש"ח סה"מ ואילך. ב שיט, ח"ב קונטרסים

וש"נ.43) א. ב, עירובין
ח.44) כה, תרומה

        

המנחה: תפלת של החידוש ישנו כן ולאחרי

חסידות  בספרי ובארוכה מוסר בספרי מארז"ל 45איתא בביאור בתפלת 46, זהיר אדם יהא "לעולם
באמצע  להיותה הוא מנחה תפלת של שהחידוש המנחה", בתפלת אלא נענה לא אליהו שהרי המנחה,

היום. עבודת של קאך") מיטן ("אין הלהט של בעיצומו עדיין נמצא האדם כאשר ָהיום,

היא- מעריב בד'תפלת ונמצא העולם, בעניני עוד עוסק אינו כאשר היום, עבודת סיום
היא הבוקר ותפלת אסור אמותיו; התפלה שקודם הוא הדין שהרי העולם, בעניני לעסוק שיוצא

העולם  בעניני התפלה.47לעסוק בעבודת היום את להתחיל יש אלא ,

ולהתפלל  מרי'" קמי "כעבדא לעמוד שיוכל גדול חידוש בעצמו פעל לא שעדיין מובן הרי שכן, וכיון
שהתחילה  לפני היא הבוקר ותפלת היום, עבודת שנסתיימה לאחרי היא ערבית תפלת כי, - הקב"ה לפני

אלו. לתפלות מבלבלת אינה דחול, דעובדין מלאכות בל"ט היום שעבודת כך , היום, עבודת

טובים, ימים או השבת יום שאינו יום, סתם - היום באמצע זמנה הצהריים, תפלת מנחה, תפלת ואילו
תעשה" אשר "בכל ההתעסקות להיות צריכה שבהם המעשה, ימי ששת אלא בכמות, מועטים ,48שהם

המכילתא  ומעמדו,49כדברי מצבו לפי אחד כל העולם, בעניני מתעסקים שאז עשה", מצות ש"זו
את  מנתק ואז בציבור, מנחה להתפלל ועליו בביהכנ"ס  מנין יש שעכשיו ורואה בשעון מביט ובאמצע,
לעבודה  חוזר המנחה תפלת ולאחרי בציבור, להקב"ה להתפלל כדי לביהכנ"ס והולך עסקיו מכל עצמו

המעשה. ימי ששת של

לומד  להיות יכול שיהודי - הבוקר תפלת לגבי וגם מעריב תפלת לגבי מנחה שבתפלת החידוש וזהו
נמצא כאשר וגם בשלימות, אלו ענינים כל ולעשות התפלה, בעבודת ועוסק מצוות ומקיים תורה

   לזה קודם עבודה אצלו היתה שלא כמו באופן ומתפלל באמצע מפסיק הוא הרי ,
זה, ולאחרי

בעבודתו - שראה דכיון בתפלה, אצלו מוסיפה בעבודה התייגע לכן שמקודם העובדה ואדרבה:
עד  ה' ברכת וממשיכה מעלה, למעלה ומגעת יותר, הלב מעומק היא תפלתו אזי כו', פרטית השגחה

מטה  -למטה

העולם, בעניני ולעסוק לחזור בכחו התפלה לאחרי אלא מהעולם, לגמרי אותו מנתק זה אין ולאידך,
שהי' מכמו יותר נעלה ומצב במעמד  ונמצא מנחה, התפלל שכבר יהודי זאת שעושה ניכר שיהי' ובאופן

תפלתו. שהתפלל קודם

,והגאולה השמחה בעל הזקן, רבינו ע"י נשיאינו, רבותינו של הסיוע  ישנו - אלו ענינים ובכל
והבעש"ט. המגיד - עמו וביחד

טובה  שנה שתהי' טפחים, מעשרה למטה כולה, השנה כל בימי כסלו מי"ט ממשיכים זה וענין
ומבורכת,

נשיאנו  רבינו (היינו,50ובלשון ותחתמו" תכתבו החסידות ודרכי החסידות בלימוד טובה "לשנה :
להשיב" "אין אזי במלך" בטבעת "נחתום שכאשר "חותם", של באופן גם ),51שנמשך

מנפ  וגאולה, וישועה וברכה הצלחה בשר.ברוב ועד ש

***
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סה"מ 45) וש"נ. ואילך. עא ס"ע מלכיםֿא נ"ך אוה"ת ראה
א). אדר כב יום" ב"היום (נעתק וש"נ ריא. ס"ע תרצ"א

ב.46) ו, ברכות
א.47) יד, שם
יח.48) טו, ראה פ'

ובס'49) וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה
וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש וראה בלולה. מנחה

ובכ"מ.50) בסופו. יום" "היום
ח.51) ח, אסתר



ל        

:ביאור דרוש - שלאח"ז והתוצאות והגאולה המאסר פרטי כל כמסופר כסלו, די"ט לגאולה בנוגע
"לחיות" בשכל מקום אין לכאורה הרי שנים, קס"ח לפני שאירע מאורע אודות שמדובר כיון

ושנה?! שנה בכל זאת ("איבערלעבן")
שנים  לפני שאירעו מאורעות עם הקשורים השנה מועדי עניני כל על השאלה נשאלת זה ובדוגמת

רבות.

ראי' ואין בלבד, זכרון של ענין זה הרי - הסכמי באופן אדם בני ע"י שנעשים לענינים בנוגע בשלמא
ובדומה  זה מעין לכלֿהפחות או הראשונה, בפעם שהי' כפי אופן באותו זאת "לחיות" שצריך והוכחה
והמצוה, התורה ע"פ אלא) בניֿאדם, הסכמת ע"י (לא שנקבעו מועדים אודות מדובר כאן אבל לזה;
הכוונה  אין מסויים, דבר לעשות מיהודי דורשת התורה כאשר הנה אמת", "תורת נקראת שהתורה וכיון

זאת הוא שיעשה עצמו מצד שהדבר סימן זה הרי זאת, דורשת שהתורה כיון אלא כן, היא האמת
.מחייו חלק יהי' זה שענין בו, התלוי שלו, החלק את לעשות צריך שהוא אלא ,

תורה לומד יהודי כאשר גם הנה - התומ"צ כללות ניתנו שאז למתןֿתורה, בנוגע בהיותו וכמו ,
ממנו  דורשת סיני, ממדבר להיפך הוא הפרטים שבכל אחר, ובמקום מ"ת, של היום לאחרי שנה אלפי

ובזיע" וברתת וביראה באימה כאן אף ובזיע, וברתת וביראה באימה להלן ש"מה .52תורתֿאמת,

התורה, לפרטי בנוגע גם הוא כן התורה, וכללות למ"ת בנוגע אמורים שהדברים שכשם מובן, ומזה
אמת. כולו להיות מוכרח תורתֿאמת של פרט שכל

הוא  כן בתושבע"פ, האמורים או בתושב"כ הכתובים טובים לימים בנוגע אמורים שהדברים וכשם
של  שהתוצאות כשרואים ובפרט ישראל, כל של נשיא ועאכו"כ לרבו, נס בו שנעשה ליום בנוגע גם
בישראל" תמידי "למועד זאת לקבוע יש תורה שע"פ בודאי הרי - זמן ובכל מקום בכל ניכרים הגאולה

הגאולה  בעל של הידוע יכול 53(כלשון שהדבר לומר בהכרח תורתֿאמת, של דרישה שזוהי וכיון ,(
האמת. שזוהי כיון כאו"א, ע"י להתקיים

:בזה והענין
אגרא" צערא ד"לפום באופן וכו', המלשינות לאחרי באה שהגאולה שמחת 54כשם שתהי' כדי ,

החושך" מן האור "כיתרון של 55הגאולה הפס"ד הי' וכבר הגאולה, היתה שכבר אע"פ - עתה גם כך ,
נשיאנו  רבינו ברשימת בארוכה שנדפס (כפי העליונה על החסידים יד שתהי' מעלה של יש 56ב"ד - (

מנגד, שעומדים בעצמו, בו והן שמסביבו בעולם הן והסתרים, העלמות סיבות, כמה בעניניו כאו"א אצל
עניני  ע"ד בפרט, המעיינות ובהפצת בכלל היהדות בהפצת לעסוק ממנו ולמנוע להפריע ורוצים

אז. שהיו כו' המלשינות

ועאכו"כ  לעשותם, שצריך בעצמו שיודע הענינים את לעשות לו קל תמיד שלא בעצמו מרגיש הוא
ולכן  זה, רגש עדיין אין אצלו אבל לעשותו, שצריך לו אומר אחר שמישהו ענין למלא קשיים שישנם
ובינתיים, לבו, ובהרגש בשכלו לגמרי הדבר יתקבל שלא זמן כל זו, שליחות עצמו על לקבל רוצה אינו

בישראל. שלימה סביבה או בישראל משפחה מישראל, אחד רח"ל להחרב יכול

לזוז  יכולה שאינה באופן בביתֿהאסורים, האלקית הנפש את שאוסרים - הוא כזה מצב של משמעותו
כרצונה. לעשות לה מניחה ואינה עלי', בעה"ב נעשית הבהמית שנפש כיון ממקומה,
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ב.52) סז, יתרו תו"א וראה וש"נ. א. כב, ברכות
יט,53) ח"א (לקו"ד ס"ט תרצ"ג כסלו י"ט א' ליל שיחת

369 ע' (לקמן ס"ג כסלו כ"ף וישב ש"פ שיחת וראה סע"ב).
וש"נ. ואילך).

מכ"א.54) פ"ה אבות
יג.55) ב, קהלת
באג"ק 56) ולאח"ז ואילך. קכב ס"ע לתניא והערות קיצורים

ואילך  רסד ס"ע ח"ד .שלו

        

של בענין צורך יש הרי שכן, באגה"ק וכיון כותב הזקן שרבינו ובאופן ,57- לגאולתו בנוגע
ויוצאים  הטבע, את שמבטלים מודים שכולם ארץ", אפסי כל ש"ראו עד בארץ", לעשות הוי' ש"הפליא

ומצוותי'. תורה להפיץ כדי לחפשי,

 הנפש שמצד וההסתרים שההעלמות לחשוב יתפתה שלא - עבודה ממנו נדרשת זה בשביל אבל
אחר  ממישהו שליחות היא התומ"צ הפצת ואילו שלו), האמיתי (ה"אני" האמיתית מציאותו הם הבהמית

להיפך: היא המציאות שהרי -
גירושין  בהלכות פוסק לקיים 58הרמב"ם רוצה ומצבו, מעמדו על הבט מבלי מישראל, אחד שכל ,

הקב"ה. של מצותו

כמוך" לרעך "ואהבת היא: - בתורה" גדול "כלל - גדולות הכי המצוות אחת מה 59והרי כל שלכן, ,
יודע, שהוא כפי לכלֿהפחות ידע מישראל אחד שכל להשתדל עליו תומ"צ, אודות יודע שהוא

שהידיעה  להשתדל צריכים הם הרי שבהם, הגדולים גם מישראל, אחד כל חייב זו שבמצוה וכיון
היעוד  יקויים שאז מישראל, לכאו"א תגיע - "כמוך" - המצוות בקיום שלהם וההידור בתורה שלהם

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ גדולם"60"מלאה ועד למקטנם אותי ידעו ש"כולם באופן ,61.

ויעקב, יצחק אברהם בן הוא יהודי שכל - היא האמת

העברי" מ"אברם חז"ל 62החל כפירוש ויעקב), ליצחק בנוגע אחד 63(ועד"ז מעבר כולו העולם "כל
אברהם" הי' "אחד - ויחידי אחד  שהי' והיינו, אחד", מעבר העולם,64והוא  כל נגד -

עולם" אֿל ה' בשם שם ש"ויקרא זאת, עוד אלא מהעולם, התפעל שלא בלבד זו וכדברי 65ולא ,
עובר 66הגמרא  כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא, אלא ויקרא תקרי "אל

מהכלל  [ולהעיר שניהם 67ושב" אלא אחד, פירוש רק שנשאר הכוונה שאין תקרי", ד"אל לדרשה בנוגע
התחיל  עצמו שהעולם ש"ויקריא"], עד כך כל והכריז קרא שאברהם גו'", "ויקרא בנדו"ד: ועד"ז אמת.

מלבדו" עוד ש"אין באופן ועד עולם", "אֿל שהוא הקב"ה אודות ,68להכריז

לבנים" סימן אבות "מעשה הרי ויעקב), (יצחק אברהם בן שהוא ועד 69וכיון יורש, הוא ו"בן" ,
ב"ב  במסכת הגמרא (כדברי המוריש במקום עומד שהיתה 70שהיורש מציאות אותה שזוהי והיינו, ,(

מכל  מתפעל אינו ולכן אברהם, של המציאות היא מישראל אחד כל של שמציאותו כך, לכן, מקודם
השני. מעבר הוא כולו העולם שכל לו כשנראה אפילו העולם,

שאף אברהם, אצל שהי' שכשם - להצלחה גם זוכה כולו ואז העולם ש"כל באופן היתה שההתחלה
אחד", מעבר והוא אחד בחומש מעבר (כמסופר עליהם אברהם מלך כן לאחרי ש"וירש 71הנה ועד ,(

יחזקאל  בנבואת (כמ"ש הארץ" את את64(זרעו) שיורש מישראל, אחד כל אצל גם נעשה כך ,(- הארץ
הגוף" זה קטנה "עיר גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח שלו, הארץ את תחילה את 72שכובש כובש ואח"כ ,

אליו, השייכים העולם עניני על בעה"ב  שנעשה היינו, בעולם, חלקו

בביאת  כולה, ישראל ארץ את כובשים שבנ"י - כפשוטה הארץ" את ד"וירש הנבואה שמתקיימת ועד
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לי         

:ביאור דרוש - שלאח"ז והתוצאות והגאולה המאסר פרטי כל כמסופר כסלו, די"ט לגאולה בנוגע
"לחיות" בשכל מקום אין לכאורה הרי שנים, קס"ח לפני שאירע מאורע אודות שמדובר כיון

ושנה?! שנה בכל זאת ("איבערלעבן")
שנים  לפני שאירעו מאורעות עם הקשורים השנה מועדי עניני כל על השאלה נשאלת זה ובדוגמת

רבות.

ראי' ואין בלבד, זכרון של ענין זה הרי - הסכמי באופן אדם בני ע"י שנעשים לענינים בנוגע בשלמא
ובדומה  זה מעין לכלֿהפחות או הראשונה, בפעם שהי' כפי אופן באותו זאת "לחיות" שצריך והוכחה
והמצוה, התורה ע"פ אלא) בניֿאדם, הסכמת ע"י (לא שנקבעו מועדים אודות מדובר כאן אבל לזה;
הכוונה  אין מסויים, דבר לעשות מיהודי דורשת התורה כאשר הנה אמת", "תורת נקראת שהתורה וכיון

זאת הוא שיעשה עצמו מצד שהדבר סימן זה הרי זאת, דורשת שהתורה כיון אלא כן, היא האמת
.מחייו חלק יהי' זה שענין בו, התלוי שלו, החלק את לעשות צריך שהוא אלא ,

תורה לומד יהודי כאשר גם הנה - התומ"צ כללות ניתנו שאז למתןֿתורה, בנוגע בהיותו וכמו ,
ממנו  דורשת סיני, ממדבר להיפך הוא הפרטים שבכל אחר, ובמקום מ"ת, של היום לאחרי שנה אלפי

ובזיע" וברתת וביראה באימה כאן אף ובזיע, וברתת וביראה באימה להלן ש"מה .52תורתֿאמת,

התורה, לפרטי בנוגע גם הוא כן התורה, וכללות למ"ת בנוגע אמורים שהדברים שכשם מובן, ומזה
אמת. כולו להיות מוכרח תורתֿאמת של פרט שכל

הוא  כן בתושבע"פ, האמורים או בתושב"כ הכתובים טובים לימים בנוגע אמורים שהדברים וכשם
של  שהתוצאות כשרואים ובפרט ישראל, כל של נשיא ועאכו"כ לרבו, נס בו שנעשה ליום בנוגע גם
בישראל" תמידי "למועד זאת לקבוע יש תורה שע"פ בודאי הרי - זמן ובכל מקום בכל ניכרים הגאולה

הגאולה  בעל של הידוע יכול 53(כלשון שהדבר לומר בהכרח תורתֿאמת, של דרישה שזוהי וכיון ,(
האמת. שזוהי כיון כאו"א, ע"י להתקיים

:בזה והענין
אגרא" צערא ד"לפום באופן וכו', המלשינות לאחרי באה שהגאולה שמחת 54כשם שתהי' כדי ,

החושך" מן האור "כיתרון של 55הגאולה הפס"ד הי' וכבר הגאולה, היתה שכבר אע"פ - עתה גם כך ,
נשיאנו  רבינו ברשימת בארוכה שנדפס (כפי העליונה על החסידים יד שתהי' מעלה של יש 56ב"ד - (

מנגד, שעומדים בעצמו, בו והן שמסביבו בעולם הן והסתרים, העלמות סיבות, כמה בעניניו כאו"א אצל
עניני  ע"ד בפרט, המעיינות ובהפצת בכלל היהדות בהפצת לעסוק ממנו ולמנוע להפריע ורוצים

אז. שהיו כו' המלשינות

ועאכו"כ  לעשותם, שצריך בעצמו שיודע הענינים את לעשות לו קל תמיד שלא בעצמו מרגיש הוא
ולכן  זה, רגש עדיין אין אצלו אבל לעשותו, שצריך לו אומר אחר שמישהו ענין למלא קשיים שישנם
ובינתיים, לבו, ובהרגש בשכלו לגמרי הדבר יתקבל שלא זמן כל זו, שליחות עצמו על לקבל רוצה אינו

בישראל. שלימה סביבה או בישראל משפחה מישראל, אחד רח"ל להחרב יכול

לזוז  יכולה שאינה באופן בביתֿהאסורים, האלקית הנפש את שאוסרים - הוא כזה מצב של משמעותו
כרצונה. לעשות לה מניחה ואינה עלי', בעה"ב נעשית הבהמית שנפש כיון ממקומה,
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ב.52) סז, יתרו תו"א וראה וש"נ. א. כב, ברכות
יט,53) ח"א (לקו"ד ס"ט תרצ"ג כסלו י"ט א' ליל שיחת

369 ע' (לקמן ס"ג כסלו כ"ף וישב ש"פ שיחת וראה סע"ב).
וש"נ. ואילך).

מכ"א.54) פ"ה אבות
יג.55) ב, קהלת
באג"ק 56) ולאח"ז ואילך. קכב ס"ע לתניא והערות קיצורים

ואילך  רסד ס"ע ח"ד .שלו

        

של בענין צורך יש הרי שכן, באגה"ק וכיון כותב הזקן שרבינו ובאופן ,57- לגאולתו בנוגע
ויוצאים  הטבע, את שמבטלים מודים שכולם ארץ", אפסי כל ש"ראו עד בארץ", לעשות הוי' ש"הפליא

ומצוותי'. תורה להפיץ כדי לחפשי,

 הנפש שמצד וההסתרים שההעלמות לחשוב יתפתה שלא - עבודה ממנו נדרשת זה בשביל אבל
אחר  ממישהו שליחות היא התומ"צ הפצת ואילו שלו), האמיתי (ה"אני" האמיתית מציאותו הם הבהמית

להיפך: היא המציאות שהרי -
גירושין  בהלכות פוסק לקיים 58הרמב"ם רוצה ומצבו, מעמדו על הבט מבלי מישראל, אחד שכל ,

הקב"ה. של מצותו

כמוך" לרעך "ואהבת היא: - בתורה" גדול "כלל - גדולות הכי המצוות אחת מה 59והרי כל שלכן, ,
יודע, שהוא כפי לכלֿהפחות ידע מישראל אחד שכל להשתדל עליו תומ"צ, אודות יודע שהוא

שהידיעה  להשתדל צריכים הם הרי שבהם, הגדולים גם מישראל, אחד כל חייב זו שבמצוה וכיון
היעוד  יקויים שאז מישראל, לכאו"א תגיע - "כמוך" - המצוות בקיום שלהם וההידור בתורה שלהם

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ גדולם"60"מלאה ועד למקטנם אותי ידעו ש"כולם באופן ,61.

ויעקב, יצחק אברהם בן הוא יהודי שכל - היא האמת

העברי" מ"אברם חז"ל 62החל כפירוש ויעקב), ליצחק בנוגע אחד 63(ועד"ז מעבר כולו העולם "כל
אברהם" הי' "אחד - ויחידי אחד  שהי' והיינו, אחד", מעבר העולם,64והוא  כל נגד -

עולם" אֿל ה' בשם שם ש"ויקרא זאת, עוד אלא מהעולם, התפעל שלא בלבד זו וכדברי 65ולא ,
עובר 66הגמרא  כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא, אלא ויקרא תקרי "אל

מהכלל  [ולהעיר שניהם 67ושב" אלא אחד, פירוש רק שנשאר הכוונה שאין תקרי", ד"אל לדרשה בנוגע
התחיל  עצמו שהעולם ש"ויקריא"], עד כך כל והכריז קרא שאברהם גו'", "ויקרא בנדו"ד: ועד"ז אמת.

מלבדו" עוד ש"אין באופן ועד עולם", "אֿל שהוא הקב"ה אודות ,68להכריז

לבנים" סימן אבות "מעשה הרי ויעקב), (יצחק אברהם בן שהוא ועד 69וכיון יורש, הוא ו"בן" ,
ב"ב  במסכת הגמרא (כדברי המוריש במקום עומד שהיתה 70שהיורש מציאות אותה שזוהי והיינו, ,(

מכל  מתפעל אינו ולכן אברהם, של המציאות היא מישראל אחד כל של שמציאותו כך, לכן, מקודם
השני. מעבר הוא כולו העולם שכל לו כשנראה אפילו העולם,

שאף אברהם, אצל שהי' שכשם - להצלחה גם זוכה כולו ואז העולם ש"כל באופן היתה שההתחלה
אחד", מעבר והוא אחד בחומש מעבר (כמסופר עליהם אברהם מלך כן לאחרי ש"וירש 71הנה ועד ,(

יחזקאל  בנבואת (כמ"ש הארץ" את את64(זרעו) שיורש מישראל, אחד כל אצל גם נעשה כך ,(- הארץ
הגוף" זה קטנה "עיר גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח שלו, הארץ את תחילה את 72שכובש כובש ואח"כ ,

אליו, השייכים העולם עניני על בעה"ב  שנעשה היינו, בעולם, חלקו

בביאת  כולה, ישראל ארץ את כובשים שבנ"י - כפשוטה הארץ" את ד"וירש הנבואה שמתקיימת ועד
ממש. בקרוב צדקנו, משיח
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לב        

"תמידי "מועד בשם נקרא כסלו השנה"53י"ט "ראש בשם גם ונקרא הראש 73, כמו שהוא היינו, ,
ומצב  למעמד בנוגע ובמיוחד כולל שונים, מצביֿרוח גם ובמילא שונים, זמנים שכוללת השנה, כל על
היפך  של בימים והן השמחה בימי הן ויום, יום בכל הדרך את ולהורות ולהנהיג להחיות ועליו בנ"י, של

ברוחניות. והן בגשמיות הן בלילה, והן ביום הן ח"ו, השמחה
ור"ה  תמידי המועד הוא כסלו (שי"ט החסידות תורת של לענינה בנוגע ברורה וראי' הוכחה ומזה

שלה):

כו', העתים בצוק דרך הוראת רק ולא תורה, ללמוד כיצד מסויימת דרך רק לא היא החסידות תורת
בהעמקה  קשיים היו מזה וכתוצאה כו', והגזירות הרדיפות מצד ירוד, במצב אז היו שבנ"י שכיון כידוע
הזמן  מצד (הן העתים בצוק שגם דרך להורות צורך הי' ולכן המצוות, בקיום ובהידור התורה בלימוד

השמימה"; מגיע ד"ראשו ומצב למעמד עד אֿל, בית העולה במסילה לילך יכולים המקום) מצד והן

זהו לא אבל החסידות, בתורת אמנם ישנם אלו אלו ענינים ענינים שכן, החסידות, תורת של
סביבה  מסויים, חוג מסויים, ומצב מעמד עם של קשורים "ראש " אודות כשמדובר  ואילו וכו', מסויימת

יותר  הרבה כללי ענין שזהו עכצ "ל הענינים, כל ושל השנה ימי .74כל

 הבעש"ט של באגה"ק המובא מהלשון כפי 75ויובן גם (כולל החסידות תורת לתורתו, בנוגע
ר"ת חב"ד, חסידות בתורת ובאה "יפוצוינהכמהשנמשכת - והשגה) הבנה של באופן עת,

חוצה":
עיקר  הוא (ששם שבתחלתן באופן הם המעיינות רוב שהרי טיפין, טיפין היותו עם - מעיין של ענינו

חיים" "מים הם המעיין מי הרי מים, מעט רק אלא בכמות, מים ריבוי אין המעיין) להם 76דין שאין
נהר  נעשה טיפין, טיפין של באופן המעיין מי של הכמות ממיעוט הנה זמן, משך לאחרי ולכן, הפסק.

והצמיחה" והולידה הארץ את "הרוה - מזה שכתוצאה ועד גדותיו, כל על שעולה עד והיינו,77שוטף, ,
נעשית  ועי"ז הארץ, את שמרווים הברכה) (מי המים ע"י מתגלה בארץ, בהעלם שהוא הצמיחה שכח
נעשית  אחת ושעורה ומחטה פירות, עושה גדול אילן צומח אחד שמגרעין ככה, פעמים כמה הצמיחה

ה'" ש"ויברכהו כיון שערים", "מאה .78צמיחה

גו'") הארץ את "הרוה בפסוק מדובר (שאודותם הגשמים מי גם שהרי - מהמעיין מתחיל זה וכל
מטה  של ממים דהיינו, אוקיינוס, ממי ה 79באים מי ע"י , למטה יורדים ואח"כ למעלה שעולים נהרות,

מהמעיין. הוא הנהרות מי התחלת והרי הגשמים,

אלא  פרטית, בשדה פרטי אילן של פרטית צמיחה עם הקשור פרטי ענין אינו ש"מעיין" מובן, ומזה
בארץ. והצמיחה ההולדה ענין כללות נעשה  ידו שעל גדול נהר של המציאות כל תלוי' בו

" - זה ש ובשם בלבד זו שלא - היא בזה וההדגשה החסידות, תורת נקראת - " המעיינות
שה  אלא ל"חוצה", ב"חוצה".באים להיות צריכים עצמם

:בנמשל וענינו
הגמרא  וכדברי כו', ואפשרויות וכשרונות כחות הקב"ה נתן בכלל) אדם (ולכל יהודי ש"כל 80לכל

וקדושה  טוב של באופן - אותם שינצל כדי אלא לבטלה", אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה
הרעות" תצא לא עליון "מפי שהרי ח"ו, להיפך בלתי 81(ולא א' פרט אפילו ישאר שלא במילואם, - (

(לבטלה). מנוצל

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

(נעתק 73) וש"נ רנט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק
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ובכ"מ.75) בתחלתו. כש"ט

ה"ח.76) פ"ט מקואות הל' רמב"ם
יו"ד.77) נה, ישעי'
יב.78) כו, תולדות
ובפרש"י.79) ב ט, תענית ראה
ב.80) עז, שבת
לח.81) ג, איכה

        

וזריזות  חיות ללא שינוצלו או שינה, של באופן ח"ו ישארו והאפשרויות שהכחות להיות יכול אך
כו'.

מעיין, מי חיים", "מים של באופן יהי' שבתורה ענין שכל - החסידות תורת פעולת היא זה ובענין
בלבד  זו לא הנה ושנים, חדשים שבועות, ימים, כו"כ במשך התורה את לומד שכבר שאע"פ והיינו,

כחדשה  אם כי ישנה, כדיוטגמא זה שגם 82שאין "מעיין", כמו זה שיהי' זאת, עוד אלא הדמיון, בכ"ף ,
שנ  הטיפה הנה שנים, ואלפי מאות בן מהמעייןבהיותו של ובעת והדינים התכונות כל את בה יש ,

שהוא  בכל המעיין מטהר שלכן המעיין, ענין כל ישנו טיפה שבכל ועד חיים", "מים .83מעיין,

תורה" אלא מים "אין - התורה לימוד להיות צריך כזה הן 84ובאופן בתורה, שלומד ענין שכל -
מעיין  זה יהי' - בתורה אחת אות ואפילו בכמות, קטן הוא אם גם סוד, או דרוש רמז, הפשט, בלימוד

("יגעתי" יתייגע רק שאם כך, גדותיו.85שלם, כל על מלא גדול, נהר של נביעה מזה תהי' כדבעי, (

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל - בעולם בהליכותיו גם נמשך זה הרי התורה :86ומלימוד

המעט  ו"אתם שנולדת, לפני הרבה שנים, ריבוי כבר  עומד העולם הרי לו: שאומרים כאלו אמנם יש
העמים" מכמו 87מכל יותר נעלית לדרגא ולהעלותו העולם את לשנות עצמך על לוקח אתה כיצד וא"כ, ,

עמהם. להתמודד תוכל שלא מנגדים ענינים שישנם בשעה בה עתה, עד שהי'

הצמיחה  כח בדוגמת מיוחדים, כחות בו שנטע מהקב"ה, שליחות לו שיש הוא יודע אעפ"כ, אבל
מים  "מעיין אצלו יש רק אם הנה ח"ו, שממה מדבר אודות כשמדובר שאפילו כך, בארץ, הקב"ה שנטע
לחלקו  ל"חוצה", - והחום וההתלהבות החיות - עצמו המעיין את יביא אלא אותו, יחביא ולא חיים",

חיים", מ"מים שירווה ומצב במעמד להיות בעולם לפעול יצליח סוכ"ס אזי העולם, בעניני בעולם,

יקרים  הם כמה עד לדעת מבלי בעולם, ומכוסים שטמונים הדברים שכל - והצמיחה" "והולידה
מטל  שמים "ממגד ומבורכת טובה לארץ כראוי לכאו"א, ויומשכו ויגדלו, ויצמחו יציצו ועמוקים, גדולים

תחת" רובצת .88ומתהום

עני  שממנו וכאמור, המקור עם הקשר - הוא העיקר הכמות; ענין בו נוגע שלא - הוא מעיין של ינו
"מחי' שהוא הקב"ה, עם קשור יהודי שכאשר - בנמשל הוא וכן ממקורו. נפסק יהי' שלא המעיין, נובע

העולם 89חיים" כל ואת עצמו את להכריע אחת ופעולה אחד מעשה ע"י ביכלתו יש אזי החיים, כל מקור ,
הרמב"ם  שפוסק (כפי והצמיחה".90כולו "והולידה - ה' ברכת ולהמשיך למעשה), הלכה

 האוצרות אודות שיודע מישראל אחד כל אצל ופותחת שמגלה - החסידות תורת של ענינה וזהו
ה"מעיין", בדוגמת שהם בפנימיותו, שטמונים האיןֿסופיים

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין וכיון - מהקב"ה שליחות לו שיש את 91ויודע תחילה נותן ,
להביאו  וגם גילוי, לידי המעיין את להביא - השליחות את למלא יוכל ירצה, רק שאם האפשרויות,

קצוות, הששה לכל ולעומק, ולרוחב לאורך ("יפוצו"), הפצה של באופן שם שיהי' ל"חוצה",

בתיאור  מלכים, הלכות וגם תשובה הלכות תורה" ב"משנה הרמב"ם חותם שבו - היעוד קיום עדי
מכסים" לים כמים הוי' את דעה הארץ "מלאה - העולם את לתקן משיח .60פעולת
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ה.82) ו, ואתחנן ופרש"י ספרי
רסר"א.83) יו"ד טושו"ע שם. רמב"ם מ"ז. פ"א מקואות
וש"נ.84) א. יז, ב"ק
ע"ב.85) ריש ו, מגילה
ע"ב.86) ריש קסא, זח"ב

ז.87) ז, ואתחנן
יג.88) לג, ברכה
א.89) עא, יומא
ה"ד.90) פ"ג תשובה הל'
סע"א.91) ג, ע"ז



לג         

"תמידי "מועד בשם נקרא כסלו השנה"53י"ט "ראש בשם גם ונקרא הראש 73, כמו שהוא היינו, ,
ומצב  למעמד בנוגע ובמיוחד כולל שונים, מצביֿרוח גם ובמילא שונים, זמנים שכוללת השנה, כל על
היפך  של בימים והן השמחה בימי הן ויום, יום בכל הדרך את ולהורות ולהנהיג להחיות ועליו בנ"י, של

ברוחניות. והן בגשמיות הן בלילה, והן ביום הן ח"ו, השמחה
ור"ה  תמידי המועד הוא כסלו (שי"ט החסידות תורת של לענינה בנוגע ברורה וראי' הוכחה ומזה

שלה):

כו', העתים בצוק דרך הוראת רק ולא תורה, ללמוד כיצד מסויימת דרך רק לא היא החסידות תורת
בהעמקה  קשיים היו מזה וכתוצאה כו', והגזירות הרדיפות מצד ירוד, במצב אז היו שבנ"י שכיון כידוע
הזמן  מצד (הן העתים בצוק שגם דרך להורות צורך הי' ולכן המצוות, בקיום ובהידור התורה בלימוד

השמימה"; מגיע ד"ראשו ומצב למעמד עד אֿל, בית העולה במסילה לילך יכולים המקום) מצד והן

זהו לא אבל החסידות, בתורת אמנם ישנם אלו אלו ענינים ענינים שכן, החסידות, תורת של
סביבה  מסויים, חוג מסויים, ומצב מעמד עם של קשורים "ראש " אודות כשמדובר  ואילו וכו', מסויימת

יותר  הרבה כללי ענין שזהו עכצ "ל הענינים, כל ושל השנה ימי .74כל

 הבעש"ט של באגה"ק המובא מהלשון כפי 75ויובן גם (כולל החסידות תורת לתורתו, בנוגע
ר"ת חב"ד, חסידות בתורת ובאה "יפוצוינהכמהשנמשכת - והשגה) הבנה של באופן עת,

חוצה":
עיקר  הוא (ששם שבתחלתן באופן הם המעיינות רוב שהרי טיפין, טיפין היותו עם - מעיין של ענינו

חיים" "מים הם המעיין מי הרי מים, מעט רק אלא בכמות, מים ריבוי אין המעיין) להם 76דין שאין
נהר  נעשה טיפין, טיפין של באופן המעיין מי של הכמות ממיעוט הנה זמן, משך לאחרי ולכן, הפסק.

והצמיחה" והולידה הארץ את "הרוה - מזה שכתוצאה ועד גדותיו, כל על שעולה עד והיינו,77שוטף, ,
נעשית  ועי"ז הארץ, את שמרווים הברכה) (מי המים ע"י מתגלה בארץ, בהעלם שהוא הצמיחה שכח
נעשית  אחת ושעורה ומחטה פירות, עושה גדול אילן צומח אחד שמגרעין ככה, פעמים כמה הצמיחה

ה'" ש"ויברכהו כיון שערים", "מאה .78צמיחה

גו'") הארץ את "הרוה בפסוק מדובר (שאודותם הגשמים מי גם שהרי - מהמעיין מתחיל זה וכל
מטה  של ממים דהיינו, אוקיינוס, ממי ה 79באים מי ע"י , למטה יורדים ואח"כ למעלה שעולים נהרות,

מהמעיין. הוא הנהרות מי התחלת והרי הגשמים,

אלא  פרטית, בשדה פרטי אילן של פרטית צמיחה עם הקשור פרטי ענין אינו ש"מעיין" מובן, ומזה
בארץ. והצמיחה ההולדה ענין כללות נעשה  ידו שעל גדול נהר של המציאות כל תלוי' בו

" - זה ש ובשם בלבד זו שלא - היא בזה וההדגשה החסידות, תורת נקראת - " המעיינות
שה  אלא ל"חוצה", ב"חוצה".באים להיות צריכים עצמם

:בנמשל וענינו
הגמרא  וכדברי כו', ואפשרויות וכשרונות כחות הקב"ה נתן בכלל) אדם (ולכל יהודי ש"כל 80לכל

וקדושה  טוב של באופן - אותם שינצל כדי אלא לבטלה", אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה
הרעות" תצא לא עליון "מפי שהרי ח"ו, להיפך בלתי 81(ולא א' פרט אפילו ישאר שלא במילואם, - (

(לבטלה). מנוצל
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(נעתק 73) וש"נ רנט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק
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ובכ"מ.75) בתחלתו. כש"ט

ה"ח.76) פ"ט מקואות הל' רמב"ם
יו"ד.77) נה, ישעי'
יב.78) כו, תולדות
ובפרש"י.79) ב ט, תענית ראה
ב.80) עז, שבת
לח.81) ג, איכה

        

וזריזות  חיות ללא שינוצלו או שינה, של באופן ח"ו ישארו והאפשרויות שהכחות להיות יכול אך
כו'.

מעיין, מי חיים", "מים של באופן יהי' שבתורה ענין שכל - החסידות תורת פעולת היא זה ובענין
בלבד  זו לא הנה ושנים, חדשים שבועות, ימים, כו"כ במשך התורה את לומד שכבר שאע"פ והיינו,

כחדשה  אם כי ישנה, כדיוטגמא זה שגם 82שאין "מעיין", כמו זה שיהי' זאת, עוד אלא הדמיון, בכ"ף ,
שנ  הטיפה הנה שנים, ואלפי מאות בן מהמעייןבהיותו של ובעת והדינים התכונות כל את בה יש ,

שהוא  בכל המעיין מטהר שלכן המעיין, ענין כל ישנו טיפה שבכל ועד חיים", "מים .83מעיין,

תורה" אלא מים "אין - התורה לימוד להיות צריך כזה הן 84ובאופן בתורה, שלומד ענין שכל -
מעיין  זה יהי' - בתורה אחת אות ואפילו בכמות, קטן הוא אם גם סוד, או דרוש רמז, הפשט, בלימוד

("יגעתי" יתייגע רק שאם כך, גדותיו.85שלם, כל על מלא גדול, נהר של נביעה מזה תהי' כדבעי, (

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל - בעולם בהליכותיו גם נמשך זה הרי התורה :86ומלימוד

המעט  ו"אתם שנולדת, לפני הרבה שנים, ריבוי כבר  עומד העולם הרי לו: שאומרים כאלו אמנם יש
העמים" מכמו 87מכל יותר נעלית לדרגא ולהעלותו העולם את לשנות עצמך על לוקח אתה כיצד וא"כ, ,

עמהם. להתמודד תוכל שלא מנגדים ענינים שישנם בשעה בה עתה, עד שהי'

הצמיחה  כח בדוגמת מיוחדים, כחות בו שנטע מהקב"ה, שליחות לו שיש הוא יודע אעפ"כ, אבל
מים  "מעיין אצלו יש רק אם הנה ח"ו, שממה מדבר אודות כשמדובר שאפילו כך, בארץ, הקב"ה שנטע
לחלקו  ל"חוצה", - והחום וההתלהבות החיות - עצמו המעיין את יביא אלא אותו, יחביא ולא חיים",

חיים", מ"מים שירווה ומצב במעמד להיות בעולם לפעול יצליח סוכ"ס אזי העולם, בעניני בעולם,

יקרים  הם כמה עד לדעת מבלי בעולם, ומכוסים שטמונים הדברים שכל - והצמיחה" "והולידה
מטל  שמים "ממגד ומבורכת טובה לארץ כראוי לכאו"א, ויומשכו ויגדלו, ויצמחו יציצו ועמוקים, גדולים

תחת" רובצת .88ומתהום

עני  שממנו וכאמור, המקור עם הקשר - הוא העיקר הכמות; ענין בו נוגע שלא - הוא מעיין של ינו
"מחי' שהוא הקב"ה, עם קשור יהודי שכאשר - בנמשל הוא וכן ממקורו. נפסק יהי' שלא המעיין, נובע

העולם 89חיים" כל ואת עצמו את להכריע אחת ופעולה אחד מעשה ע"י ביכלתו יש אזי החיים, כל מקור ,
הרמב"ם  שפוסק (כפי והצמיחה".90כולו "והולידה - ה' ברכת ולהמשיך למעשה), הלכה

 האוצרות אודות שיודע מישראל אחד כל אצל ופותחת שמגלה - החסידות תורת של ענינה וזהו
ה"מעיין", בדוגמת שהם בפנימיותו, שטמונים האיןֿסופיים

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין וכיון - מהקב"ה שליחות לו שיש את 91ויודע תחילה נותן ,
להביאו  וגם גילוי, לידי המעיין את להביא - השליחות את למלא יוכל ירצה, רק שאם האפשרויות,

קצוות, הששה לכל ולעומק, ולרוחב לאורך ("יפוצו"), הפצה של באופן שם שיהי' ל"חוצה",

בתיאור  מלכים, הלכות וגם תשובה הלכות תורה" ב"משנה הרמב"ם חותם שבו - היעוד קיום עדי
מכסים" לים כמים הוי' את דעה הארץ "מלאה - העולם את לתקן משיח .60פעולת

***
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ה.82) ו, ואתחנן ופרש"י ספרי
רסר"א.83) יו"ד טושו"ע שם. רמב"ם מ"ז. פ"א מקואות
וש"נ.84) א. יז, ב"ק
ע"ב.85) ריש ו, מגילה
ע"ב.86) ריש קסא, זח"ב

ז.87) ז, ואתחנן
יג.88) לג, ברכה
א.89) עא, יומא
ה"ד.90) פ"ג תשובה הל'
סע"א.91) ג, ע"ז



לד        

"ב"חוצה נעשה מה וידיעה מושג שיהי' צורך יש השליחות, את שם ולמלא ל"חוצה" לבוא כדי
ונשלט  בנוי שיהי' עולם ית', לו דירה יהי' שהעולם לפעול השליחות את למלא יהודי צריך שבו בעולם, -

ולא וקדושה, טוב ויושר, צדק ח"ו.ע"פ להיפך
ההוראות, את גם נותנת היא הרי זו, שליחות נותנת התורה כאשר הנה - זאת לפעול כיצד לדעת וכדי

כו'. בעולם נעשה מה ומספרת

והוראה, ציווי בתור בגלוי שניתנו הוראות יש - תורה של ה'",וכדרכה "ויאמר ה'", "וידבר כמו
של  באופן שבאים והודעות הוראות כמה גם ויש השו"ע; לדיני ועד שבתושבע"פ, לציוויים בנוגע ועד"ז
שהוא  ומצב במעמד להתנהג צריכים כיצד לבנים", "סימן מזה שילמדו כדי אבות", "מעשה אודות סיפור

האבות. אצל שהי' כפי ודוגמא מעין

האבות, למעלת שלהם וההתמסרות בהכחות מגיעים ואינם "בנים", רק שהם שיודעים שאף והיינו,
תמה" ש"לא אבות", ו"ברית אבות" "זכות הנה הדרך, את והראו וסללו התייגעו שהאבות כיון ,92הרי

שנמשך  ועד והוראה, כח ניתן אבות" שמ"מעשה כך, אבותיהם, בדרך ללכת שרוצים לבנים עומדת
בנים. במעשה - לבנים" ה"סימן ע"י - בפועל במעשה

:סיפור של באופן בתושבע"פ שניתנו ההוראות אחת
תהלים  במדרש הגלות,94(ובכ"מ 93מסופר בזמן בהיותו הנשיא, יהודה רבי הקדוש, רבינו אודות (

אסי  ור' אמי ר' תלמידיו, את ששלח רומי, צריך 95גלות מה ישראל, בעיירות הנעשה את ולבחון לראות ,
וכאשר  קרתא", "נטורי העיר, שומרי את להם שיראו וביקשו שאלו העיירות, לאחת ובבואם כו'. לפעול
אסי: ור' אמי ר' אמרו העיר, של והבטחון הסדר שמירת על ממונים שהיו החיל אנשי את בפניהם הציגו
ומשנים", "סופרים הם קרתא" "נטורי - קרתא"! חרובי "אלין אדרבה: - קרתא"? נטורי הם) (אלו "אלין

"הה"ד  ה', תורת התינוקות עם שלומדים משנה, ומלמדי מקרא (ע 93מלמדי וגו'" בית יבנה לא ה' ד אם
המדרש). סיפור כאן

לכל  הוראה שמהוה התורה, ככל אלא סיפורים, ספר אינו - מתושבע"פ חלק שהוא - המדרש והרי
והן  הגוף", זה קטנה "עיר שלו, לגוף בנוגע הן - ומצבו במעמדו בעניניו, להתנהג כיצד מישראל אחד
אותם: להנהיג והזכות הכחות האפשריות את לו נתן שהקב"ה בישראל, לעיר ועד והסביבה לחוג בנוגע

ראשון, ובמושכל ראשונה בהשקפה הנה בישראל, ועיר סביבה של וקיום החזקת אודות מדובר כאשר
שצריך  - התורה הוראת באה זה ועל קרתא". "נטורי הם כו' והסדר הבטחון על ששומרים שאלו לו, נראה
קרתא" "נטורי הם מי קרתא"; "חרובי הם אדרבה: אלא קרתא", "נטורי אינם שהם בלבד זו שלא לידע,

בנ"י. עם ומשנה מקרא שלומדים אלו -

עצמך: והגע

הנס  על סומכין שאין -96כיון והבטחון הסדר על לשמור שתפקידם אלו בעיר שיהיו צורך יש הרי ,
לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם התורה: ציווי על 97כפי לסמוך ולא הטבע, בדרך להתנהג צריכים שלכן ,

מהטבע. שלמעלה ענינים

יהודי גם ולכן,   על ששומרים אלו הם קרתא" ש"נטורי אצלו מונח להיות יכול ,
יהודה  רבי הקדוש, רבינו של בשליחותו באו אסי ור' אמי ר' כאשר שכן, - כפשוטו והבטחון הסדר
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הערה 92) 127 ע' תש"ז סה"ש גם וראה ספל"ו. ויק"ר ראה
וש"נ. .18

בתחלתו.93) קכז מזמור
יל"ש 94) ב. דאיכ"ר פתיחתא ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי

תתפא. רמז שם תהלים רפב. רמז ירמי'

תהלים95) למדרש ותיקונים בהערות שם.ראה ָ(באבער)
ב.96) קיב, ע"ב. ריש קיא, זח"א ב. סד, פסחים
מהרש"א 97) ובחדא"ג סע"ב לב, שבת וראה טו. ד, ואתחנן

שם.

        

אצל וביררו התעניינו בודאי הרי העיר, של מצבה אודות ולדרוש לחקור הנשיא,  של
והבטחון  הסדר על השומרים האנשים את הציגו קרתא", "נטורי הם מי אצלם כששאלו ואעפ"כ, העיר,

ראשונה. בהשקפה שנראה כפי כפשוטו,

הגוף": זה קטנה ל"עיר בנוגע ועד"ז

וכל  וכו', ושתי' האכילה סדרי ע"י הגוף, בריאות על לשמור יהודי צריך השו"ע דין שע"פ כיון
של קרתא" ה"נטורי הם מי אותו שואלים כאשר הנה - טבע שע"פ הגוף",ההנהגות זה קטנה ה"עיר

ידם  שעל האברים הם קרתא" ש"נטורי לענות יכול תורהֿאיד") ("א בןֿתורה שהוא יהודי גם ַהרי
בריא. גוף שיהי' באופן הגוף של ה"מכונה" כל את מנהלים שהם העיכול, אברי ושתי', האכילה מתבצעת

הנשיא, יהודה רבי של בשליחותו שבאו אסי ור' אמי ר' אודות המדרש מסיפור ההוראה באה זה ועל
מישראל  לכאו"א הוראה בתור בתושבע"פ, חלק נעשה ואח"כ בה, שביקרו העיר לאנשי בשעתן ואמרו

בעולם: נמצאים היכן שידעו - מקום ובכל זמן בכל

הגוף  בבריאות זהיר להיות צריך שלכן לנפשותיכם", מאד "ונשמרתם בתורה ציווי שישנו אמת הן
כו'; והעיר הסביבה של והבטחון הסדר על לשמור וצריך הטבע, דרכי ע"פ

אחרים, ענינים מזכירים לא קרתא", "נטורי הם מי שואלים וכאשר זה, בענין היא ההתחלה אם אבל,
שמחריבה  גישה זו הרי - הטבע דרכי ע"פ והבטחון הסדר על ושמירה ושתי', אכילה עם מתחילים אלא

הגוף". זה קטנה ה"עיר את וכן כפשוטה, העיר את ח"ו

הטבע, חוקי ע"פ הוא הגוף" זה קטנה ה"עיר של שהקיום סבור בפרט, ויהודי סתם, אדם כאשר
אומרים  - קרתא" ל"נטורי אצלו נחשבים אלו שענינים וכיו"ב, במסחר והריוח ושינה טיול ושתי', אכילה
הגוף". זה קטנה ה"עיר את מחריב זה הרי וקדושה, טוב התומ"צ, לעניני קודמים אלו ענינים שאם לו,

הסדר  על ששומר שוטר שישנו עי"ז הוא והעיר והקהילה החוג של שהקיום סבור כאשר וכמו"כ
נוספים  ענינים על יחשוב אח"כ ורק העיר, של הכללי הסדר על ששומרים העיר שומרי וישנם ברחוב,

העיר. את מחריבים כזו דרך ע"י הנה - העיר של קיומה לצורך

את  ויכניס לעיר, להכניסו שאין האויב מפני ישמור אכן והבטחון, הסדר שומר שהשוטר, רוצים אם
משנה  מקרא מלמדי עם ו"ישיבה" "חדר" תחילה שישנו להבטיח יש - לעיר להכניסו שחייבים המסייע 

קרתא". "נטורי שהם בפועל, לשו"ע עד וגמרא

בתפלה  היום את להתחיל צריך - כפשוטו הגוף לטובת יהיו ושתי' שהאכילה רוצים אם וכמו"כ
האכילה  יהיו ואז, המסחר; את לנהל עליו וכיצד ולשתות, לאכול עליו כיצד לדעת בשו"ע ולעיין ולימוד,
יתחיל  אם אבל אותו. שיבנו - אדרבה אלא אותו, יחריבו שלא בלבד זו שלא באופן והמסחר ושתי'

כבהמה  ושותה אוכל יהי' אזי - ושתי' ש"זולל 98באכילה באופן אלא סתם, בשר אכילת זו אין שאז, ,
הגוף". זה קטנה ה"עיר את שמחריבה וסובא",

יש  ועמורה, סדום של הסדרים כמו יהיו לא העיר שסדרי להבטיח כדי כפשוטה: לעיר בנוגע וכן
לה'" וחטאים ד"רעים ההנהגה את גמורה בשלילה קרתא",99לשלול ה"נטורי את להקדים צורך יש ולכן ,

העיר  שומרי את ומחנכים העיר, מנהיגי את מחנכים שהם הקודש, טהרת על החינוך את שמנהלים אלו
מעמד  נעשה שעי"ז לעיר, להכניס צריך מי ואת להיזהר, צריך מי מפני העיר, על לשמור כיצד שידעו

עיר" ישמר גו' ו"ה' בית" יבנה גו' ש"ה' רבי 93ומצב אודות המעשה סיפור את מסיים שהמדרש (כפי
הנשיא). יהודה
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א.98) טז, חגיגה יג.99)ראה יג, לך לך



לה         

"ב"חוצה נעשה מה וידיעה מושג שיהי' צורך יש השליחות, את שם ולמלא ל"חוצה" לבוא כדי
ונשלט  בנוי שיהי' עולם ית', לו דירה יהי' שהעולם לפעול השליחות את למלא יהודי צריך שבו בעולם, -

ולא וקדושה, טוב ויושר, צדק ח"ו.ע"פ להיפך
ההוראות, את גם נותנת היא הרי זו, שליחות נותנת התורה כאשר הנה - זאת לפעול כיצד לדעת וכדי

כו'. בעולם נעשה מה ומספרת

והוראה, ציווי בתור בגלוי שניתנו הוראות יש - תורה של ה'",וכדרכה "ויאמר ה'", "וידבר כמו
של  באופן שבאים והודעות הוראות כמה גם ויש השו"ע; לדיני ועד שבתושבע"פ, לציוויים בנוגע ועד"ז
שהוא  ומצב במעמד להתנהג צריכים כיצד לבנים", "סימן מזה שילמדו כדי אבות", "מעשה אודות סיפור

האבות. אצל שהי' כפי ודוגמא מעין

האבות, למעלת שלהם וההתמסרות בהכחות מגיעים ואינם "בנים", רק שהם שיודעים שאף והיינו,
תמה" ש"לא אבות", ו"ברית אבות" "זכות הנה הדרך, את והראו וסללו התייגעו שהאבות כיון ,92הרי

שנמשך  ועד והוראה, כח ניתן אבות" שמ"מעשה כך, אבותיהם, בדרך ללכת שרוצים לבנים עומדת
בנים. במעשה - לבנים" ה"סימן ע"י - בפועל במעשה

:סיפור של באופן בתושבע"פ שניתנו ההוראות אחת
תהלים  במדרש הגלות,94(ובכ"מ 93מסופר בזמן בהיותו הנשיא, יהודה רבי הקדוש, רבינו אודות (

אסי  ור' אמי ר' תלמידיו, את ששלח רומי, צריך 95גלות מה ישראל, בעיירות הנעשה את ולבחון לראות ,
וכאשר  קרתא", "נטורי העיר, שומרי את להם שיראו וביקשו שאלו העיירות, לאחת ובבואם כו'. לפעול
אסי: ור' אמי ר' אמרו העיר, של והבטחון הסדר שמירת על ממונים שהיו החיל אנשי את בפניהם הציגו
ומשנים", "סופרים הם קרתא" "נטורי - קרתא"! חרובי "אלין אדרבה: - קרתא"? נטורי הם) (אלו "אלין

"הה"ד  ה', תורת התינוקות עם שלומדים משנה, ומלמדי מקרא (ע 93מלמדי וגו'" בית יבנה לא ה' ד אם
המדרש). סיפור כאן

לכל  הוראה שמהוה התורה, ככל אלא סיפורים, ספר אינו - מתושבע"פ חלק שהוא - המדרש והרי
והן  הגוף", זה קטנה "עיר שלו, לגוף בנוגע הן - ומצבו במעמדו בעניניו, להתנהג כיצד מישראל אחד
אותם: להנהיג והזכות הכחות האפשריות את לו נתן שהקב"ה בישראל, לעיר ועד והסביבה לחוג בנוגע

ראשון, ובמושכל ראשונה בהשקפה הנה בישראל, ועיר סביבה של וקיום החזקת אודות מדובר כאשר
שצריך  - התורה הוראת באה זה ועל קרתא". "נטורי הם כו' והסדר הבטחון על ששומרים שאלו לו, נראה
קרתא" "נטורי הם מי קרתא"; "חרובי הם אדרבה: אלא קרתא", "נטורי אינם שהם בלבד זו שלא לידע,

בנ"י. עם ומשנה מקרא שלומדים אלו -

עצמך: והגע

הנס  על סומכין שאין -96כיון והבטחון הסדר על לשמור שתפקידם אלו בעיר שיהיו צורך יש הרי ,
לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם התורה: ציווי על 97כפי לסמוך ולא הטבע, בדרך להתנהג צריכים שלכן ,

מהטבע. שלמעלה ענינים

יהודי גם ולכן,   על ששומרים אלו הם קרתא" ש"נטורי אצלו מונח להיות יכול ,
יהודה  רבי הקדוש, רבינו של בשליחותו באו אסי ור' אמי ר' כאשר שכן, - כפשוטו והבטחון הסדר
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הערה 92) 127 ע' תש"ז סה"ש גם וראה ספל"ו. ויק"ר ראה
וש"נ. .18

בתחלתו.93) קכז מזמור
יל"ש 94) ב. דאיכ"ר פתיחתא ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי

תתפא. רמז שם תהלים רפב. רמז ירמי'

תהלים95) למדרש ותיקונים בהערות שם.ראה ָ(באבער)
ב.96) קיב, ע"ב. ריש קיא, זח"א ב. סד, פסחים
מהרש"א 97) ובחדא"ג סע"ב לב, שבת וראה טו. ד, ואתחנן

שם.

        

אצל וביררו התעניינו בודאי הרי העיר, של מצבה אודות ולדרוש לחקור הנשיא,  של
והבטחון  הסדר על השומרים האנשים את הציגו קרתא", "נטורי הם מי אצלם כששאלו ואעפ"כ, העיר,

ראשונה. בהשקפה שנראה כפי כפשוטו,

הגוף": זה קטנה ל"עיר בנוגע ועד"ז

וכל  וכו', ושתי' האכילה סדרי ע"י הגוף, בריאות על לשמור יהודי צריך השו"ע דין שע"פ כיון
של קרתא" ה"נטורי הם מי אותו שואלים כאשר הנה - טבע שע"פ הגוף",ההנהגות זה קטנה ה"עיר

ידם  שעל האברים הם קרתא" ש"נטורי לענות יכול תורהֿאיד") ("א בןֿתורה שהוא יהודי גם ַהרי
בריא. גוף שיהי' באופן הגוף של ה"מכונה" כל את מנהלים שהם העיכול, אברי ושתי', האכילה מתבצעת

הנשיא, יהודה רבי של בשליחותו שבאו אסי ור' אמי ר' אודות המדרש מסיפור ההוראה באה זה ועל
מישראל  לכאו"א הוראה בתור בתושבע"פ, חלק נעשה ואח"כ בה, שביקרו העיר לאנשי בשעתן ואמרו

בעולם: נמצאים היכן שידעו - מקום ובכל זמן בכל

הגוף  בבריאות זהיר להיות צריך שלכן לנפשותיכם", מאד "ונשמרתם בתורה ציווי שישנו אמת הן
כו'; והעיר הסביבה של והבטחון הסדר על לשמור וצריך הטבע, דרכי ע"פ

אחרים, ענינים מזכירים לא קרתא", "נטורי הם מי שואלים וכאשר זה, בענין היא ההתחלה אם אבל,
שמחריבה  גישה זו הרי - הטבע דרכי ע"פ והבטחון הסדר על ושמירה ושתי', אכילה עם מתחילים אלא

הגוף". זה קטנה ה"עיר את וכן כפשוטה, העיר את ח"ו

הטבע, חוקי ע"פ הוא הגוף" זה קטנה ה"עיר של שהקיום סבור בפרט, ויהודי סתם, אדם כאשר
אומרים  - קרתא" ל"נטורי אצלו נחשבים אלו שענינים וכיו"ב, במסחר והריוח ושינה טיול ושתי', אכילה
הגוף". זה קטנה ה"עיר את מחריב זה הרי וקדושה, טוב התומ"צ, לעניני קודמים אלו ענינים שאם לו,

הסדר  על ששומר שוטר שישנו עי"ז הוא והעיר והקהילה החוג של שהקיום סבור כאשר וכמו"כ
נוספים  ענינים על יחשוב אח"כ ורק העיר, של הכללי הסדר על ששומרים העיר שומרי וישנם ברחוב,

העיר. את מחריבים כזו דרך ע"י הנה - העיר של קיומה לצורך

את  ויכניס לעיר, להכניסו שאין האויב מפני ישמור אכן והבטחון, הסדר שומר שהשוטר, רוצים אם
משנה  מקרא מלמדי עם ו"ישיבה" "חדר" תחילה שישנו להבטיח יש - לעיר להכניסו שחייבים המסייע 

קרתא". "נטורי שהם בפועל, לשו"ע עד וגמרא

בתפלה  היום את להתחיל צריך - כפשוטו הגוף לטובת יהיו ושתי' שהאכילה רוצים אם וכמו"כ
האכילה  יהיו ואז, המסחר; את לנהל עליו וכיצד ולשתות, לאכול עליו כיצד לדעת בשו"ע ולעיין ולימוד,
יתחיל  אם אבל אותו. שיבנו - אדרבה אלא אותו, יחריבו שלא בלבד זו שלא באופן והמסחר ושתי'

כבהמה  ושותה אוכל יהי' אזי - ושתי' ש"זולל 98באכילה באופן אלא סתם, בשר אכילת זו אין שאז, ,
הגוף". זה קטנה ה"עיר את שמחריבה וסובא",

יש  ועמורה, סדום של הסדרים כמו יהיו לא העיר שסדרי להבטיח כדי כפשוטה: לעיר בנוגע וכן
לה'" וחטאים ד"רעים ההנהגה את גמורה בשלילה קרתא",99לשלול ה"נטורי את להקדים צורך יש ולכן ,

העיר  שומרי את ומחנכים העיר, מנהיגי את מחנכים שהם הקודש, טהרת על החינוך את שמנהלים אלו
מעמד  נעשה שעי"ז לעיר, להכניס צריך מי ואת להיזהר, צריך מי מפני העיר, על לשמור כיצד שידעו

עיר" ישמר גו' ו"ה' בית" יבנה גו' ש"ה' רבי 93ומצב אודות המעשה סיפור את מסיים שהמדרש (כפי
הנשיא). יהודה
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א.98) טז, חגיגה יג.99)ראה יג, לך לך



לו        

:מישראל לכאו"א ההוראה וזוהי
הלך  לקרתא ד"אזלת באופן ההנהגה להיות צריכה ובמילא הנס, על סומכין שאין אמת הן

אם 100בנימוסי'" - אמורים דברים במה אבל, המדינה, במנהגי מסויימת במדה להתחשב שצריך היינו, ,
דינא" דמלכותא "דינא ענינים באיזה ובתושבע"פ, בתושב"כ מ"ש יודע צריך 101רק ענינים ובאיזה ,

נאמר  לבנ"י שבנוגע אומרים ענינים ובאיזה הטבע, חוקות עם תחתו",102להתחשב אל השמים "מאותות
בנוגע  (ס"ט) לעיל כאמור - השמים אותות על ושולט מושל יהודי ואדרבה, ליהודי, שייכים שאינם כיון

באגה"ק  וכמבואר הטבע, שינוי נעשה ידה שעל התפלה, לגבי 103לענין אפילו תפלה של המעלה שזוהי
ויולידה  לארץ משמים הגשם וירד החולה שיתרפא שהם מכמות הנבראים "לשנות שפועלת תורה,

ויצמיחה".

שבו  בעולם וחי שנמצא אע"פ הנה שלכן, בארוכה), (כנ"ל "מעיין" בבחי' היותו ע"י נעשה זה וענין
ישבותו" ש"לא באופן וארץ" שמים "חוקות הקב"ה ע"י מ"מ,39נקבעו הרוב, אחר שהולכין דין וישנו ,

רק  זה הרי שנוגע ומה שהוא", "כל גם מספיק אלא הכמות, נוגע לא שב"מעיין" כיון כו', מתפעל אינו
המקור. עם והקישור החיות, ענין

מיעוט  ויחיד, אחד אברהם", הי' ש"אחד ומצב במעמד בהיותו גם אזי זו, בדרך הולכים וכאשר
הארץ" את (זרעו) "וירש מ"ש יקויים "זרעו",64בכמות, אפילו אלא מנצח, שהוא בלבד זו שלא והיינו, ,

הארץ. את יורשים הם גם - בלבד לבנים" "סימן אם כי האבות, של התוקף את להם שאין הבנים

"שנת  שהיא זו, לשנה בנוגע עאכו"כ הרי השנים, בכל כללית הוראה בתור לעיל האמור על ונוסף
ילמדו  ולמען ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם את ד"הקהל  באופן היתה שהתחלתה הקהל",

הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו יש 104גו' מישראל יחיד שגם במיוחד נתינתֿכח ישנה אזי ,
שהולך  כיון שלימה, עיר גם אלא ומשפחתו, עצמו את רק לא ולשנות לפעול באמת) ירצה רק (אם בכחו
בתכלית  - בעולם שינוי לפעול ביכלתו יש ולכן הקב"ה, המלכים מלכי מלך של ובשליחותו בכחו
ש"ראו  ובאופן הטבע, מדרך למעלה להיות יכול שהטבע להראות - לבב וטוב שמחה ומתוך השלימות

ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי היעוד 105כל לקיום ועד שפה 106, עמים אל אהפוך "אז
אחד". שכם לעבדו גו' ברורה

***

מאמר ואמר לנגן נפשי.צוה בשלום פדה ד"ה

***

,הענין כפשטות - הזקן רבינו של המסירתֿנפש עם קשור הי' כסלו י"ט דגאולת הענין כללות
היתה  לא ואעפ"כ כפשוטו, מס"נ של ענין דרש עלי' שהעונש כזו אשמה עם קשור הי' המאסר שהרי

ברכות  מסכת בסוף הגמרא וכדברי כו'. בדבר במקום 107מניעה כו' חיותנו במקום "ומה מדגים: במשל
וכמה". כמה אחת על מיתתנו

נשיאנו  רבינו שמבאר וכפי ענינים, כמה על היתה זו רבינו 108מסירתֿנפש של המס"נ היתה שבכללות
והגאולה: המאסר עם גם קשורים שכולם ענינים, ג' על הזקן
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וש"נ.100) יד. פמ"ח, ב"ר ראה
וש"נ.101) ב. יו"ד, גיטין
א.102) כט, סוכה וראה ב. יו"ד, ירמי'
א).103) (קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא
יב.104) לא, וילך

יו"ד.105) כח, תבוא
ספי"א.106) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
ב.107) סא,
(108.(181 ע' תש"ח (סה"ש ס"ג תש"ח כסלו י"ט שיחת

ואילך. 451 ס"ע חכ"ז תו"מ גם וראה

        

השם. קידוש שזהו"ע הקב"ה, עבור מס"נ - הא' ענין

ומצוות. תורה עבור מס"נ - הב' ענין

כי: אחד, לענין נחשבת ומצוות תורה על שהמס"נ בארוכה, אז שביאר וכפי

לו" אין תורה אפילו תורה אלא לו אין האומר "כל הרי - כשלעצמו התורה ובפשטות,109לימוד ,
הלימוד  שלאחרי היינו, מעשה, לידי המביא לימוד להיות צריך אלא בלבד, הלימוד די ולא מספיק שלא

בתורה. האמורים הענינים את יקיימו

למעשים  בנוגע גם כך שעה, ובכל עת ובכל יום בכל הוא התורה דלימוד שהחיוב כשם זאת: ועוד
הקשורים  המצוות כמו גרמא, שהזמן מצוות הם מהם שכמה שאע"פ התורה, מלימוד כתוצאה הנדרשים
החילוק  ניכר להיות צריך יהודי של בחייו פרט ובכל היוםֿיומית ההנהגה בכללות מ"מ, וכיו"ב, שבת עם
וכל  רגע לכל בנוגע התורה הוראת אצלו שחסרה או לקיימה, מנת על תורה שלמד יהודי זאת עושה אם

בחייו. מאורע

דעות  בהלכות הרמב"ם פס"ד עם מתאים זה .110וענין בחכמתו ניכר שהחכם "כשם שיהיה : צריך כך .
ואעפ"כ, כו', ללימוד שייכים שאינם דברים עשרה שם ומונה וכו'", ובמשקהו במאכלו במעשיו, ניכר
חכמתכם  "היא התורה - בנ"י אצל והרי חכם, שאינו מי או חכם אותם עושה אם ניכר להיות צריך

.111ובינתכם"

וכאמור, לעשות, מנת על הלימוד שיהי' ובהכרח חלקי , דבר הוא כשלעצמו התורה שלימוד ונמצא,
דרכיך" "בכל ביום, רגע בכל ניכר להיות צריך .112שהדבר

יכלתו, וכפי התורה, בלימוד והתמדה שקידה ללא להיות יכול לא המצוות שקיום - לאידך ועד"ז
העשי' שתהי' יתכן לא שהרי התורה, בלימוד מלא להיות צריך שו"ע ע"פ הפנוי זמנו שכל היינו,

התורה. בלימוד ושקידה והתמדה אהבה אצלו חסרה אם כדבעי, היוםֿיומית וההנהגה

על המס"נ נחשבת ולכן וסוג .לענין

כידוע  ישראל, ארץ עבור מס"נ - הג' על 113וענין למטה המלשינות היתה שאודותם הענינים שבין
ששולח  המלשינות גם היתה בנ"י, שאר אצל מאשר שונה באופן בתומ"צ להנהגתו בנוגע הזקן, רבינו
וגם  לא"י, מחו"ל שנסעו אלו את להחזיק כדי כספים שולח הי' הזקן רבינו שכן ישראל, לארץ כספים

כידוע  - מס"נ מתוך זאת ועשה לכן, מקודם שם שהיו לו 114אלו שהיתה המחלוקת אודות סיפורים כמה
שהיתה  למדינה כספים ששולח בפטרבורג, הממשלה לגבי המלשינות מצד ועאכו"כ בנ"י, מתוך מבפנים,

הזקן. רבינו חי שבה רוסיא מדינת עם שלום של שאינם ביחסים אז

 הבעש"ט תורת ע"פ - מובן הפסוק 115ומזה "ממנה"116על יושע", וממנה ליעקב היא צרה "ועת
שגם - הישועה באה עצמה שמהצרה ועניני',דייקא, החסידות תורת עמו, ואתו הזקן, רבינו של

היתה  (שעליהם אלו ענינים ג' מצד היתה הדורות, כל סוף עד זו תורה בעקבות ההולכים כל עמם, ואתם
הזקן  רבינו (כמ"ש ישראל ארץ וצדקת והמצוות, התורה הפצת על מס"נ ברבים, השם קידוש ההלשנה):

שנדפסו 117באגה"ק  קודש אגרות בכו"כ בארוכה כמבואר כו'", נפשנו חיי לפדות לנו שעמדה "והיא :
התניא). ספר עם יחד

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

ב.109) קט, יבמות
רפ"ה.110)
ו.111) ד, ואתחנן
ספ"ג.112) שם רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ע'113) חל"ה (תו"מ סכ"א תשכ"ג כסלו י"ט שיחת ראה

וש"נ. .(268

שם 114) ובהנסמן ואילך, קכ ע' ח"א שלו אג"ק ראה
ואילך). תמו (ע' והערות" ב"מקורות

וש"נ.115) ואילך. ס"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
ז.116) ל, ירמי'
.סוס"ד 117)



לז         

:מישראל לכאו"א ההוראה וזוהי
הלך  לקרתא ד"אזלת באופן ההנהגה להיות צריכה ובמילא הנס, על סומכין שאין אמת הן

אם 100בנימוסי'" - אמורים דברים במה אבל, המדינה, במנהגי מסויימת במדה להתחשב שצריך היינו, ,
דינא" דמלכותא "דינא ענינים באיזה ובתושבע"פ, בתושב"כ מ"ש יודע צריך 101רק ענינים ובאיזה ,

נאמר  לבנ"י שבנוגע אומרים ענינים ובאיזה הטבע, חוקות עם תחתו",102להתחשב אל השמים "מאותות
בנוגע  (ס"ט) לעיל כאמור - השמים אותות על ושולט מושל יהודי ואדרבה, ליהודי, שייכים שאינם כיון

באגה"ק  וכמבואר הטבע, שינוי נעשה ידה שעל התפלה, לגבי 103לענין אפילו תפלה של המעלה שזוהי
ויולידה  לארץ משמים הגשם וירד החולה שיתרפא שהם מכמות הנבראים "לשנות שפועלת תורה,

ויצמיחה".

שבו  בעולם וחי שנמצא אע"פ הנה שלכן, בארוכה), (כנ"ל "מעיין" בבחי' היותו ע"י נעשה זה וענין
ישבותו" ש"לא באופן וארץ" שמים "חוקות הקב"ה ע"י מ"מ,39נקבעו הרוב, אחר שהולכין דין וישנו ,

רק  זה הרי שנוגע ומה שהוא", "כל גם מספיק אלא הכמות, נוגע לא שב"מעיין" כיון כו', מתפעל אינו
המקור. עם והקישור החיות, ענין

מיעוט  ויחיד, אחד אברהם", הי' ש"אחד ומצב במעמד בהיותו גם אזי זו, בדרך הולכים וכאשר
הארץ" את (זרעו) "וירש מ"ש יקויים "זרעו",64בכמות, אפילו אלא מנצח, שהוא בלבד זו שלא והיינו, ,

הארץ. את יורשים הם גם - בלבד לבנים" "סימן אם כי האבות, של התוקף את להם שאין הבנים

"שנת  שהיא זו, לשנה בנוגע עאכו"כ הרי השנים, בכל כללית הוראה בתור לעיל האמור על ונוסף
ילמדו  ולמען ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם את ד"הקהל  באופן היתה שהתחלתה הקהל",

הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו יש 104גו' מישראל יחיד שגם במיוחד נתינתֿכח ישנה אזי ,
שהולך  כיון שלימה, עיר גם אלא ומשפחתו, עצמו את רק לא ולשנות לפעול באמת) ירצה רק (אם בכחו
בתכלית  - בעולם שינוי לפעול ביכלתו יש ולכן הקב"ה, המלכים מלכי מלך של ובשליחותו בכחו
ש"ראו  ובאופן הטבע, מדרך למעלה להיות יכול שהטבע להראות - לבב וטוב שמחה ומתוך השלימות

ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי היעוד 105כל לקיום ועד שפה 106, עמים אל אהפוך "אז
אחד". שכם לעבדו גו' ברורה

***

מאמר ואמר לנגן נפשי.צוה בשלום פדה ד"ה

***

,הענין כפשטות - הזקן רבינו של המסירתֿנפש עם קשור הי' כסלו י"ט דגאולת הענין כללות
היתה  לא ואעפ"כ כפשוטו, מס"נ של ענין דרש עלי' שהעונש כזו אשמה עם קשור הי' המאסר שהרי

ברכות  מסכת בסוף הגמרא וכדברי כו'. בדבר במקום 107מניעה כו' חיותנו במקום "ומה מדגים: במשל
וכמה". כמה אחת על מיתתנו

נשיאנו  רבינו שמבאר וכפי ענינים, כמה על היתה זו רבינו 108מסירתֿנפש של המס"נ היתה שבכללות
והגאולה: המאסר עם גם קשורים שכולם ענינים, ג' על הזקן
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וש"נ.100) יד. פמ"ח, ב"ר ראה
וש"נ.101) ב. יו"ד, גיטין
א.102) כט, סוכה וראה ב. יו"ד, ירמי'
א).103) (קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא
יב.104) לא, וילך

יו"ד.105) כח, תבוא
ספי"א.106) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
ב.107) סא,
(108.(181 ע' תש"ח (סה"ש ס"ג תש"ח כסלו י"ט שיחת

ואילך. 451 ס"ע חכ"ז תו"מ גם וראה

        

השם. קידוש שזהו"ע הקב"ה, עבור מס"נ - הא' ענין

ומצוות. תורה עבור מס"נ - הב' ענין

כי: אחד, לענין נחשבת ומצוות תורה על שהמס"נ בארוכה, אז שביאר וכפי

לו" אין תורה אפילו תורה אלא לו אין האומר "כל הרי - כשלעצמו התורה ובפשטות,109לימוד ,
הלימוד  שלאחרי היינו, מעשה, לידי המביא לימוד להיות צריך אלא בלבד, הלימוד די ולא מספיק שלא

בתורה. האמורים הענינים את יקיימו

למעשים  בנוגע גם כך שעה, ובכל עת ובכל יום בכל הוא התורה דלימוד שהחיוב כשם זאת: ועוד
הקשורים  המצוות כמו גרמא, שהזמן מצוות הם מהם שכמה שאע"פ התורה, מלימוד כתוצאה הנדרשים
החילוק  ניכר להיות צריך יהודי של בחייו פרט ובכל היוםֿיומית ההנהגה בכללות מ"מ, וכיו"ב, שבת עם
וכל  רגע לכל בנוגע התורה הוראת אצלו שחסרה או לקיימה, מנת על תורה שלמד יהודי זאת עושה אם

בחייו. מאורע

דעות  בהלכות הרמב"ם פס"ד עם מתאים זה .110וענין בחכמתו ניכר שהחכם "כשם שיהיה : צריך כך .
ואעפ"כ, כו', ללימוד שייכים שאינם דברים עשרה שם ומונה וכו'", ובמשקהו במאכלו במעשיו, ניכר
חכמתכם  "היא התורה - בנ"י אצל והרי חכם, שאינו מי או חכם אותם עושה אם ניכר להיות צריך

.111ובינתכם"

וכאמור, לעשות, מנת על הלימוד שיהי' ובהכרח חלקי , דבר הוא כשלעצמו התורה שלימוד ונמצא,
דרכיך" "בכל ביום, רגע בכל ניכר להיות צריך .112שהדבר

יכלתו, וכפי התורה, בלימוד והתמדה שקידה ללא להיות יכול לא המצוות שקיום - לאידך ועד"ז
העשי' שתהי' יתכן לא שהרי התורה, בלימוד מלא להיות צריך שו"ע ע"פ הפנוי זמנו שכל היינו,

התורה. בלימוד ושקידה והתמדה אהבה אצלו חסרה אם כדבעי, היוםֿיומית וההנהגה

על המס"נ נחשבת ולכן וסוג .לענין

כידוע  ישראל, ארץ עבור מס"נ - הג' על 113וענין למטה המלשינות היתה שאודותם הענינים שבין
ששולח  המלשינות גם היתה בנ"י, שאר אצל מאשר שונה באופן בתומ"צ להנהגתו בנוגע הזקן, רבינו
וגם  לא"י, מחו"ל שנסעו אלו את להחזיק כדי כספים שולח הי' הזקן רבינו שכן ישראל, לארץ כספים

כידוע  - מס"נ מתוך זאת ועשה לכן, מקודם שם שהיו לו 114אלו שהיתה המחלוקת אודות סיפורים כמה
שהיתה  למדינה כספים ששולח בפטרבורג, הממשלה לגבי המלשינות מצד ועאכו"כ בנ"י, מתוך מבפנים,

הזקן. רבינו חי שבה רוסיא מדינת עם שלום של שאינם ביחסים אז

 הבעש"ט תורת ע"פ - מובן הפסוק 115ומזה "ממנה"116על יושע", וממנה ליעקב היא צרה "ועת
שגם - הישועה באה עצמה שמהצרה ועניני',דייקא, החסידות תורת עמו, ואתו הזקן, רבינו של

היתה  (שעליהם אלו ענינים ג' מצד היתה הדורות, כל סוף עד זו תורה בעקבות ההולכים כל עמם, ואתם
הזקן  רבינו (כמ"ש ישראל ארץ וצדקת והמצוות, התורה הפצת על מס"נ ברבים, השם קידוש ההלשנה):

שנדפסו 117באגה"ק  קודש אגרות בכו"כ בארוכה כמבואר כו'", נפשנו חיי לפדות לנו שעמדה "והיא :
התניא). ספר עם יחד
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ב.109) קט, יבמות
רפ"ה.110)
ו.111) ד, ואתחנן
ספ"ג.112) שם רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ע'113) חל"ה (תו"מ סכ"א תשכ"ג כסלו י"ט שיחת ראה

וש"נ. .(268

שם 114) ובהנסמן ואילך, קכ ע' ח"א שלו אג"ק ראה
ואילך). תמו (ע' והערות" ב"מקורות

וש"נ.115) ואילך. ס"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
ז.116) ל, ירמי'
.סוס"ד 117)



לח        

את  לפעול לו עמדו עצמם הם עליו, הלשינו שאודותם הענינים שאותם - יושע" "וממנה ועז"נ
העלמות  של הענינים כל למטה גם בטלו ובמילא הקטרוגים, על הנצחון הי' שלמעלה עי"ז הישועה,

נצח" ש"דידן ארץ" אפסי כל ש"ראו ובאופן לחפשי, ויצא יותר 118והסתרים, עוד ניתוסף מאז ואשר ,
ישראל. ארץ ועניני ומצוותי', התורה הפצת השם, לקידוש בנוגע בפעולותיו

 נחלקים שהם שאע"פ מובן, הרי אחד, ביום אחת גאולה אחד, בענין הם אלו ענינים ג' שכל וכיון
המעשה  שהי' (כפי אחד ענינם מ"מ, ישראל, ארץ וקידוש התומ"צ קידוש השם, קידוש סוגים, לג'

הענינים). בפנימיות גם הוא שכן מובן ומזה כפשוטו,
בזה: וההסברה וההבנה

אצלו  ניכר יהי' לא זה, ומלבד אחד, בהוי' מאמין שהוא יכריז שיהודי די לא - השם קידוש בשביל
דוקא. התורה ע"י היא הקב"ה עם ההתקשרות אחת; לתורה השייכות

המדרש  .119וכדברי עמה נמכרתי כביכול תורתי, לכם מכרתי לישראל, הקב"ה "אמר למלך : משל .
בתי  לו, אמר לאשתו, וליטול לארצו לו לילך ביקש ונטלה, המלכים מן אחד בא יחידה, בת לו שהיתה

. היא יחידית לך אצלכם שנתתי שאדור לי עשה אחד קיטון הולך, שאתה מקום שכל לי, עשה טובה זו .
לוקחים" אתם "אותי התורה שע"י לבנ"י , הקב"ה אומר וכך הקב"ה 120כו'", את לקחת שכדי והיינו, ,

התורה. עם - התאחדות - החתונה להיות צריכה

רבא" שמי' ויתקדש ש"יתגדל באופן הקב"ה של שמו פירסום - השם דקידוש שהענין מובן, 121ומזה

לידי  שמביא תלמוד "גדול בפועל, במעשה שנמשך כפי התורה לימוד היינו, התורה, ע"י דוקא נעשה -
.122מעשה"

ישראל: ארץ עניני של המיוחדת לחשיבות בנוגע הוא וכן

הארצות" מכל מקודשת ישראל ש"ארץ - נאמר 123ובהקדמה ועלי' אלקיך 124, ה' עיני גו' אשר "ארץ
אני  הארץ ואת השמים ש"את לכך בסתירה זה אין ואעפ"כ, שנה"; אחרית ועד השנה מראשית בה

כבודו"125מלא" הארץ כל "מלא גופא, ובארץ שבארץ 126, ועד הגילוי, באופן חילוקים שישנם כיון ,
קדושות" "עשר ישנן עצמה העשירית.123ישראל לקדושה עד עילוי אחר בעילוי בקדושה דרגות עשר ,

חלק  היא בישראל השנית "נפש לנפש: בנוגע גם הוא כן - למקום בנוגע אמורים שהדברים וכשם
ממש" ממעל תפלת 127אלקה בשעת הן תמיד, מציאותו שזוהי בנשמתו, שנמצא מהקב"ה חלק היינו, ,

ביוהכ  תעשה"נעילה אשר ידיך מעשה "בכל דחול בעובדין התעסקותו בשעת והן ובשדה,128"פ, בחוץ ,
חול, בעניני כשעוסק יהודי של ומצבו מעמדו בין הקצה אל הקצה מן חילוק יש ואעפ"כ, החול; בימות

שבתון" "שבת ביוהכ"פ, כמו הקדשים, לקדש ועד קודש, בעניני כשעוסק ומצבו וביוהכ"פ 129למעמדו ,
עצמו. דיוהכ"פ העלי' ותכלית החותם שהיא נעילה לתפלת היום שעות שאר  בין חילוק יש גופא

- ישראל ארץ ועניני התומ"צ קיום השם, קידוש על מס"נ, של הענינים לג' בנוגע גם מובן ומזה
אפשר  אי מקום, ובכל זמן בכל ישנם תומ"צ על והמס"נ השם קידוש על דמס"נ הענינים ששני שאע"פ
שאף  התומ"צ, וקידוש השם לקידוש בנוגע (כמו ישראל ארץ עם הקשור  השלישי מהענין אותם להפריד
ביניהם), להפריד אפשר אי הענינים של לאמיתתם אבל בחיצוניות, רק זה הרי ענינים, שני הם שלכאורה
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ג.118) פכ"ד, ויק"ר
רפל"ג.119) שמו"ר
פמ"ז.120) תניא וראה יז. אמור תנחומא יג. פ"ל, ויק"ר
סע"ב.121) יט, ח"א לקו"ד גם ראה
וש"נ.122) ב. מ, קידושין
ביהב"ח 123) הל' רמב"ם ח. פ"ז, במדב"ר מ"ו. פ"א כלים

הי"בֿיג. פ"ז

יב.124) יא, עקב
כד.125) כג, ירמי'
ג.126) ו, ישעי'
רפ"ב.127) תניא
כט.128) יד, ראה פ'
לב.129) כג, אמור לא. טז, אחרי

        

כנגד  פניו לכוין יהודי צריך החול, בימות והן טובים וימים בשבתות הן ותפלה, תפלה בכל הנה שלכן,
שנאמר  ישראל, רבינו 130ארץ של בשו"ע ובפרט בשו"ע, שנפסק  כפי ארצם", דרך אליך "והתפללו

והגאולה.131הזקן  השמחה בעל ,

מובדלת  אינה כאשר דוקא היא ישראל ארץ של והשלימות שהמציאות - גיסא לאידך גם מובן ומזה
הענינים. ג' כל של שלימה אחדות נעשית שאז הקב"ה, ועם תומ"צ עם ומאוחדת קשורה אלא

:בזה והענין
אחד, ענינם - השם קידוש על ומס"נ בארץ, התלוי' מצוה תפילין, שהנחת לומר אפשר כיצד לכאורה:

שונים?! ובזמנים במקומות שונים, ענינים שהם בשעה בה

ג' שכל מפני שזהו - היא ההסברה עםאך קשורים :הענינים

להיות  צריך שקיומה מצוה שהיא ומעשרות, תרומות הפרשת בין חילוק יש - הדברים חיצוניות מצד
מקום, בכל לארץ, בחוץ גם להיות וצריכה שיכולה תפילין להנחת דוקא, ישראל בארץ מיוחד, במקום

אחד" הוי' אלקינו הוי' ישראל "שמע אמירת כוונה 132או מתוך אבל הזמנים, ובכל המקומות בכל שהיא ,
כו'. מיוחדת

הענין; פנימיות מצד לא אבל ומחשבה, דיבור מעשה, מצד הם שהענינים כפי רק הוא זה כל אמנם,

שישאר  די לא אחד", הוי' אלקינו הוי' ישראל "שמע שבאמירת כשם הנה - הענין פנימיות מצד
באחד" נפשו "למסור מיהודי נדרש אלא ומחשבה, דיבור נפשו 133במעשה למסור מוכן להיות היינו, ,

וכן  במקום, תלוי' שאינה מצוה שהיא תפילין, להנחת בנוגע גם כך לבב, וטוב שמחה מתוך בפועל,
- הוא שבזה הענין שפנימיות בזמן, ולא במקום לא תלוי' שאינה מצוה שהיא תורה, לתלמוד בנוגע

הקב"ה. רצון לקיים מס"נ מתוך גמורה החלטה

מצד  בזה לו שיש ("געשמאק") והתענוג העריבות בגלל לא - היא תורה לומד שיהודי לכך ַהסיבה
אמיתית  גם שזהו הענין, פנימיות אבל כן, לאחרי שבא חיצוני ענין זהו שבלב; הרגש או שבמוח השכל
ונתן  העמים מכל בנו בחר "אשר התורה: לימוד קודם לאומרה שחייבים הברכה כנוסח - הוא הענין,

חי" כל מעיני "נעלמה שהיא ורצונו, חכמתו הקב"ה, של תורתו שזוהי היינו, תורתו", את אלא 134לנו ,
לפניו" גו' ולילה.135"שעשועים יומם ושקידה בהתמדה לומדה ולכן  ,

תחסר  ש"לא ועד בה, שיש שבעולם המעלות וכל הענינים שכל ישראל, לארץ בנוגע גם מובן ומזה
בה" עצם 136כל הדבר; ועצם פנימיות עדיין זה ואין ומעשה, דיבור מחשבה עם הקשורים ענינים רק הם ,

אר  של ארץהענין היותה - הוא ישראל גו'ץ אשר "ארץ ,    ועד השנה מרשית
שנה". אחרית

והחיצוניות  הגילויים את גם שלוקחים בטוחים אזי הדבר, של והעצם הפנימיות את לוקחים וכאשר
שבדבר: הטפלים והענינים

אוחזים שגם כאשר שמצינו וכפי עצמו. האדם את תופסים אם בוודאות יודעים לא האדם,
. בגדו "ויעזוב אזי בבגדו", "ותתפשהו החוצה"כאשר ויצא וינס גם 137. כן להיות יכול בקדושה, וכמו .

אוחזים כאשר  אפילו מזה: ויתירה ההפכי. את בצד תופסים אם בוודאות יודעים לא האדם, של
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לט         

את  לפעול לו עמדו עצמם הם עליו, הלשינו שאודותם הענינים שאותם - יושע" "וממנה ועז"נ
העלמות  של הענינים כל למטה גם בטלו ובמילא הקטרוגים, על הנצחון הי' שלמעלה עי"ז הישועה,

נצח" ש"דידן ארץ" אפסי כל ש"ראו ובאופן לחפשי, ויצא יותר 118והסתרים, עוד ניתוסף מאז ואשר ,
ישראל. ארץ ועניני ומצוותי', התורה הפצת השם, לקידוש בנוגע בפעולותיו

 נחלקים שהם שאע"פ מובן, הרי אחד, ביום אחת גאולה אחד, בענין הם אלו ענינים ג' שכל וכיון
המעשה  שהי' (כפי אחד ענינם מ"מ, ישראל, ארץ וקידוש התומ"צ קידוש השם, קידוש סוגים, לג'

הענינים). בפנימיות גם הוא שכן מובן ומזה כפשוטו,
בזה: וההסברה וההבנה

אצלו  ניכר יהי' לא זה, ומלבד אחד, בהוי' מאמין שהוא יכריז שיהודי די לא - השם קידוש בשביל
דוקא. התורה ע"י היא הקב"ה עם ההתקשרות אחת; לתורה השייכות

המדרש  .119וכדברי עמה נמכרתי כביכול תורתי, לכם מכרתי לישראל, הקב"ה "אמר למלך : משל .
בתי  לו, אמר לאשתו, וליטול לארצו לו לילך ביקש ונטלה, המלכים מן אחד בא יחידה, בת לו שהיתה

. היא יחידית לך אצלכם שנתתי שאדור לי עשה אחד קיטון הולך, שאתה מקום שכל לי, עשה טובה זו .
לוקחים" אתם "אותי התורה שע"י לבנ"י , הקב"ה אומר וכך הקב"ה 120כו'", את לקחת שכדי והיינו, ,

התורה. עם - התאחדות - החתונה להיות צריכה

רבא" שמי' ויתקדש ש"יתגדל באופן הקב"ה של שמו פירסום - השם דקידוש שהענין מובן, 121ומזה

לידי  שמביא תלמוד "גדול בפועל, במעשה שנמשך כפי התורה לימוד היינו, התורה, ע"י דוקא נעשה -
.122מעשה"

ישראל: ארץ עניני של המיוחדת לחשיבות בנוגע הוא וכן

הארצות" מכל מקודשת ישראל ש"ארץ - נאמר 123ובהקדמה ועלי' אלקיך 124, ה' עיני גו' אשר "ארץ
אני  הארץ ואת השמים ש"את לכך בסתירה זה אין ואעפ"כ, שנה"; אחרית ועד השנה מראשית בה

כבודו"125מלא" הארץ כל "מלא גופא, ובארץ שבארץ 126, ועד הגילוי, באופן חילוקים שישנם כיון ,
קדושות" "עשר ישנן עצמה העשירית.123ישראל לקדושה עד עילוי אחר בעילוי בקדושה דרגות עשר ,

חלק  היא בישראל השנית "נפש לנפש: בנוגע גם הוא כן - למקום בנוגע אמורים שהדברים וכשם
ממש" ממעל תפלת 127אלקה בשעת הן תמיד, מציאותו שזוהי בנשמתו, שנמצא מהקב"ה חלק היינו, ,

ביוהכ  תעשה"נעילה אשר ידיך מעשה "בכל דחול בעובדין התעסקותו בשעת והן ובשדה,128"פ, בחוץ ,
חול, בעניני כשעוסק יהודי של ומצבו מעמדו בין הקצה אל הקצה מן חילוק יש ואעפ"כ, החול; בימות

שבתון" "שבת ביוהכ"פ, כמו הקדשים, לקדש ועד קודש, בעניני כשעוסק ומצבו וביוהכ"פ 129למעמדו ,
עצמו. דיוהכ"פ העלי' ותכלית החותם שהיא נעילה לתפלת היום שעות שאר  בין חילוק יש גופא

- ישראל ארץ ועניני התומ"צ קיום השם, קידוש על מס"נ, של הענינים לג' בנוגע גם מובן ומזה
אפשר  אי מקום, ובכל זמן בכל ישנם תומ"צ על והמס"נ השם קידוש על דמס"נ הענינים ששני שאע"פ
שאף  התומ"צ, וקידוש השם לקידוש בנוגע (כמו ישראל ארץ עם הקשור  השלישי מהענין אותם להפריד
ביניהם), להפריד אפשר אי הענינים של לאמיתתם אבל בחיצוניות, רק זה הרי ענינים, שני הם שלכאורה
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כנגד  פניו לכוין יהודי צריך החול, בימות והן טובים וימים בשבתות הן ותפלה, תפלה בכל הנה שלכן,
שנאמר  ישראל, רבינו 130ארץ של בשו"ע ובפרט בשו"ע, שנפסק  כפי ארצם", דרך אליך "והתפללו

והגאולה.131הזקן  השמחה בעל ,

מובדלת  אינה כאשר דוקא היא ישראל ארץ של והשלימות שהמציאות - גיסא לאידך גם מובן ומזה
הענינים. ג' כל של שלימה אחדות נעשית שאז הקב"ה, ועם תומ"צ עם ומאוחדת קשורה אלא

:בזה והענין
אחד, ענינם - השם קידוש על ומס"נ בארץ, התלוי' מצוה תפילין, שהנחת לומר אפשר כיצד לכאורה:

שונים?! ובזמנים במקומות שונים, ענינים שהם בשעה בה

ג' שכל מפני שזהו - היא ההסברה עםאך קשורים :הענינים

להיות  צריך שקיומה מצוה שהיא ומעשרות, תרומות הפרשת בין חילוק יש - הדברים חיצוניות מצד
מקום, בכל לארץ, בחוץ גם להיות וצריכה שיכולה תפילין להנחת דוקא, ישראל בארץ מיוחד, במקום

אחד" הוי' אלקינו הוי' ישראל "שמע אמירת כוונה 132או מתוך אבל הזמנים, ובכל המקומות בכל שהיא ,
כו'. מיוחדת

הענין; פנימיות מצד לא אבל ומחשבה, דיבור מעשה, מצד הם שהענינים כפי רק הוא זה כל אמנם,

שישאר  די לא אחד", הוי' אלקינו הוי' ישראל "שמע שבאמירת כשם הנה - הענין פנימיות מצד
באחד" נפשו "למסור מיהודי נדרש אלא ומחשבה, דיבור נפשו 133במעשה למסור מוכן להיות היינו, ,

וכן  במקום, תלוי' שאינה מצוה שהיא תפילין, להנחת בנוגע גם כך לבב, וטוב שמחה מתוך בפועל,
- הוא שבזה הענין שפנימיות בזמן, ולא במקום לא תלוי' שאינה מצוה שהיא תורה, לתלמוד בנוגע

הקב"ה. רצון לקיים מס"נ מתוך גמורה החלטה

מצד  בזה לו שיש ("געשמאק") והתענוג העריבות בגלל לא - היא תורה לומד שיהודי לכך ַהסיבה
אמיתית  גם שזהו הענין, פנימיות אבל כן, לאחרי שבא חיצוני ענין זהו שבלב; הרגש או שבמוח השכל
ונתן  העמים מכל בנו בחר "אשר התורה: לימוד קודם לאומרה שחייבים הברכה כנוסח - הוא הענין,

חי" כל מעיני "נעלמה שהיא ורצונו, חכמתו הקב"ה, של תורתו שזוהי היינו, תורתו", את אלא 134לנו ,
לפניו" גו' ולילה.135"שעשועים יומם ושקידה בהתמדה לומדה ולכן  ,

תחסר  ש"לא ועד בה, שיש שבעולם המעלות וכל הענינים שכל ישראל, לארץ בנוגע גם מובן ומזה
בה" עצם 136כל הדבר; ועצם פנימיות עדיין זה ואין ומעשה, דיבור מחשבה עם הקשורים ענינים רק הם ,

אר  של ארץהענין היותה - הוא ישראל גו'ץ אשר "ארץ ,    ועד השנה מרשית
שנה". אחרית

והחיצוניות  הגילויים את גם שלוקחים בטוחים אזי הדבר, של והעצם הפנימיות את לוקחים וכאשר
שבדבר: הטפלים והענינים

אוחזים שגם כאשר שמצינו וכפי עצמו. האדם את תופסים אם בוודאות יודעים לא האדם,
. בגדו "ויעזוב אזי בבגדו", "ותתפשהו החוצה"כאשר ויצא וינס גם 137. כן להיות יכול בקדושה, וכמו .

אוחזים כאשר  אפילו מזה: ויתירה ההפכי. את בצד תופסים אם בוודאות יודעים לא האדם, של
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מ        

תופסים  כאשר אבל שבו; והרוחניות הנשמה אלא הגוף, בשר אינם האדם ופנימיות עצם כי עצמו, האדם
האדם,את גוף את גם לו שיש מאליו מובן אזי - ותענוג לרצון ועד בלב, הרגש שכלו, את האדם,

האדם. ונכסי לבושי

האדם" זה קטן ל"עולם בנוגע אמורים שהדברים בארץ 138וכשם ובפרט כפשוטו, בעולם הוא כן ,
את ישראל, שבארץ אלקיך" ה' "עיני את שלוקחים שעי "ז - מקבלים ישראל אזי ישראל, שבארץ

על גם בלעדית וממשלה ודבש"שליטה חלב זבת ("ארץ שבה ודבש" ה"חלב על ועל 139הקודש, ,(
ודבש" וגו' ושעורה חטה ("ארץ שבה ודבש" שמן זית ורמון גפן תאנה ושעורה פרטי 140ה"חטה כל - (

ארץ  של והרוח הנשמה והפנימיות, העצם את תופסים כאשר כי ישראל, ארץ בהם שנשתבחה הענינים
בדוגמת  העיקר, אל טפלים שהם החלקים, שאר כל גם ישנם ממילא שבדרך ופשוט מובן הרי ישראל,

הנשמה. אל שטפל האדם גוף

דלימוד  והענין באחד, נפשו שמוסר באופן ישראל שמע דאמירת הענין הנה הפנימיות, שמצד ונמצא,
ישנה שבכולם כיון חד, כולא הם הרי ישראל, דארץ והענין המצוות, וקיום התורה -

כמ"ש  הרצון, הו"ע "נפש" (שהרי הרצון מסירת שפירושה נפש, מסירת מתוך גמורה "אין 141החלטה
אינה  מציאותו שכל באופן ממציאותו שמתבטל היינו, כו'), רצוני אין שפירושו, הזה", העם אל נפשי
מתבטא  הקב"ה של ורצונו ומנהיגו, העולם בורא הקב"ה, המלכים מלכי מלך רצון נתמלא ידו שעל אלא
עי"ז  או לבב, וטוב שמחה מתוך בכח, או בפועל, ברבים שמו מקדש שיהודי עי"ז אם - אופנים בכו"כ
קיום  ע"י ישראל ארץ מקדש שיהודי עי"ז או מצוותי', וקיום התורה לימוד ע"י תומ"צ מקדש שיהודי

פוסקים  כמה (לדעת מהן שאחת בארץ, התלויות ישראל.142מצוות ארץ ישוב מצות היא (

ההתחלקות  כ"כ נוגעת לא אזי לעיל), (כמבואר חד כולא זה הרי הענינים פנימיות שמצד וכיון
מהן  א' שבכל מצוות, תרי"ג פרטים, תרי"ג בו שיש גדול לאילן ומקור ושורש מהפנימיות וההסתעפות

מספר" אין ל"עלמות עד פרטים, פרטי המדרש 143יש (כפירוש מספר להם שאין שבתורה ההלכות אלו ,
.144והזהר)

 רב או אחדים עבור אינו כסלו די"ט שהענין הזקן רבינו דברי לחוג וע"פ ששייכים מישראל ים
מישראל  ואחת אחד לכל ששייך ענין זהו אלא מסויימים, סביבה שהמאסר 145או מובן, שמזה נקי, אין ,

הפנימיות  אודות האמור שגם מובן, הרי - כאו"א גאולת היא הגאולה גם ובמילא לכאו"א, נוגע הי'
ומצוות  תורה השם, קידוש הגאולה), היתה ובזכותם המאסר, הי' (שבגללם הנ"ל הענינים ג' של והעצם
וטוב  שמחה מתוך זאת ולעשות עמו, ולהתעצם לזה להגיע יכול מישראל שכאו"א הו"ע ישראל, וארץ

לבב). וטוב שמחה מתוך להיות שצריכים ותומ"צ ה' עבודת עניני (ככל  לבב
בארצכם" לבטח "וישבתם הקב"ה: מבטיח בארץ"146ואז שלום "ונתתי לפניכם 147, אויביכם "ונפלו ,

,148לחרב"

ועשיתם - תשמרו מצוותי ואת בתורה) עמלים שתהי' מתו"כ: רש"י (כפירוש תלכו ש"בחוקותי כיון
-11אותם"
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הערה 141) 72 ע' ח"ב תו"מ וראה (ובפרש"י). א טו, ירמי'

וש"נ. .35
א"י 142) ישיבת ערך כה) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תרסה (ע' בתחלתו
ח.143) ו, שה"ש

תשרי 144) סה"מ תו"מ .60 הערה 111 ע' חכ"ט לקו"ש ראה
וש"נ. .7 הערה שעב ע'

(145.93 ע' תש"ד .159 ע' תש"ב .72 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
לקו"ש  דש. ע' ח"י תרי. ע' ח"ח מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .163 ע'

ועוד. .344 ע' ח"ט
ה.146) כו, בחוקותי
ו.147) שם,
ח.148) שם,

        

שלום" של "חרב שאפילו באופן יהי' השלום שענין אלא עוד שלא 149ולא היינו, בארצכם, תעבור לא
בנ"י, ביד תהי' הקודש ארץ על הבעלות אלא וכיו"ב, האו"ם של במשקיפים צורך יהי'

היעוד  לעם",150ויקויים לי תהיו ואתם לאלקים לכם "והייתי

הפרשה  שבסיום היעוד יקויים שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה "ואולך 151ועד :
קוממיות". אתכם

***

 המנהג באגה"ק 152ידוע הזקן רבינו כבר כותב שאודותיו הגאולה 153- ביום הש"ס חלוקת לערוך -
ועל  עלינו הבא כסלו מי"ט יאוחר לא ביחד כולם ולסיימו הש"ס כל את ללמוד שיתחילו מנת על שלו,

לטובה. ישראל כל
במשך  וילמדנה עצמו, על שלוקח המסכתא את ירשום אחד וכל הפתקאות, את עתה יחלקו ולכן

וכדרוש. כדבעי ושקידה, בהתמדה השנה

מסכתות  כל את ביניהם לחלק בעצמם שיוכלו רב קהל בהם שאין אחרים במקומות שנמצאים אלו וגם
כאן. שנערכת הש"ס לחלוקת יצטרפו - הש"ס

כמדובר  כולו, הש"ס כל של בלימוד חלק אחד לכל יש אחת, בחלוקה יחד משתתפים כולם וכאשר
שלפנ"ז  כסלו די"ט בהתוועדויות אלא 152בארוכה אחד, ע"י לעשותה אפשר שאי מלאכה בדוגמת שזהו ,

כולה. המלאכה את עשה כאילו שנחשב כיון אחד, כל חייב שאז לרבים, ועד שנים, ע"י

ויחלקו  ניגון, עם יתחילו - שמחה מתוך להיות צריך התורה, לימוד של ענין ובפרט ענין, שכל וכיון
לבב. וטוב שמחה מתוך מסכתא עצמו על יקבל אחד וכל הכרטיסיםֿפתקאות, את

יום, יום בהנהגת מעשה, לידי שמביא באופן הוא הלימוד כאשר שזהו - בהצלחה הלימוד יהי' ועי"ז
. ובמשקהו "במאכלו ניכר שיהי' .ועד ובהילוכו יהודי . זאת  שעושה סכ"ב) (כנ"ל  ובמתנו" ובמשאו .

עלינו  הבאה השנה במשך כולו הש"ס כל לימוד של הזכות לו ויש ברבים, התורה בלימוד שהשתתף
לטובה. ישראל כל ועל

הצ"צ]. מאדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

 כאשר ואפילו בלבושיו, אותו תופסים שכאשר אדם, מתפיסת (סכ"ה) לעיל המוזכרת הדוגמא
אותו  כי תופסים האדם, את תפסו אכן אם עדיין יודעים לא הגשמיים, ועצמות בבשר בגופו, ואוחזים

גידיו  ושס"ה אבריו ברמ"ח בבשרו, שאוחזים מה יעזור לא הפכי, באופן הם שלו וההשגה הרגש כאשר
נוסף: לענין גם שייכת -

שרוצים  מפני - לכך והסיבה מצליחים. אינם אך הנוער, את לתקן אופנים מיני בכל שמנסים כאלו יש
הדרך  את למצוא מתעסקים ולא שלהם, והחיצוניות בגוף או בלבושים האחיזה ע"י הנוער את לתפוס

הנוער. של והפנימיות לנפש

החיצוניות, עם נשארים אזי החיצוניות, עם כשמתעסקים כי - מצליחים שלא בכך פלא אין ולכן,
קודם  שהי' כפי נשאר זה הרי - שבלב והרגש שבמוח השכל - באדם ושולט שמושל העיקרי הענין ואילו

ההשתדלות.
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ב.149) כב, תענית ראה
יב.150) שם,
יג.151) שם,

חמ"ה 152) (תו"מ סכ"ט דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה
וש"נ. .(241 ע'

בסופו.153) קו"א תניא



מי         

תופסים  כאשר אבל שבו; והרוחניות הנשמה אלא הגוף, בשר אינם האדם ופנימיות עצם כי עצמו, האדם
האדם,את גוף את גם לו שיש מאליו מובן אזי - ותענוג לרצון ועד בלב, הרגש שכלו, את האדם,

האדם. ונכסי לבושי

האדם" זה קטן ל"עולם בנוגע אמורים שהדברים בארץ 138וכשם ובפרט כפשוטו, בעולם הוא כן ,
את ישראל, שבארץ אלקיך" ה' "עיני את שלוקחים שעי "ז - מקבלים ישראל אזי ישראל, שבארץ

על גם בלעדית וממשלה ודבש"שליטה חלב זבת ("ארץ שבה ודבש" ה"חלב על ועל 139הקודש, ,(
ודבש" וגו' ושעורה חטה ("ארץ שבה ודבש" שמן זית ורמון גפן תאנה ושעורה פרטי 140ה"חטה כל - (

ארץ  של והרוח הנשמה והפנימיות, העצם את תופסים כאשר כי ישראל, ארץ בהם שנשתבחה הענינים
בדוגמת  העיקר, אל טפלים שהם החלקים, שאר כל גם ישנם ממילא שבדרך ופשוט מובן הרי ישראל,

הנשמה. אל שטפל האדם גוף

דלימוד  והענין באחד, נפשו שמוסר באופן ישראל שמע דאמירת הענין הנה הפנימיות, שמצד ונמצא,
ישנה שבכולם כיון חד, כולא הם הרי ישראל, דארץ והענין המצוות, וקיום התורה -

כמ"ש  הרצון, הו"ע "נפש" (שהרי הרצון מסירת שפירושה נפש, מסירת מתוך גמורה "אין 141החלטה
אינה  מציאותו שכל באופן ממציאותו שמתבטל היינו, כו'), רצוני אין שפירושו, הזה", העם אל נפשי
מתבטא  הקב"ה של ורצונו ומנהיגו, העולם בורא הקב"ה, המלכים מלכי מלך רצון נתמלא ידו שעל אלא
עי"ז  או לבב, וטוב שמחה מתוך בכח, או בפועל, ברבים שמו מקדש שיהודי עי"ז אם - אופנים בכו"כ
קיום  ע"י ישראל ארץ מקדש שיהודי עי"ז או מצוותי', וקיום התורה לימוד ע"י תומ"צ מקדש שיהודי

פוסקים  כמה (לדעת מהן שאחת בארץ, התלויות ישראל.142מצוות ארץ ישוב מצות היא (

ההתחלקות  כ"כ נוגעת לא אזי לעיל), (כמבואר חד כולא זה הרי הענינים פנימיות שמצד וכיון
מהן  א' שבכל מצוות, תרי"ג פרטים, תרי"ג בו שיש גדול לאילן ומקור ושורש מהפנימיות וההסתעפות

מספר" אין ל"עלמות עד פרטים, פרטי המדרש 143יש (כפירוש מספר להם שאין שבתורה ההלכות אלו ,
.144והזהר)

 רב או אחדים עבור אינו כסלו די"ט שהענין הזקן רבינו דברי לחוג וע"פ ששייכים מישראל ים
מישראל  ואחת אחד לכל ששייך ענין זהו אלא מסויימים, סביבה שהמאסר 145או מובן, שמזה נקי, אין ,

הפנימיות  אודות האמור שגם מובן, הרי - כאו"א גאולת היא הגאולה גם ובמילא לכאו"א, נוגע הי'
ומצוות  תורה השם, קידוש הגאולה), היתה ובזכותם המאסר, הי' (שבגללם הנ"ל הענינים ג' של והעצם
וטוב  שמחה מתוך זאת ולעשות עמו, ולהתעצם לזה להגיע יכול מישראל שכאו"א הו"ע ישראל, וארץ

לבב). וטוב שמחה מתוך להיות שצריכים ותומ"צ ה' עבודת עניני (ככל  לבב
בארצכם" לבטח "וישבתם הקב"ה: מבטיח בארץ"146ואז שלום "ונתתי לפניכם 147, אויביכם "ונפלו ,

,148לחרב"

ועשיתם - תשמרו מצוותי ואת בתורה) עמלים שתהי' מתו"כ: רש"י (כפירוש תלכו ש"בחוקותי כיון
-11אותם"
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הערה 141) 72 ע' ח"ב תו"מ וראה (ובפרש"י). א טו, ירמי'

וש"נ. .35
א"י 142) ישיבת ערך כה) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תרסה (ע' בתחלתו
ח.143) ו, שה"ש

תשרי 144) סה"מ תו"מ .60 הערה 111 ע' חכ"ט לקו"ש ראה
וש"נ. .7 הערה שעב ע'

(145.93 ע' תש"ד .159 ע' תש"ב .72 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
לקו"ש  דש. ע' ח"י תרי. ע' ח"ח מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .163 ע'

ועוד. .344 ע' ח"ט
ה.146) כו, בחוקותי
ו.147) שם,
ח.148) שם,

        

שלום" של "חרב שאפילו באופן יהי' השלום שענין אלא עוד שלא 149ולא היינו, בארצכם, תעבור לא
בנ"י, ביד תהי' הקודש ארץ על הבעלות אלא וכיו"ב, האו"ם של במשקיפים צורך יהי'

היעוד  לעם",150ויקויים לי תהיו ואתם לאלקים לכם "והייתי

הפרשה  שבסיום היעוד יקויים שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה "ואולך 151ועד :
קוממיות". אתכם

***

 המנהג באגה"ק 152ידוע הזקן רבינו כבר כותב שאודותיו הגאולה 153- ביום הש"ס חלוקת לערוך -
ועל  עלינו הבא כסלו מי"ט יאוחר לא ביחד כולם ולסיימו הש"ס כל את ללמוד שיתחילו מנת על שלו,

לטובה. ישראל כל
במשך  וילמדנה עצמו, על שלוקח המסכתא את ירשום אחד וכל הפתקאות, את עתה יחלקו ולכן

וכדרוש. כדבעי ושקידה, בהתמדה השנה

מסכתות  כל את ביניהם לחלק בעצמם שיוכלו רב קהל בהם שאין אחרים במקומות שנמצאים אלו וגם
כאן. שנערכת הש"ס לחלוקת יצטרפו - הש"ס

כמדובר  כולו, הש"ס כל של בלימוד חלק אחד לכל יש אחת, בחלוקה יחד משתתפים כולם וכאשר
שלפנ"ז  כסלו די"ט בהתוועדויות אלא 152בארוכה אחד, ע"י לעשותה אפשר שאי מלאכה בדוגמת שזהו ,

כולה. המלאכה את עשה כאילו שנחשב כיון אחד, כל חייב שאז לרבים, ועד שנים, ע"י

ויחלקו  ניגון, עם יתחילו - שמחה מתוך להיות צריך התורה, לימוד של ענין ובפרט ענין, שכל וכיון
לבב. וטוב שמחה מתוך מסכתא עצמו על יקבל אחד וכל הכרטיסיםֿפתקאות, את

יום, יום בהנהגת מעשה, לידי שמביא באופן הוא הלימוד כאשר שזהו - בהצלחה הלימוד יהי' ועי"ז
. ובמשקהו "במאכלו ניכר שיהי' .ועד ובהילוכו יהודי . זאת  שעושה סכ"ב) (כנ"ל  ובמתנו" ובמשאו .

עלינו  הבאה השנה במשך כולו הש"ס כל לימוד של הזכות לו ויש ברבים, התורה בלימוד שהשתתף
לטובה. ישראל כל ועל

הצ"צ]. מאדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

 כאשר ואפילו בלבושיו, אותו תופסים שכאשר אדם, מתפיסת (סכ"ה) לעיל המוזכרת הדוגמא
אותו  כי תופסים האדם, את תפסו אכן אם עדיין יודעים לא הגשמיים, ועצמות בבשר בגופו, ואוחזים

גידיו  ושס"ה אבריו ברמ"ח בבשרו, שאוחזים מה יעזור לא הפכי, באופן הם שלו וההשגה הרגש כאשר
נוסף: לענין גם שייכת -

שרוצים  מפני - לכך והסיבה מצליחים. אינם אך הנוער, את לתקן אופנים מיני בכל שמנסים כאלו יש
הדרך  את למצוא מתעסקים ולא שלהם, והחיצוניות בגוף או בלבושים האחיזה ע"י הנוער את לתפוס

הנוער. של והפנימיות לנפש

החיצוניות, עם נשארים אזי החיצוניות, עם כשמתעסקים כי - מצליחים שלא בכך פלא אין ולכן,
קודם  שהי' כפי נשאר זה הרי - שבלב והרגש שבמוח השכל - באדם ושולט שמושל העיקרי הענין ואילו

ההשתדלות.
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ב.149) כב, תענית ראה
יב.150) שם,
יג.151) שם,

חמ"ה 152) (תו"מ סכ"ט דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה
וש"נ. .(241 ע'

בסופו.153) קו"א תניא



מב        

:הרפואה מחכמת - נוספת ודוגמא
ישנם אזי כדבעי, שלא הבריאות במצב נמצא אדם של כאשר במצב שאינו כך על שמעידים

גם וישנה וכיו"ב; כדבעי, אינה אצלו החום מדת ולדוגמא: בריא, ניכר איש שיהי' לכך שגרמה
הרי  אופן, בכל אבל פנימי, ענין אפילו או חיצוני, ענין הם הסימנים שכן, כדבעי. שאינו במצב שהוא

רק הסיבה.זה היא זו ולא ,

החולי  את לרפאות כיצד דרכים שני יש לכך, :154ובהתאם

את  לנצח יצליח קלה לשעה אם שגם ומובן, בסיבה. לטפל מבלי הסימנים, את לרפא דרך יש
כלל  טיפלו שלא דכיון האדם, יבריא ידה שעל הדרך זו אין וכיו"ב, החום מדת את להוריד ה"סימן",

הסימנים. יחזרו הזמן לאחרי הנה בסיבה ,

את לבטל צורך יש אלא הסימנים, עם להתעסק נחוץ לא - יבריא שהאדם כן,כדי ולאחרי ,
ה  יטפלויתבטלו אזי עצמו, בפני לענין נעשו הסימנים ואם ממילא, בדרך בסימנים.סימנים גם

בלבד  זו לא הנה - ("סימפטומים") הסימנים את לרפא הרפואה ענין כל את ולהקדיש להתעסק אבל
החולה, את מרמה זה שמצב - נוסף חסרון בזה יש אלא (כנ"ל), האדם את לרפא מצליחים לא שעי"ז
שאינו  עליו נראה לא ובחיצוניות הסימנים, את ניצח שעה שלפי בראותו שכן, הרופא. את גם ומרמה
הבריא, שכבר חושב והלה הסיבה, את ביטל לא שעדיין בשעה בה לנפשו, הרופא מניחו אזי בריא,

גדולה! הכי סכנה זו הרי חולה, שהוא יודע אינו וכאשר

לבנ"י: בנוגע ועד"ז

ממעל  אלקה חלק היא בישראל השנית ו"נפש הקב"ה, של בנו הוא זמן, ובכל מקום בכל יהודי, כל
על 127ממש" הרוחניות הגברת החומר, על הצורה הגברת של באופן הוא אצלו הנורמלי הסדר ולכן, ,

הגוף. על הנשמה הגברת ובמילא, הגשמיות,

כדבעי  שלא ענין איזה שיש סימן זה הרי להגוף, בנוגע כדבעי שלא ענין איזה כשיש הנה שכן, וכיון
צורך  שיש כאּפן") זיך זאל ("ער ש"יתפוס" וסימן מסובב בתור באים הגוף עניני ואילו לנשמה, ַָבנוגע

לנשמתו. תיקון שימצא עי"ז - לגופו בתיקון

לא  שהאדם בלבד זו לא הנה בסיבה, לגעת מבלי המסובב, את לרפא בדרך בוחר שכאשר וכאמור,
צריך  אינו ששוב שחושב הרופא, את ומרמים החולה, את מרמים שעי"ז - חסרון ניתוסף אלא יתרפא,

האדם. כל כדרך כבר שהוא כיון בו, לטפל

 לכל ובנוגע ישראל, ארץ שזוהי בעולם, לחלקם ובנוגע לבנ"י, בנוגע (סכ"ה) משנת"ל וזהו
ובשדה" בבית גו' אשר "כל :155עניניהם,

אלקיכם" לה' אתם "בנים - בנ"י של המציאות עצם לגבי טפלים הם אלו ענינים שכל לדעת ,156צריך
רוחניי  בענינים ולא גשמיים בענינים לא אצלו יחסר ולא בסדר, שיהי' לפעול צורך לכל וכשיש הנה ם,

של השלימות את להבטיח יש לראש  בטלים רצוי', הבלתי הסיבה מתבטלת וכאשר שלו,
מהסיבה. המסובבים התוצאות גם ממילא בדרך

ואח"כ  סכנה, בו שאין לחולה סכנה בו שיש מחולה - חולי של מצב מתקנים ידה שעל הדרך וזוהי
הרמב"ם  ופס"ד כלשון ועד לגמרי, בריא שיהי' הכבד) אל הקל מדרכי 157(מן ושלם בריא הגוף "היות :

מעשרה  למטה הגשמי, בעוה"ז בעולם, אלקות רואים ידו שעל גוף שנעשה היינו, הוא", ה' (עבודת)
טפחים.
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וש"נ.154) .16 ע' חט"ו תו"מ גם ראה
ה.155) לט, (וישב) פרשתנו

א.156) יד, ראה פ'
וש"נ).157) .215 ס"ע ח"מ תו"מ (וראה רפ"ד דעות הל'

        

וכמ"ש  ואחת, אחד כל ביד הוא זה שכל - "לא 158ובהוספה היא", רחוקה ולא ממך היא נפלאת "לא
היא" לים מעבר ולא גו' היא בגמרא 159בשמים וכמבואר רש"י 161ומדרשים 160, בפירוש ש"אם 162(והובא ,(

כש"קרוב  ועאכו"כ אחרי'", לעבור צריך אתה היא לים מעבר ואם אחרי', לעלות צריך אתה היא בשמים
לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר בריא 163אליך ויהודי בנשמתו בריא יהודי להיות תלוי הדבר שבידו -
בתורתו. בריא יהודי שיהי' עי"ז בגופו,

הכתוב  חז"ל 164ובלשון וכדרשת שלם", יעקב "ויבוא :165. בגופו "שלם (בנכסיו,: בממונו שלם .
. ובשדה") בבית לו אשר ש"ברכת "בכל ובאופן הפרטים, בכל ובמילוי בשלימות בתורתו", שלם .

תעשיר" היא .166ה'

***

 באופן התניא ספר את שחילק נשיאנו רבינו תקנת גם ישנה כסלו, בי"ט הש"ס חלוקת על נוסף
יום, בכל תניא שיעור גם ילמדו השיעורים שאר על שנוסף והיינו, כסלו, בי"ט מחדש ללמדו שמתחילים

הבעל"ט. כסלו י"ט עד השנה, במשך  התניא ספר את שיסיימו באופן
התניא  ספר והתחלת לסיום בנוגע גם להזכיר כסלו בי"ט נהוג לכך :167ובהתאם

(כידוע  בדףֿהשער והגאולה, השמחה בעל הזקן, רבינו כותב התניא לספר של 168בנוגע הנוסח שזהו
התניא  בפנים שמבאר (וכפי בינונים" של "ספר עצמו): הזקן אדם 169רבינו כל מדת היא הבינוני ש"מדת

פסוק  על "מיוסד כו'"), ימשוך אדם כל (כפי 163ואחרי ' לעשותו ובלבבך בפיך מאוד הדבר אליך קרוב כי
ארוכה  בדרך מאוד, קרוב הוא איך  היטב לבאר כו'), ומצב במעמד חילוק ללא מישראל, לכאו"א שנאמר

בעזה"י". וקצרה

מהשבת  "חיצוניות השבת, מצות אודות מסיים שבה תוכיח, הוכח ד"ה באגה"ק הוא התניא ספר וסיום
כו'".. השבת ופנימית .

הפסוק  על הרמב"ן כפירוש החול, ימי ששת את גם לכלול צריך השבת ענין כללות "זכור 170והנה,
המצוה  מן זו כי בשבת, שני בשבת אחד שבת, לשם הימים כל מונים ש"ישראל לקדשו", השבת יום את

בשו"ע  וכמובא יום", בכל תמיד לזוכרו בו לה"זכירות"171שנצטוינו דברכות בנוגע המלות שבפירוש
שבת". "זכירת גם נכללת שביניהם ק"ש,

העולם  בריאת מלאכת שהרי - כולו העולם כל של המציאות את ומקיף כולל השבת שענין ונמצא,
כמארז"ל  השבת, ביום ונשלמה ונסתיימה בראשית, ימי בששת מנוחה,172היתה חסר העולם הי' "מה

מנוחה". באת שבת באת

לו  לעשות היא לעשותו" ובלבבך "בפיך של התכלית שהרי - התניא וסיום התחלת בין הקשר וזהו
שענין  ושלאח"ז), שלפנ"ז ובפרקים ל"ו, בפרק בארוכה (כמבואר התחתון בעוה"ז בתחתונים, דירה ית'
ד"בפיך  באופן בנ"י מתנהגים שבהם ביחד, השבת ויום המעשה ימי ששת במשך העבודה ע"י נעשה זה

לעשותו". ובלבבך
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יא.158) ל, נצבים
יבֿיג.159) שם,
רע"א.160) נה, עירובין
עה"פ.161) יל"ש
ואילך.162) 167 ע' חל"ד בלקו"ש נת' עה"פ.
יד.163) שם,
יח.164) לג, וישלח
עה"פ 165) בפרש"י הובא ה. פע"ט, ב"ר סע"ב. לג, שבת

ואילך). 168 ע' חכ"ה בלקו"ש (נת'
כב.166) יו"ד, משלי

(תו"מ 167) ואילך סמ"ב דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 250 ע' חמ"ה

ס"ע 168) חל"ח (תו"מ ס"ל תשכ"ד כסלו י"ט שיחת גם ראה
וש"נ. .358 ע' ח"מ שם .(285

רפי"ד.169)
ח.170) כ, יתרו
ס"ד.171) ס"ס או"ח אדה"ז
ויכל).172) (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

שם  ובמת"כ ט פ"י, ב"ר וראה א. לח, סנהדרין - חצבה תוד"ה
"חז"ל". בשם שאנן) (ד"ה



מג         

:הרפואה מחכמת - נוספת ודוגמא
ישנם אזי כדבעי, שלא הבריאות במצב נמצא אדם של כאשר במצב שאינו כך על שמעידים

גם וישנה וכיו"ב; כדבעי, אינה אצלו החום מדת ולדוגמא: בריא, ניכר איש שיהי' לכך שגרמה
הרי  אופן, בכל אבל פנימי, ענין אפילו או חיצוני, ענין הם הסימנים שכן, כדבעי. שאינו במצב שהוא

רק הסיבה.זה היא זו ולא ,

החולי  את לרפאות כיצד דרכים שני יש לכך, :154ובהתאם

את  לנצח יצליח קלה לשעה אם שגם ומובן, בסיבה. לטפל מבלי הסימנים, את לרפא דרך יש
כלל  טיפלו שלא דכיון האדם, יבריא ידה שעל הדרך זו אין וכיו"ב, החום מדת את להוריד ה"סימן",

הסימנים. יחזרו הזמן לאחרי הנה בסיבה ,

את לבטל צורך יש אלא הסימנים, עם להתעסק נחוץ לא - יבריא שהאדם כן,כדי ולאחרי ,
ה  יטפלויתבטלו אזי עצמו, בפני לענין נעשו הסימנים ואם ממילא, בדרך בסימנים.סימנים גם

בלבד  זו לא הנה - ("סימפטומים") הסימנים את לרפא הרפואה ענין כל את ולהקדיש להתעסק אבל
החולה, את מרמה זה שמצב - נוסף חסרון בזה יש אלא (כנ"ל), האדם את לרפא מצליחים לא שעי"ז
שאינו  עליו נראה לא ובחיצוניות הסימנים, את ניצח שעה שלפי בראותו שכן, הרופא. את גם ומרמה
הבריא, שכבר חושב והלה הסיבה, את ביטל לא שעדיין בשעה בה לנפשו, הרופא מניחו אזי בריא,

גדולה! הכי סכנה זו הרי חולה, שהוא יודע אינו וכאשר

לבנ"י: בנוגע ועד"ז

ממעל  אלקה חלק היא בישראל השנית ו"נפש הקב"ה, של בנו הוא זמן, ובכל מקום בכל יהודי, כל
על 127ממש" הרוחניות הגברת החומר, על הצורה הגברת של באופן הוא אצלו הנורמלי הסדר ולכן, ,

הגוף. על הנשמה הגברת ובמילא, הגשמיות,

כדבעי  שלא ענין איזה שיש סימן זה הרי להגוף, בנוגע כדבעי שלא ענין איזה כשיש הנה שכן, וכיון
צורך  שיש כאּפן") זיך זאל ("ער ש"יתפוס" וסימן מסובב בתור באים הגוף עניני ואילו לנשמה, ַָבנוגע

לנשמתו. תיקון שימצא עי"ז - לגופו בתיקון

לא  שהאדם בלבד זו לא הנה בסיבה, לגעת מבלי המסובב, את לרפא בדרך בוחר שכאשר וכאמור,
צריך  אינו ששוב שחושב הרופא, את ומרמים החולה, את מרמים שעי"ז - חסרון ניתוסף אלא יתרפא,

האדם. כל כדרך כבר שהוא כיון בו, לטפל

 לכל ובנוגע ישראל, ארץ שזוהי בעולם, לחלקם ובנוגע לבנ"י, בנוגע (סכ"ה) משנת"ל וזהו
ובשדה" בבית גו' אשר "כל :155עניניהם,

אלקיכם" לה' אתם "בנים - בנ"י של המציאות עצם לגבי טפלים הם אלו ענינים שכל לדעת ,156צריך
רוחניי  בענינים ולא גשמיים בענינים לא אצלו יחסר ולא בסדר, שיהי' לפעול צורך לכל וכשיש הנה ם,

של השלימות את להבטיח יש לראש  בטלים רצוי', הבלתי הסיבה מתבטלת וכאשר שלו,
מהסיבה. המסובבים התוצאות גם ממילא בדרך

ואח"כ  סכנה, בו שאין לחולה סכנה בו שיש מחולה - חולי של מצב מתקנים ידה שעל הדרך וזוהי
הרמב"ם  ופס"ד כלשון ועד לגמרי, בריא שיהי' הכבד) אל הקל מדרכי 157(מן ושלם בריא הגוף "היות :

מעשרה  למטה הגשמי, בעוה"ז בעולם, אלקות רואים ידו שעל גוף שנעשה היינו, הוא", ה' (עבודת)
טפחים.
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וש"נ.154) .16 ע' חט"ו תו"מ גם ראה
ה.155) לט, (וישב) פרשתנו

א.156) יד, ראה פ'
וש"נ).157) .215 ס"ע ח"מ תו"מ (וראה רפ"ד דעות הל'

        

וכמ"ש  ואחת, אחד כל ביד הוא זה שכל - "לא 158ובהוספה היא", רחוקה ולא ממך היא נפלאת "לא
היא" לים מעבר ולא גו' היא בגמרא 159בשמים וכמבואר רש"י 161ומדרשים 160, בפירוש ש"אם 162(והובא ,(

כש"קרוב  ועאכו"כ אחרי'", לעבור צריך אתה היא לים מעבר ואם אחרי', לעלות צריך אתה היא בשמים
לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר בריא 163אליך ויהודי בנשמתו בריא יהודי להיות תלוי הדבר שבידו -
בתורתו. בריא יהודי שיהי' עי"ז בגופו,

הכתוב  חז"ל 164ובלשון וכדרשת שלם", יעקב "ויבוא :165. בגופו "שלם (בנכסיו,: בממונו שלם .
. ובשדה") בבית לו אשר ש"ברכת "בכל ובאופן הפרטים, בכל ובמילוי בשלימות בתורתו", שלם .

תעשיר" היא .166ה'

***

 באופן התניא ספר את שחילק נשיאנו רבינו תקנת גם ישנה כסלו, בי"ט הש"ס חלוקת על נוסף
יום, בכל תניא שיעור גם ילמדו השיעורים שאר על שנוסף והיינו, כסלו, בי"ט מחדש ללמדו שמתחילים

הבעל"ט. כסלו י"ט עד השנה, במשך  התניא ספר את שיסיימו באופן
התניא  ספר והתחלת לסיום בנוגע גם להזכיר כסלו בי"ט נהוג לכך :167ובהתאם

(כידוע  בדףֿהשער והגאולה, השמחה בעל הזקן, רבינו כותב התניא לספר של 168בנוגע הנוסח שזהו
התניא  בפנים שמבאר (וכפי בינונים" של "ספר עצמו): הזקן אדם 169רבינו כל מדת היא הבינוני ש"מדת

פסוק  על "מיוסד כו'"), ימשוך אדם כל (כפי 163ואחרי ' לעשותו ובלבבך בפיך מאוד הדבר אליך קרוב כי
ארוכה  בדרך מאוד, קרוב הוא איך  היטב לבאר כו'), ומצב במעמד חילוק ללא מישראל, לכאו"א שנאמר

בעזה"י". וקצרה

מהשבת  "חיצוניות השבת, מצות אודות מסיים שבה תוכיח, הוכח ד"ה באגה"ק הוא התניא ספר וסיום
כו'".. השבת ופנימית .

הפסוק  על הרמב"ן כפירוש החול, ימי ששת את גם לכלול צריך השבת ענין כללות "זכור 170והנה,
המצוה  מן זו כי בשבת, שני בשבת אחד שבת, לשם הימים כל מונים ש"ישראל לקדשו", השבת יום את

בשו"ע  וכמובא יום", בכל תמיד לזוכרו בו לה"זכירות"171שנצטוינו דברכות בנוגע המלות שבפירוש
שבת". "זכירת גם נכללת שביניהם ק"ש,

העולם  בריאת מלאכת שהרי - כולו העולם כל של המציאות את ומקיף כולל השבת שענין ונמצא,
כמארז"ל  השבת, ביום ונשלמה ונסתיימה בראשית, ימי בששת מנוחה,172היתה חסר העולם הי' "מה

מנוחה". באת שבת באת

לו  לעשות היא לעשותו" ובלבבך "בפיך של התכלית שהרי - התניא וסיום התחלת בין הקשר וזהו
שענין  ושלאח"ז), שלפנ"ז ובפרקים ל"ו, בפרק בארוכה (כמבואר התחתון בעוה"ז בתחתונים, דירה ית'
ד"בפיך  באופן בנ"י מתנהגים שבהם ביחד, השבת ויום המעשה ימי ששת במשך העבודה ע"י נעשה זה

לעשותו". ובלבבך
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יא.158) ל, נצבים
יבֿיג.159) שם,
רע"א.160) נה, עירובין
עה"פ.161) יל"ש
ואילך.162) 167 ע' חל"ד בלקו"ש נת' עה"פ.
יד.163) שם,
יח.164) לג, וישלח
עה"פ 165) בפרש"י הובא ה. פע"ט, ב"ר סע"ב. לג, שבת

ואילך). 168 ע' חכ"ה בלקו"ש (נת'
כב.166) יו"ד, משלי

(תו"מ 167) ואילך סמ"ב דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 250 ע' חמ"ה

ס"ע 168) חל"ח (תו"מ ס"ל תשכ"ד כסלו י"ט שיחת גם ראה
וש"נ. .358 ע' ח"מ שם .(285

רפי"ד.169)
ח.170) כ, יתרו
ס"ד.171) ס"ס או"ח אדה"ז
ויכל).172) (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

שם  ובמת"כ ט פ"י, ב"ר וראה א. לח, סנהדרין - חצבה תוד"ה
"חז"ל". בשם שאנן) (ד"ה



מד        

הציבור" עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה ד"העוסק הענינים שלשת ע"י זה הרי - 173ובכללות

הציבור",174(כנ"ל  עם "ומתפלל (ב) ובגמ"ח", בתורה "העוסק (א) כלליים: סוגים לשני שנחלקים ,(
עם קשור התפלה שענין בכך זמ"ז באופןשחלוקים זה הרי וגמ"ח דתורה הענין ואילו ,

.בכך עוסק

בלימוד  שהכוונה (סכ"ב) לעיל כאמור יחדיו, שניהם שצ"ל ובגמ"ח", בתורה "העוסק - בזה והדיוק
לאידך, וכן וגמ"ח; תורה - מעשה לידי לבוא צריך הלימוד אלא כשלעצמו, בלימוד שישאר אינה התורה

במדרש  כדאיתא גמ"ח"), ("תורה'דיקע תורה ע"פ כשנעשית היא גמ"ח של שהוא 175שהשלימות "כל
שב  ש"חושך מצינו ועד"ז (צדיקים)", רחמנים על אכזר נעשה לסוף (רשעים) אכזרים על שונא רחמן טו

ענין 176בנו" זה הרי ב"שבטו", להשתמש שצריך ומצב במעמד גמ"ח של באופן מתנהג שכאשר והיינו, ,
בתורה. העסק של ההדרכה ע"פ צ"ל הגמ"ח שענין מובן, שמזה בנו"), ("שונא גמ"ח היפך שהוא

:הש"ס והתחלת סיום עם גם קשור - לתפלה (וגמ"ח) תורה בין החילוק - זה וענין
עולם  בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל אליהו דבי "תנא הוא: (בגמרא) הש"ס סיום

שנאמר  היא:177הבא, הש"ס והתחלת התורה; ענין - הלכות" אלא הליכות תקרי אל לו, עולם הליכות
ממשיך  דק"ש, הזמן שנתבאר לאחרי שהרי ותפלה, שמע קריאת - וכו'" בערבין שמע את קורין "מאימתי

תפלה  לזמן בנוגע גם שלאח"ז .178בפרקים

התורה, לימוד כן ולאחרי התפלה, ענין להיות צריך שתחילה הוא העבודה שסדר וכיון

מ"מ,- התפלה, קודם גם ללמוד ויכולים גרמא, שהזמן מצוה אינה תורה תלמוד שמצות אע"פ שהרי
למטתי" סמוכה תהא ש"תפלתי באופן הוא המסודר התפלה 179הסדר שלאחרי התורה לימוד הנה ואז ,

בשו"ע  וכהפס"ד כדבעי. מנהג 180הוא בהן "הנהג - כן (ולאחרי המדרש לבית הכנסת מבית לילך שצריך
ארץ" בגמ"ח)181דרך העסק שזהו"ע ,-

עד  הלימוד, ענין בא כן ולאחרי הש"ס, בהתחלת הוא התפלה שענין הוא הסדר גופא בש"ס גם הנה
יום", בכל הלכות השונה "כל הש "ס, לסיום

לפעולה הליכות ועד תקרי אל לו, עולם "הליכות - הלכות" "השונה ישראל איש ע"פ שיתנהל
(סי  כנ"ל - הלכות" אלא אלא הקודם, הפירוש את מבטל זה שאין תקרי", "אל לדרשת בנוגע מהכלל "ג)

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין (שהרי לו" עולם ש"הליכות היינו, אמת, בעה"ב 182שניהם הוא מי אבל, ,(
לכך  ובהתאם הלכות", "שונה יהודי כאשר זה הרי - לקיום ראוי העולם נעשה וכיצד בעולם, האמיתי

בעולם. ופועל מתנהג

 כדברי גרמא, שהזמן מצותֿעשה הם ותפלה שק"ש - הוא לתורה ותפלה ק"ש בין החילוק והנה,
ועד"ז  המשנה, בהמשך שנאמרו הדעות פרטי ככל כו'", עד כו' בערבין שמע את קורין "מאימתי המשנה
(וזהו  גרמא הזמן שאין מצותֿעשה הוא הלכות") ("השונה התורה לימוד משא"כ התפלה; לזמן בנוגע
למצות  בנוגע הוא הש"ס וסיום גרמא, שהזמן מצותֿעשה ק"ש, למצות בנוגע היא הש"ס שהתחלת

הכבד). אל הקל מן - גרמא הזמן שאין מצותֿעשה תורה, תלמוד
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רע"א.173) ח, ברכות
ואילך).174) 291 ע' (לעיל במאמר
(אוה"ת 175) טז פ"ז, קה"ר וראה קכא. רמז שמואלֿא יל"ש

תרסא). ס"ע בשלח
כד.176) יג, משלי
ו.177) ג, חבקוק

פ"ד.178)
ב.179) צו, ברכה לקו"ת וראה ב. ה, ברכות
וש"נ.180) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז
ב.181) לה, שם
וש"נ.182) א. סג, שבת

        

שאינה  מצוה שזוהי - הפשוט האופן (א) אופנים: בשני לפרש יש - גרמא הזמן שאין למצוות ובנוגע
קשורה  אינה שהמצוה לומר הכוונה שאין - אחר באופן זאת להסביר (ב) הזמן, ענין עם כלל קשורה
רגע  כל עם קשורה שהמצוה או המצוה, עם קשור הזמן משך שכל - אדרבה אלא הזמן, ענין עם כלל

הזמן. שבמשך

באחרונים  כמבואר - ובהלכה בפועל מזה במסכת 183והחילוק לאביי יוסף רב בין הפלוגתא שזוהי
דוחה 184שבת  עצמה המצוה רק שלא (היינו, השבת את דוחין מצוה שמכשירי אליעזר רבי לדעת בנוגע

דוחים  המצוה עשיית את המכשירים הדברים גם אלא וכיו"ב, פסח קרבן התמידין, הקרבת כמו שבת,
ומזוזה: ציצית למצות בנוגע גם אמורים הדברים אם - השבת) את

. השבת את דוחין מצוה מכשירי אליעזר ר' אמר לכל לא יוחנן ."א"ר מאי למעוטי ציצית . למעוטי .
.לט  לפתחו ומזוזה בשבת) בטליתו יתלנה (שלא .ליתו לפתחו מזוזה ועשה טליתו צייץ שאם חייב,. .

כל  זמן, להם קבוע מדאין אדרבה, אביי, לי' אמר זמן, להם קבוע שאין לפי יוסף רב אמר טעמא, מאי
הוא". זמני' ושעתא שעתא

הרי  ובמילא זמן, עם הקשורה במצוה רק הם השבת את דוחין מצוה שמכשירי ר"א דברי כלומר:
שאינה  כיון הזמן, את שתדחה לומר שייך לא זמן, עם קשורה שאינה מצוה אבל הזמן, ענין את דוחה
שאינם  היינו, זמן", להם קבוע "אין ומזוזה שציצית כיון יוסף, רב לדעת ולכן, הזמן. ענין ושטח בגדר

השבת. את דוחין מצוה שמכשירי בהם לומר שייך לא הזמן, לענין שייכים

שעתא  "כל אדרבה: אלא הזמן, לענין שייכים אינם ומזוזה שציצית לומר אין - אביי לדעת אבל
השבת. את מצוה מכשירי דוחין ומזוזה בציצית גם ר"א, לדעת ולכן, הוא", זמני' ושעתא

 פעם רק לקיימה יכולים זה זמן במשך כאשר - גרמא שהזמן למצותֿעשה בנוגע לבאר יש ועד"ז
אחת:

עד כו' בערבין שמע את קורין "מאימתי ק"ש, במצות - "עד ולדוגמא או הראשונה", האשמורה סוף
צריך  אינו שוב זה, זמן במשך אחת פעם ק "ש שקרא לאחרי הנה  השחר ", עמוד שיעלה "עד או חצות",

לבטלה. ברכה זו הרי ק"ש, ובברכת מצוה, לשם עוה"פ זאת יעשה ואם לקרות,

אופנים  בשני זאת לבאר :185ויש

לחיוב  שייך ואינו נפטר הזמן שיעור שאר כל הנה הזמן, אמצע או בתחילת שמע קריאת לאחרי
דק"ש;

על  דק"ש הענין נפעל אחת, פעם שמע קריאת וע"י ק"ש, דמצות החיוב ישנו הזמן משך שבכל או
כך, עליו, החולקים הדעות שאר לפי ועד"ז ר"א, לדעת - הראשונה" האשמורה סוף "עד ורגע רגע כל
מצות  בו לקיים שיכולים רק ולא ק"ש, מצות עם קשור שאינו הזמן שיעור בכל אחד רגע נשאר שלא
סוף  עד נמשכת פעולה של באופן היא הרי ק"ש מצות שקיים לאחרי שגם אלא עדיין, קרא לא אם ק"ש

ק"ש. במצות כולו ממולא להיות שצריך זמן שיעור שזהו כיון המצוה, זמן

- גרמא הזמן שאין במצוה הנ"ל האופנים שני בדוגמת הם גרמא שהזמן במצוה אלו אופנים ושני
שי  לה שאין מצוה היא זו אם במצוה ממולא רגע שכל להיפך, או הזמן, ענין עם .186יכות
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תרומות 183) הל' ה"ל. פ"י כלאים הל' לרמב"ם צפע"נ ראה
סע"ד). (ח, בהשמטות

(ובפרש"י).184) ואילך סע"א קלא,
ע'185) ח"ז (תו"מ ואילך סי"ד תשי"ג כסלו י"ט שיחת ראה

חל"ו  שם גם וראה וש"נ. ואילך. 114 ע' חכ"ו שם ואילך). 218
וש"נ. ואילך. 241 ס"ע

כסלו 186) כ"ף וישב, ש"פ שיחת גם ראה - הענין לשלימות
וש"נ. ואילך). 369 ע' (לקמן ס"ג



מה         

הציבור" עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה ד"העוסק הענינים שלשת ע"י זה הרי - 173ובכללות

הציבור",174(כנ"ל  עם "ומתפלל (ב) ובגמ"ח", בתורה "העוסק (א) כלליים: סוגים לשני שנחלקים ,(
עם קשור התפלה שענין בכך זמ"ז באופןשחלוקים זה הרי וגמ"ח דתורה הענין ואילו ,

.בכך עוסק

בלימוד  שהכוונה (סכ"ב) לעיל כאמור יחדיו, שניהם שצ"ל ובגמ"ח", בתורה "העוסק - בזה והדיוק
לאידך, וכן וגמ"ח; תורה - מעשה לידי לבוא צריך הלימוד אלא כשלעצמו, בלימוד שישאר אינה התורה

במדרש  כדאיתא גמ"ח"), ("תורה'דיקע תורה ע"פ כשנעשית היא גמ"ח של שהוא 175שהשלימות "כל
שב  ש"חושך מצינו ועד"ז (צדיקים)", רחמנים על אכזר נעשה לסוף (רשעים) אכזרים על שונא רחמן טו

ענין 176בנו" זה הרי ב"שבטו", להשתמש שצריך ומצב במעמד גמ"ח של באופן מתנהג שכאשר והיינו, ,
בתורה. העסק של ההדרכה ע"פ צ"ל הגמ"ח שענין מובן, שמזה בנו"), ("שונא גמ"ח היפך שהוא

:הש"ס והתחלת סיום עם גם קשור - לתפלה (וגמ"ח) תורה בין החילוק - זה וענין
עולם  בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל אליהו דבי "תנא הוא: (בגמרא) הש"ס סיום

שנאמר  היא:177הבא, הש"ס והתחלת התורה; ענין - הלכות" אלא הליכות תקרי אל לו, עולם הליכות
ממשיך  דק"ש, הזמן שנתבאר לאחרי שהרי ותפלה, שמע קריאת - וכו'" בערבין שמע את קורין "מאימתי

תפלה  לזמן בנוגע גם שלאח"ז .178בפרקים

התורה, לימוד כן ולאחרי התפלה, ענין להיות צריך שתחילה הוא העבודה שסדר וכיון

מ"מ,- התפלה, קודם גם ללמוד ויכולים גרמא, שהזמן מצוה אינה תורה תלמוד שמצות אע"פ שהרי
למטתי" סמוכה תהא ש"תפלתי באופן הוא המסודר התפלה 179הסדר שלאחרי התורה לימוד הנה ואז ,

בשו"ע  וכהפס"ד כדבעי. מנהג 180הוא בהן "הנהג - כן (ולאחרי המדרש לבית הכנסת מבית לילך שצריך
ארץ" בגמ"ח)181דרך העסק שזהו"ע ,-

עד  הלימוד, ענין בא כן ולאחרי הש"ס, בהתחלת הוא התפלה שענין הוא הסדר גופא בש"ס גם הנה
יום", בכל הלכות השונה "כל הש "ס, לסיום

לפעולה הליכות ועד תקרי אל לו, עולם "הליכות - הלכות" "השונה ישראל איש ע"פ שיתנהל
(סי  כנ"ל - הלכות" אלא אלא הקודם, הפירוש את מבטל זה שאין תקרי", "אל לדרשת בנוגע מהכלל "ג)

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין (שהרי לו" עולם ש"הליכות היינו, אמת, בעה"ב 182שניהם הוא מי אבל, ,(
לכך  ובהתאם הלכות", "שונה יהודי כאשר זה הרי - לקיום ראוי העולם נעשה וכיצד בעולם, האמיתי

בעולם. ופועל מתנהג

 כדברי גרמא, שהזמן מצותֿעשה הם ותפלה שק"ש - הוא לתורה ותפלה ק"ש בין החילוק והנה,
ועד"ז  המשנה, בהמשך שנאמרו הדעות פרטי ככל כו'", עד כו' בערבין שמע את קורין "מאימתי המשנה
(וזהו  גרמא הזמן שאין מצותֿעשה הוא הלכות") ("השונה התורה לימוד משא"כ התפלה; לזמן בנוגע
למצות  בנוגע הוא הש"ס וסיום גרמא, שהזמן מצותֿעשה ק"ש, למצות בנוגע היא הש"ס שהתחלת

הכבד). אל הקל מן - גרמא הזמן שאין מצותֿעשה תורה, תלמוד
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רע"א.173) ח, ברכות
ואילך).174) 291 ע' (לעיל במאמר
(אוה"ת 175) טז פ"ז, קה"ר וראה קכא. רמז שמואלֿא יל"ש

תרסא). ס"ע בשלח
כד.176) יג, משלי
ו.177) ג, חבקוק

פ"ד.178)
ב.179) צו, ברכה לקו"ת וראה ב. ה, ברכות
וש"נ.180) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז
ב.181) לה, שם
וש"נ.182) א. סג, שבת

        

שאינה  מצוה שזוהי - הפשוט האופן (א) אופנים: בשני לפרש יש - גרמא הזמן שאין למצוות ובנוגע
קשורה  אינה שהמצוה לומר הכוונה שאין - אחר באופן זאת להסביר (ב) הזמן, ענין עם כלל קשורה
רגע  כל עם קשורה שהמצוה או המצוה, עם קשור הזמן משך שכל - אדרבה אלא הזמן, ענין עם כלל

הזמן. שבמשך

באחרונים  כמבואר - ובהלכה בפועל מזה במסכת 183והחילוק לאביי יוסף רב בין הפלוגתא שזוהי
דוחה 184שבת  עצמה המצוה רק שלא (היינו, השבת את דוחין מצוה שמכשירי אליעזר רבי לדעת בנוגע

דוחים  המצוה עשיית את המכשירים הדברים גם אלא וכיו"ב, פסח קרבן התמידין, הקרבת כמו שבת,
ומזוזה: ציצית למצות בנוגע גם אמורים הדברים אם - השבת) את

. השבת את דוחין מצוה מכשירי אליעזר ר' אמר לכל לא יוחנן ."א"ר מאי למעוטי ציצית . למעוטי .
.לט  לפתחו ומזוזה בשבת) בטליתו יתלנה (שלא .ליתו לפתחו מזוזה ועשה טליתו צייץ שאם חייב,. .

כל  זמן, להם קבוע מדאין אדרבה, אביי, לי' אמר זמן, להם קבוע שאין לפי יוסף רב אמר טעמא, מאי
הוא". זמני' ושעתא שעתא

הרי  ובמילא זמן, עם הקשורה במצוה רק הם השבת את דוחין מצוה שמכשירי ר"א דברי כלומר:
שאינה  כיון הזמן, את שתדחה לומר שייך לא זמן, עם קשורה שאינה מצוה אבל הזמן, ענין את דוחה
שאינם  היינו, זמן", להם קבוע "אין ומזוזה שציצית כיון יוסף, רב לדעת ולכן, הזמן. ענין ושטח בגדר

השבת. את דוחין מצוה שמכשירי בהם לומר שייך לא הזמן, לענין שייכים

שעתא  "כל אדרבה: אלא הזמן, לענין שייכים אינם ומזוזה שציצית לומר אין - אביי לדעת אבל
השבת. את מצוה מכשירי דוחין ומזוזה בציצית גם ר"א, לדעת ולכן, הוא", זמני' ושעתא

 פעם רק לקיימה יכולים זה זמן במשך כאשר - גרמא שהזמן למצותֿעשה בנוגע לבאר יש ועד"ז
אחת:

עד כו' בערבין שמע את קורין "מאימתי ק"ש, במצות - "עד ולדוגמא או הראשונה", האשמורה סוף
צריך  אינו שוב זה, זמן במשך אחת פעם ק "ש שקרא לאחרי הנה  השחר ", עמוד שיעלה "עד או חצות",

לבטלה. ברכה זו הרי ק"ש, ובברכת מצוה, לשם עוה"פ זאת יעשה ואם לקרות,

אופנים  בשני זאת לבאר :185ויש

לחיוב  שייך ואינו נפטר הזמן שיעור שאר כל הנה הזמן, אמצע או בתחילת שמע קריאת לאחרי
דק"ש;

על  דק"ש הענין נפעל אחת, פעם שמע קריאת וע"י ק"ש, דמצות החיוב ישנו הזמן משך שבכל או
כך, עליו, החולקים הדעות שאר לפי ועד"ז ר"א, לדעת - הראשונה" האשמורה סוף "עד ורגע רגע כל
מצות  בו לקיים שיכולים רק ולא ק"ש, מצות עם קשור שאינו הזמן שיעור בכל אחד רגע נשאר שלא
סוף  עד נמשכת פעולה של באופן היא הרי ק"ש מצות שקיים לאחרי שגם אלא עדיין, קרא לא אם ק"ש

ק"ש. במצות כולו ממולא להיות שצריך זמן שיעור שזהו כיון המצוה, זמן

- גרמא הזמן שאין במצוה הנ"ל האופנים שני בדוגמת הם גרמא שהזמן במצוה אלו אופנים ושני
שי  לה שאין מצוה היא זו אם במצוה ממולא רגע שכל להיפך, או הזמן, ענין עם .186יכות
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תרומות 183) הל' ה"ל. פ"י כלאים הל' לרמב"ם צפע"נ ראה
סע"ד). (ח, בהשמטות

(ובפרש"י).184) ואילך סע"א קלא,
ע'185) ח"ז (תו"מ ואילך סי"ד תשי"ג כסלו י"ט שיחת ראה

חל"ו  שם גם וראה וש"נ. ואילך. 114 ע' חכ"ו שם ואילך). 218
וש"נ. ואילך. 241 ס"ע

כסלו 186) כ"ף וישב, ש"פ שיחת גם ראה - הענין לשלימות
וש"נ. ואילך). 369 ע' (לקמן ס"ג



מו        

:תורה לתלמוד ובנוגע
שעה  או אחד רגע במשך תורה לומד כאשר גם שהרי תורה, לתלמוד הנ"ל שאלה שייכת לא לכאורה

ורגע. רגע בכל תורה ללמוד חייב  אלא אותו, פוטר זה אין אחת,

אמרו  שעליו הסוג ישנו הרי אעפ"כ, אחד 187אבל ופרק שחרית אחד פרק אלא אדם שנה לא "אפילו
לא  מצות קיים חולה,188ערבית, עםֿהארץ, הוא (אם ולילה" יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר ימוש

הנ"ל: אופנים בשני לפרש אפשר זה בענין גם וא"כ, בעסקיו), טרוד או

זה  אין ובמילא, התורה, בלימוד מחוייב אינו היום שאר כל הנה שחרית, אחד פרק שלמד לאחרי
טאג"); תורה ("א תורני" ַָ"יום

שחרית  אחד פרק לימוד שע"י - הסברה") געשמאקערע ("די עריבות של באופן זאת להסביר שיש ַאו
יום  בתורה שהוגה מי אצל כמו תורה, של רגע היום שבמשך ורגע רגע כל נעשה ערבית אחד ופרק

ורגע. רגע בכל בפועל ולילה

(ללא  חכם תלמיד נעשה או שנתרפא היום, באמצע המצב נשתנה אם - לפועל בנוגע נפק"מ בזה ויש
אחר): באופן או נס ע"י אם נפק"מ

יתחייב  לא - היום כל במשך התורה דלימוד מהחיוב נפטר שחרית אחד פרק לימוד שע"י נאמר אם
דפרק  שהלימוד אלא היום, כל על החיוב שישנו נאמר אם אבל נפטר; כבר שהרי התורה, בלימוד עתה
להיפטר  יכול לא ללמוד, ביכלתו שיש עתה הרי - היום כל על נמשכת פעולה של באופן הוא שחרית אחד

בשחרית. אחד פרק שלמד עי"ז דעכשיו מהחיוב

נפטר  שחרית אחד פרק הלימוד שע"י נאמר אם גם כי כן, לומר אפשר אי באמת דלימוד אך מהחיוב
כשנעשה  ואילו עםֿהארץ, בהיותו עתה, עד לו שהי' לחיוב ביחס רק הוא זה פטור הרי היום, כל התורה

נפטר. לא וממנו חדש, חיוב עליו חל תלמידֿחכם,

התורה  לברכת בנוגע תהי' שהנפק"מ :189אלא

מהחיוב היום שאר את פוטר שחרית אחד דפרק שהלימוד נאמר כאשר אם הנה התורה, דלימוד
מחוייב ונעשה כו' נתרפא היום יוצא באמצע אינו ולכן התורה, בלימוד חדש חיוב זה הרי התורה, בלימוד

ע"י הדעה י"ח לפי עוה"פ, ולברך לחזור וצריך בבוקר, התורה לחיוב 190ברכת בנוגע הפסק יש שכאשר
ולברך. לחזור צריך היום באמצע התורה לימוד

שהלימוד אלא היום, בכל הוא התורה דלימוד שהחיוב נאמר אם פעולה אבל הוא שחרית אחד דפרק
יש  שבגללה מסויימת סיבה אירעה היום באמצע כאשר הנה - היום כל למד כאילו היום, כל על נמשכת
אלא  התורה, ברכת ולברך לחזור יצטרך שבגללו חדש, חיוב כאן אין היום, כל בפועל ללמוד ביכלתו

דעכשיו. ללימוד גם עולה בבוקר התורה ברכת

:הקהל שנת שהיא כמ"פ כמדובר זו, לשנה גם נוגע זה וענין
שנת  במועד שנים שבע "מקץ - גרמא) שהזמן (מצוה מסויים בזמן אלא אינו ד"הקהל" החיוב

גו'" ליראות ישראל כל בבוא הסוכות בחג האנשים 191השמיטה העם את ד"הקהל החיוב ישנו שאז ,
ולמען  ישמעו "למען - ד"הקהל" לפעולה בנוגע אבל המלך; ע"י הפרשיות וקריאת וגו'", והטף והנשים

הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ויראו "למען104ילמדו שמהכתוב אף ולמען [הנה
 בגמרא למדים באים192" באותש"אנשים של "193נשים השני חציו שגם מובן, ומזה ,
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ב.187) צט, מנחות
ח.188) א, יהושע
(תו"מ 189) ואילך ס"ט תשט"ז כסלו י"ט שיחת גם ראה

.267 ס"ע ח"ל שם ואילך). 261 ע' חט"ו
(ע'190) התורה ברכת ערך ד) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תרכ
יו"דֿיא.191) לא, וילך
עה"פ.192) בפרש"י הובא א. ג, חגיגה
עה"פ.193) ושפ"ח רא"ם ראה

        

להסיום, בנוגע מ"מ, מסויים, בזמן היינו, גו'"), ("הקהל הראשון חציו בדוגמת הוא גו'") ("למען הפסוק
"לעשות  שנדרש הזמן כל במשך נמשכת, פעולה של באופן בודאי זה הרי גו'"], לעשות ושמרו גו' "ויראו

הזאת". התורה דברי כל את

תלוי  גו'" לעשות ש"ושמרו דכיון - הבא ל"הקהל" עד הזמן משך לכל ששייך ענין זה הרי ולכאורה,
נמצא, לאח"ז, הבא ל"הקהל" עד השנים שבעת כל במשך הוא גו'" לעשות ד"ושמרו והחיוב ב"הקהל ",
הי' הסוכות" בחג גו' שנים שבע  ש"מקץ מזה "מסובב" היא הבאות השנים שבע שבמשך עשי' שכל

לאח"ז. הבאים השנים לששת הקהל שנת בין לכאורה לחלק אין ועפ"ז, ד"הקהל". הענין

שבע "מקץ הכתוב לשון מדיוק ל"שנים"אבל, ששייך ענין שזהו מובן, שמיטה"), "מקץ (ולא "
ימים  מונה אתה ואי לשנים, מונה אתה ש"חדשים בשנה , (כמו שנים מונין בשמיטה [שהרי השמיטה של

חודש,194לשנים" לא אחת, שנה היא "יחידה" שכל היינו, שעות), ולא מחשב אתה ימים בחדשים, ועד"ז ,
שבע  לאחרי הבא ל"הקהל" עד ומסובב נמשכת פעולה שזוהי שאע"פ והיינו, ושעה], יום לא ובודאי

בין חילוק יש גופא בזה הנה השמיטה, שנות  לבין הקהל, מצות נתקיימה שבה הסוכות שבחג ,
שלאח"ז. השנים ששת

זו  לשנה רק שייך הסוכות בחג גו'" ליראות ישראל כל ד"בבוא שהענין הבאה וכשם בשנה ואילו ,
וכמה  ראי', ממצות למדים שבו פרטים שכמה - ד"הקהל" בהענין גם כך עצמו, בפני הסוכות חג יחגגו

חגיגה  במסכת (כדאיתא הקהל ממצות למדים ראי' במצות השנים 192פרטים מששת זו שנה מובדלת - (
שלאח"ז.

התורה  במפרשי המבואר ע"פ ד"הקהל"195ובפרט הציווי טעם כפשוטם) המצוות טעמי גם (שמבארים
. לה'""מקץ "שבת היתה השמיטה ששנת דכיון - השמיטה" שנת האדמה,196. מעבודת פנויים היו שבה ,

שהוצרכו  פנוי זמן ריבוי להם והי' אדמתם, על יושבים שהיו כתיקונם בשנים בנ"י עבודת עיקר היתה שזו
העם  את ד"הקהל ומצב למעמד מוכנים כולם היו השנה וחותם בסיום הנה התורה, ללימוד להקדיש

גו'" ליראה ולמדו ד"ישמעו האמיתית הפעולה שתהי' באופן והטף", והנשים לעשות 197האנשים "ושמרו
השלימות. בתכלית הזאת", התורה דברי כל את

בחודש  השנה, בתחילת שהיתה - ד"הקהל" הפעולה הנה השמיטה, שנת לאחרי הבאה בשנה ולכן,
כולה, השנה כל על נמשכת - הסוכות בחג תשרי,   ,שלאח"ז השנים בששת מאשר

התורה  דברי כל את לעשות ("ושמרו "הקהל" של והתוצאות המסובב ניכר להיות צריך בהם שגם אע"פ
לאח"ז. הבא ל"הקהל" עד הזאת")

 נאמר שעליו כפשוטו לר"ה החסידות, ולדרכי החסידות לתורת השנה מראש אנו חוזרים 198וכאן

הסוכות  בחג ומתגלים נמשכים שעניניו חגינו", ליום המיוחדת 199"בכסה המצוה בו היתה זו שבשנה ,
"הקהל": של

העם את ד"הקהל בהענין להשתדל זו בשנה מיוחד וציווי מצוה "גרך יש ועד והטף" והנשים האנשים
בשעריך" הזאת".104אשר התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו "למען כוונה מתוך ,

כאו"א  יכול - ביחד ושניהם מיוחד, ומקום מיוחד זמן עם קשורה כפשוטה הקהל שמצות ואע"פ
לפעול  ומופלגה, מרובה בהצלחה הקהל, שנת שהיא זו בשנה ובפרט זמן, ובכל מקום בכל זאת לעשות

הגוף" זה קטנה ב"עיר ועאכו"כ במשפחתו, ועאכו"כ ובקהילתו, שישמעו 72בסביבתו שלו, הגוף בחלקי ,
לבב. וטוב שמחה מתוך הזאת, התורה דברי כל את ויעשו וילמדו
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מז         

:תורה לתלמוד ובנוגע
שעה  או אחד רגע במשך תורה לומד כאשר גם שהרי תורה, לתלמוד הנ"ל שאלה שייכת לא לכאורה

ורגע. רגע בכל תורה ללמוד חייב  אלא אותו, פוטר זה אין אחת,

אמרו  שעליו הסוג ישנו הרי אעפ"כ, אחד 187אבל ופרק שחרית אחד פרק אלא אדם שנה לא "אפילו
לא  מצות קיים חולה,188ערבית, עםֿהארץ, הוא (אם ולילה" יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר ימוש

הנ"ל: אופנים בשני לפרש אפשר זה בענין גם וא"כ, בעסקיו), טרוד או

זה  אין ובמילא, התורה, בלימוד מחוייב אינו היום שאר כל הנה שחרית, אחד פרק שלמד לאחרי
טאג"); תורה ("א תורני" ַָ"יום

שחרית  אחד פרק לימוד שע"י - הסברה") געשמאקערע ("די עריבות של באופן זאת להסביר שיש ַאו
יום  בתורה שהוגה מי אצל כמו תורה, של רגע היום שבמשך ורגע רגע כל נעשה ערבית אחד ופרק

ורגע. רגע בכל בפועל ולילה

(ללא  חכם תלמיד נעשה או שנתרפא היום, באמצע המצב נשתנה אם - לפועל בנוגע נפק"מ בזה ויש
אחר): באופן או נס ע"י אם נפק"מ

יתחייב  לא - היום כל במשך התורה דלימוד מהחיוב נפטר שחרית אחד פרק לימוד שע"י נאמר אם
דפרק  שהלימוד אלא היום, כל על החיוב שישנו נאמר אם אבל נפטר; כבר שהרי התורה, בלימוד עתה
להיפטר  יכול לא ללמוד, ביכלתו שיש עתה הרי - היום כל על נמשכת פעולה של באופן הוא שחרית אחד

בשחרית. אחד פרק שלמד עי"ז דעכשיו מהחיוב

נפטר  שחרית אחד פרק הלימוד שע"י נאמר אם גם כי כן, לומר אפשר אי באמת דלימוד אך מהחיוב
כשנעשה  ואילו עםֿהארץ, בהיותו עתה, עד לו שהי' לחיוב ביחס רק הוא זה פטור הרי היום, כל התורה

נפטר. לא וממנו חדש, חיוב עליו חל תלמידֿחכם,

התורה  לברכת בנוגע תהי' שהנפק"מ :189אלא

מהחיוב היום שאר את פוטר שחרית אחד דפרק שהלימוד נאמר כאשר אם הנה התורה, דלימוד
מחוייב ונעשה כו' נתרפא היום יוצא באמצע אינו ולכן התורה, בלימוד חדש חיוב זה הרי התורה, בלימוד

ע"י הדעה י"ח לפי עוה"פ, ולברך לחזור וצריך בבוקר, התורה לחיוב 190ברכת בנוגע הפסק יש שכאשר
ולברך. לחזור צריך היום באמצע התורה לימוד

שהלימוד אלא היום, בכל הוא התורה דלימוד שהחיוב נאמר אם פעולה אבל הוא שחרית אחד דפרק
יש  שבגללה מסויימת סיבה אירעה היום באמצע כאשר הנה - היום כל למד כאילו היום, כל על נמשכת
אלא  התורה, ברכת ולברך לחזור יצטרך שבגללו חדש, חיוב כאן אין היום, כל בפועל ללמוד ביכלתו

דעכשיו. ללימוד גם עולה בבוקר התורה ברכת

:הקהל שנת שהיא כמ"פ כמדובר זו, לשנה גם נוגע זה וענין
שנת  במועד שנים שבע "מקץ - גרמא) שהזמן (מצוה מסויים בזמן אלא אינו ד"הקהל" החיוב

גו'" ליראות ישראל כל בבוא הסוכות בחג האנשים 191השמיטה העם את ד"הקהל החיוב ישנו שאז ,
ולמען  ישמעו "למען - ד"הקהל" לפעולה בנוגע אבל המלך; ע"י הפרשיות וקריאת וגו'", והטף והנשים

הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ויראו "למען104ילמדו שמהכתוב אף ולמען [הנה
 בגמרא למדים באים192" באותש"אנשים של "193נשים השני חציו שגם מובן, ומזה ,

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

ב.187) צט, מנחות
ח.188) א, יהושע
(תו"מ 189) ואילך ס"ט תשט"ז כסלו י"ט שיחת גם ראה

.267 ס"ע ח"ל שם ואילך). 261 ע' חט"ו
(ע'190) התורה ברכת ערך ד) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תרכ
יו"דֿיא.191) לא, וילך
עה"פ.192) בפרש"י הובא א. ג, חגיגה
עה"פ.193) ושפ"ח רא"ם ראה

        

להסיום, בנוגע מ"מ, מסויים, בזמן היינו, גו'"), ("הקהל הראשון חציו בדוגמת הוא גו'") ("למען הפסוק
"לעשות  שנדרש הזמן כל במשך נמשכת, פעולה של באופן בודאי זה הרי גו'"], לעשות ושמרו גו' "ויראו

הזאת". התורה דברי כל את

תלוי  גו'" לעשות ש"ושמרו דכיון - הבא ל"הקהל" עד הזמן משך לכל ששייך ענין זה הרי ולכאורה,
נמצא, לאח"ז, הבא ל"הקהל" עד השנים שבעת כל במשך הוא גו'" לעשות ד"ושמרו והחיוב ב"הקהל ",
הי' הסוכות" בחג גו' שנים שבע  ש"מקץ מזה "מסובב" היא הבאות השנים שבע שבמשך עשי' שכל

לאח"ז. הבאים השנים לששת הקהל שנת בין לכאורה לחלק אין ועפ"ז, ד"הקהל". הענין

שבע "מקץ הכתוב לשון מדיוק ל"שנים"אבל, ששייך ענין שזהו מובן, שמיטה"), "מקץ (ולא "
ימים  מונה אתה ואי לשנים, מונה אתה ש"חדשים בשנה , (כמו שנים מונין בשמיטה [שהרי השמיטה של

חודש,194לשנים" לא אחת, שנה היא "יחידה" שכל היינו, שעות), ולא מחשב אתה ימים בחדשים, ועד"ז ,
שבע  לאחרי הבא ל"הקהל" עד ומסובב נמשכת פעולה שזוהי שאע"פ והיינו, ושעה], יום לא ובודאי

בין חילוק יש גופא בזה הנה השמיטה, שנות  לבין הקהל, מצות נתקיימה שבה הסוכות שבחג ,
שלאח"ז. השנים ששת

זו  לשנה רק שייך הסוכות בחג גו'" ליראות ישראל כל ד"בבוא שהענין הבאה וכשם בשנה ואילו ,
וכמה  ראי', ממצות למדים שבו פרטים שכמה - ד"הקהל" בהענין גם כך עצמו, בפני הסוכות חג יחגגו

חגיגה  במסכת (כדאיתא הקהל ממצות למדים ראי' במצות השנים 192פרטים מששת זו שנה מובדלת - (
שלאח"ז.

התורה  במפרשי המבואר ע"פ ד"הקהל"195ובפרט הציווי טעם כפשוטם) המצוות טעמי גם (שמבארים
. לה'""מקץ "שבת היתה השמיטה ששנת דכיון - השמיטה" שנת האדמה,196. מעבודת פנויים היו שבה ,

שהוצרכו  פנוי זמן ריבוי להם והי' אדמתם, על יושבים שהיו כתיקונם בשנים בנ"י עבודת עיקר היתה שזו
העם  את ד"הקהל ומצב למעמד מוכנים כולם היו השנה וחותם בסיום הנה התורה, ללימוד להקדיש

גו'" ליראה ולמדו ד"ישמעו האמיתית הפעולה שתהי' באופן והטף", והנשים לעשות 197האנשים "ושמרו
השלימות. בתכלית הזאת", התורה דברי כל את

בחודש  השנה, בתחילת שהיתה - ד"הקהל" הפעולה הנה השמיטה, שנת לאחרי הבאה בשנה ולכן,
כולה, השנה כל על נמשכת - הסוכות בחג תשרי,   ,שלאח"ז השנים בששת מאשר

התורה  דברי כל את לעשות ("ושמרו "הקהל" של והתוצאות המסובב ניכר להיות צריך בהם שגם אע"פ
לאח"ז. הבא ל"הקהל" עד הזאת")

 נאמר שעליו כפשוטו לר"ה החסידות, ולדרכי החסידות לתורת השנה מראש אנו חוזרים 198וכאן

הסוכות  בחג ומתגלים נמשכים שעניניו חגינו", ליום המיוחדת 199"בכסה המצוה בו היתה זו שבשנה ,
"הקהל": של

העם את ד"הקהל בהענין להשתדל זו בשנה מיוחד וציווי מצוה "גרך יש ועד והטף" והנשים האנשים
בשעריך" הזאת".104אשר התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו "למען כוונה מתוך ,

כאו"א  יכול - ביחד ושניהם מיוחד, ומקום מיוחד זמן עם קשורה כפשוטה הקהל שמצות ואע"פ
לפעול  ומופלגה, מרובה בהצלחה הקהל, שנת שהיא זו בשנה ובפרט זמן, ובכל מקום בכל זאת לעשות

הגוף" זה קטנה ב"עיר ועאכו"כ במשפחתו, ועאכו"כ ובקהילתו, שישמעו 72בסביבתו שלו, הגוף בחלקי ,
לבב. וטוב שמחה מתוך הזאת, התורה דברי כל את ויעשו וילמדו

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

ה"ב.194) פ"א קידוה"ח הל' רמב"ם וש"נ. א. ה, מגילה
ע'195) חי"ט לקו"ש גם וראה יב. שם, וילך יקר כלי ראה

וש"נ. שם. ובהערות 612
בֿד.196) כה, בהר

יג.197) שם, וילך
ואילך.198) סע"א ח, ר"ה וראה ד. פא, תהלים
ובכ"מ.199) ואילך. סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת ראה



מח        

***

 ומעניני הפרוזבול, ענין גם ישנו השמיטה", שנת "במועד שמיטה, עם הקשורים הענינים ...בין
קרקע  לו שתהי' שצריך - .227הפרוזבול 

פרוזבול? לעשות אחד כל יכול כיצד א"כ, קרקע, יש אחד לכל שלא כיון ולכאורה:

בזה  ההסברות הגאונים 228וא' מדברי כמובא ישראל,229- בארץ קרקע לו יש מישראל אחד שכל ,
לסוחר" עובר כסף שקל מאות "ארבע שילם אברהם כי אמה, על אחוזה,230אמה שדה של החשבון וע"פ ,

כסף" שקל בחמשים שעורים חומר והנחיל 231"זרע ישראל, בארץ אמה אלף מאות שש שקנה נמצא, ,
אמה. על אמה לכלֿהפחות יש בנ"י ריבוא מששים אחד שלכל כך, אחריו, לבניו זאת

כפשוטה. נחלה ישראל בארץ להם שיש אלו - ועאכו"כ

:חב"ד חסידות תורת ומפיץ מייסד הזקן, רבינו של הגאולה לשמחת בשייכות - לעניננו ובנוגע
מתוך  זאת לעשות וממשיכים והוראותיו, מצוותיו וקיום תורתו לימוד על בפועל נפשם שמסרו אלו

שם. עדיין שנמצאים אלו הם הרי - טפחים מעשרה למטה ממש, בפועל יום, יום בחיי מס"נ

חב"ד  בכפר עתה ונמצאים והדרך הדלת את לפתוח זכו שכבר אלו מהם את 232ויש שם ומסיימים ,
והגאולה. השמחה בעל הזקן, רבינו של הגאולה שמחת של ההתוועדות

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת אצלם שיקויים מצרים"233ויה"ר בלי "נחלה כפר 234, עניני בכל ,
יחד, גם והרוחניים הגשמיים חב"ד,

פשוטו" מידי יוצא מקרא אחיהם 182ו"אין את ולקלוט לקבל שיוכלו באופן כפשוטה, התפשטות -
למטה  נדיבה, וביד רחב ובלב פתוחות בידים דידן, בעגלא משם, העולים קרוביהם וכל ואחיותיהם

לבב. וטוב שמחה ומתוך רוחות, ולד' ולמטה למעלה בהרחבה טפחים, מעשרה

הזקן]. אדמו"ר לניגון הכנה ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
 שעז"נ - מצרים בגאולה 235ביציאת גם יהי' שכך נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

ומרים  האנשים, עם שירה אמר שמשה הסדר הי' - משיחא מלכא דא מר אתי קא כאשר לבוא העתידה
הנשים  עם שירה .236אמרה

פנימה" מלך בת כבודה ד"כל הענין מצד וגם - בענין 237ועפ"ז הנשים על לפעולה בנוגע גם מובן -
בין  מרים ע"י - יצי"מ  בדוגמת כשיהי' עוז וביתר שאת ביתר נפעל להיות יכול זה שענין ד"הקהל",

האנשים). בין (ומשה הנשים

ביתֿדין, על שמוטלת מצוה זוהי אם - כפשוטה הקהל למצות בנוגע הסברות בשתי גם תלוי זה וענין
והטף  והנשים האנשים בה, מחוייב שכאו"א מצוה שזוהי או בנ"י, את להקהיל צריך והדעה 238שב"ד .

הנשים. גם בה, מחוייב כאו"א אלא לב"ד, המסורה מצוה זו שאין - המכרעת

בגמרא  איתא הרי - הטף אודות כשמדובר החומש 192ועאכו"כ על רש"י בפירוש שמזה 104(והובא ,
שכר ליתן באין, למה "טף רש"י) של דרכו מקרא, של פשוטו שזהו בפועל,מובן רואים והרי ,"

ע"י להיעשות צריך זה הרי יותר, ונקל טוב באופן תהי' הטף שהבאת כשמדובר שכדי ובמיוחד ,
לאמו. הצריך תינוק אודות
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רמב 227) א. לז, גיטין מ"ו. פ"י שמיטה שביעית הל' "ם
הי"ט. פ"ט ויובל

וש"נ.228) ואילך. 353 ס"ע חט"ז תו"מ גם ראה
לר"י 229) השטרות ס' סתק"ל. ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת

סקמ"וֿקנא. קידושין הגאונים אוצר .43 ע' ברצלוני
טז.230) כג, שרה חיי
טז.231) כז, בחוקותי
וש"נ.232) .220 ס"ע לעיל גם ראה

יד.233) כח, ויצא
סע"א.234) קיח, שבת
טו.235) ז, מיכה
כא.236) טו, בשלח ופרש"י מכילתא
יד.237) מה, תהלים
גם 238) וראה .41 הערה 367 ע' חי"ט בלקו"ש בהנסמן ראה

.67 ע' חכ"ז .64 ע' ח"ז תו"מ

        

ועוד  הולד, לידת קודם חדשים תשעה כבר מתחיל החינוך שענין (ס"מ) לעיל האמור ע"פ ובפרט
הע  פרטי (ככל כו' הימים מנין ע"י בהכנה ענינים לפנ"ז, - הש"ס) שבסוף במסכתא מדובר שאודותם נינים

כללות  של הבית עקרת  היותה בגלל פרטי, בית של הבית עקרת שהיא האשה, ליד ונתונים שמסורים
כמארז"ל  עליהם, שנשען ישראל ממצרים",239בית ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בזכות

קבלה  בספרי המבואר צדקנו.240וע"פ משיח ע"י לארץ שיכנס בדור גם יהי' שכך מובן ,

שהמצוה  הקהל, בשנת ועאכו"כ השנים, בכל ישראל ובנות נשי על המוטל מיוחד תפקיד ישנו ולכן
טפי" "זהיר צ"ל "גרך 241שבה ועד ונשים אנשים וזקנים, צעירים וגדולים, קטנים יהודים, לאסוף היא:

חשוב, מקום יש בודאי - הזאת" התורה דברי כל את "לעשות מהם כאו"א על ולפעול בשעריך", אשר
האנשים  על להשפעתן בנוגע וגם לטף, בנוגע והן לנשים בנוגע הן הנשים, של  לפעולתן ואחראי עיקרי

בזה. יעסקו הם שגם בשעריך, אשר הגר ועל

גם  מ"מ, גרמא, שהזמן מצוה היותה שעם - הכלל מן היוצא ענין ישנו הקהל שבמצות הטעם וזהו
בה  חייבות .242הנשים

 לטף בנוגע הקהל במצות חידוש ישנו :243וכמו"כ
שלא  הקהל במצות ונפלא גדול חידוש ישנו ואעפ"כ, המצוות. מכל פטור שקטן - בתורה גדול כלל

הגמרא  לשון פשטות וכמשמעות לבוא, חייבים הטף שגם - התורה מצוות שאר  בכל דוגמתו 192מצינו

באין  למה טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים "אנשים זה): על מתעכבים לא המפרשים שבספרי (אף
- גם כו'" כזה חיוב מוטל כמו"כ לשמוע, לבוא צריכות והנשים ללמוד, לבוא צריכים שאנשים שכשם

ל"מביאיהן", בנוגע היא בזה שהפעולה אלא אחר), גדר לה יש הטף שביאת מ"ד מצינו (ולא הטף על
זאת. שפועלים אלו הם הטף אבל

אינו  קטן שהרי הטף, על שמוטלת מצוה זו אין אבל, טף, עם קשורה חינוך מצות שגם ולהעיר,
שמחנך  עי"ז נעשית חינוך מצות בקיום האב שפעולת אלא האב, על מוטלת חינוך מצות במצוות; מחוייב

הבן  כנ"ל.244את הכלל, מן יוצאת הקהל מצות ורק .

לנשים  בנוגע כי - לנשים בנוגע החידוש מאשר יותר גדול הוא לטף בנוגע הקהל שבמצות והחידוש
אלו  ממצוות אחת לכל בנוגע שלמדים כפי בהן, חייבות שהנשים גרמא שהזמן מצוות עוד ואילו 245יש ;

כולה. התורה בכל דוגמתו מצינו שלא הכלל מן יוצא הוא דהקהל החיוב - לטף בנוגע

דינים  בפסקי הצ"צ שמבאר כפי תורה, לתלמוד בנוגע גם מצינו זה שבדוגמת בדברי 246ולהעיר,
זמן 247הרמב"ם  משך עוד אלא "כשיגדיל", רק (לא כשיכיר" עצמו את ללמד חייב אביו למדו שלא "מי

בנדו"ד  אבל מת"ת); פטורות שנשים (אף מדאורייתא" חיוב יש הקטן על גם "שמא "כשיכיר"), לפנ"ז:
זה  שבשביל למביאיהן", ה"שכר להיות יכול רק אם שיכיר, קודם שאפילו - יותר גדול חידוש מצינו

הקהל. במצות להשתתף הטף על החיוב כבר ישנו בעולם, שנולד מספיק

בידיעות: לטף בנוגע גם הוא כן - בשנים לטף בנוגע אמורים שהדברים וכשם

הי' אזי זקן, לו הי' שאילו (או לבן זקן כבר לו שיש ועד בשנים, מבוגרים שהם שאף כאלו ישנם
בידיעות  אבל עדיין 248לבן...), שייכות לו ואין עדיין, לחינוך הגיע לא שאפילו טף בבחי' עדיין הוא -

משהו! לו שחסר יודע לא ואפילו אל"ף, לצורת
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רמז 239) שה"ש יל"ש ו. פ"ג, במדב"ר ע"ב. ריש יא, סוטה
תתקצג.

להאריז"ל 240) וסה"ל ל"ת כ. הקדמה הגלגולים שער ראה
ד. ג, שמות

ב.241) קיח, שבת
ע'242) (ריש ס"ב הקהל ערך י) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. תמה).

ואילך.243) 363 ע' שם לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
(ס"ע 244) ס"א חנוך ערך טז) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. קסב).
ובפרש"י.245) א לד, קידושין ראה
א).246) (שלט, בתחלתו הרמב"ם על חידושים
ה"ג.247) פ"א ת"ת הל'
וש"נ.248) .198 ע' ריש חל"ג תו"מ ראה



מט         

***

 ומעניני הפרוזבול, ענין גם ישנו השמיטה", שנת "במועד שמיטה, עם הקשורים הענינים ...בין
קרקע  לו שתהי' שצריך - .227הפרוזבול 

פרוזבול? לעשות אחד כל יכול כיצד א"כ, קרקע, יש אחד לכל שלא כיון ולכאורה:

בזה  ההסברות הגאונים 228וא' מדברי כמובא ישראל,229- בארץ קרקע לו יש מישראל אחד שכל ,
לסוחר" עובר כסף שקל מאות "ארבע שילם אברהם כי אמה, על אחוזה,230אמה שדה של החשבון וע"פ ,

כסף" שקל בחמשים שעורים חומר והנחיל 231"זרע ישראל, בארץ אמה אלף מאות שש שקנה נמצא, ,
אמה. על אמה לכלֿהפחות יש בנ"י ריבוא מששים אחד שלכל כך, אחריו, לבניו זאת

כפשוטה. נחלה ישראל בארץ להם שיש אלו - ועאכו"כ

:חב"ד חסידות תורת ומפיץ מייסד הזקן, רבינו של הגאולה לשמחת בשייכות - לעניננו ובנוגע
מתוך  זאת לעשות וממשיכים והוראותיו, מצוותיו וקיום תורתו לימוד על בפועל נפשם שמסרו אלו

שם. עדיין שנמצאים אלו הם הרי - טפחים מעשרה למטה ממש, בפועל יום, יום בחיי מס"נ

חב"ד  בכפר עתה ונמצאים והדרך הדלת את לפתוח זכו שכבר אלו מהם את 232ויש שם ומסיימים ,
והגאולה. השמחה בעל הזקן, רבינו של הגאולה שמחת של ההתוועדות

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת אצלם שיקויים מצרים"233ויה"ר בלי "נחלה כפר 234, עניני בכל ,
יחד, גם והרוחניים הגשמיים חב"ד,

פשוטו" מידי יוצא מקרא אחיהם 182ו"אין את ולקלוט לקבל שיוכלו באופן כפשוטה, התפשטות -
למטה  נדיבה, וביד רחב ובלב פתוחות בידים דידן, בעגלא משם, העולים קרוביהם וכל ואחיותיהם

לבב. וטוב שמחה ומתוך רוחות, ולד' ולמטה למעלה בהרחבה טפחים, מעשרה

הזקן]. אדמו"ר לניגון הכנה ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
 שעז"נ - מצרים בגאולה 235ביציאת גם יהי' שכך נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

ומרים  האנשים, עם שירה אמר שמשה הסדר הי' - משיחא מלכא דא מר אתי קא כאשר לבוא העתידה
הנשים  עם שירה .236אמרה

פנימה" מלך בת כבודה ד"כל הענין מצד וגם - בענין 237ועפ"ז הנשים על לפעולה בנוגע גם מובן -
בין  מרים ע"י - יצי"מ  בדוגמת כשיהי' עוז וביתר שאת ביתר נפעל להיות יכול זה שענין ד"הקהל",

האנשים). בין (ומשה הנשים

ביתֿדין, על שמוטלת מצוה זוהי אם - כפשוטה הקהל למצות בנוגע הסברות בשתי גם תלוי זה וענין
והטף  והנשים האנשים בה, מחוייב שכאו"א מצוה שזוהי או בנ"י, את להקהיל צריך והדעה 238שב"ד .

הנשים. גם בה, מחוייב כאו"א אלא לב"ד, המסורה מצוה זו שאין - המכרעת

בגמרא  איתא הרי - הטף אודות כשמדובר החומש 192ועאכו"כ על רש"י בפירוש שמזה 104(והובא ,
שכר ליתן באין, למה "טף רש"י) של דרכו מקרא, של פשוטו שזהו בפועל,מובן רואים והרי ,"

ע"י להיעשות צריך זה הרי יותר, ונקל טוב באופן תהי' הטף שהבאת כשמדובר שכדי ובמיוחד ,
לאמו. הצריך תינוק אודות
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רמב 227) א. לז, גיטין מ"ו. פ"י שמיטה שביעית הל' "ם
הי"ט. פ"ט ויובל

וש"נ.228) ואילך. 353 ס"ע חט"ז תו"מ גם ראה
לר"י 229) השטרות ס' סתק"ל. ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת

סקמ"וֿקנא. קידושין הגאונים אוצר .43 ע' ברצלוני
טז.230) כג, שרה חיי
טז.231) כז, בחוקותי
וש"נ.232) .220 ס"ע לעיל גם ראה

יד.233) כח, ויצא
סע"א.234) קיח, שבת
טו.235) ז, מיכה
כא.236) טו, בשלח ופרש"י מכילתא
יד.237) מה, תהלים
גם 238) וראה .41 הערה 367 ע' חי"ט בלקו"ש בהנסמן ראה

.67 ע' חכ"ז .64 ע' ח"ז תו"מ

        

ועוד  הולד, לידת קודם חדשים תשעה כבר מתחיל החינוך שענין (ס"מ) לעיל האמור ע"פ ובפרט
הע  פרטי (ככל כו' הימים מנין ע"י בהכנה ענינים לפנ"ז, - הש"ס) שבסוף במסכתא מדובר שאודותם נינים

כללות  של הבית עקרת  היותה בגלל פרטי, בית של הבית עקרת שהיא האשה, ליד ונתונים שמסורים
כמארז"ל  עליהם, שנשען ישראל ממצרים",239בית ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בזכות

קבלה  בספרי המבואר צדקנו.240וע"פ משיח ע"י לארץ שיכנס בדור גם יהי' שכך מובן ,

שהמצוה  הקהל, בשנת ועאכו"כ השנים, בכל ישראל ובנות נשי על המוטל מיוחד תפקיד ישנו ולכן
טפי" "זהיר צ"ל "גרך 241שבה ועד ונשים אנשים וזקנים, צעירים וגדולים, קטנים יהודים, לאסוף היא:

חשוב, מקום יש בודאי - הזאת" התורה דברי כל את "לעשות מהם כאו"א על ולפעול בשעריך", אשר
האנשים  על להשפעתן בנוגע וגם לטף, בנוגע והן לנשים בנוגע הן הנשים, של  לפעולתן ואחראי עיקרי

בזה. יעסקו הם שגם בשעריך, אשר הגר ועל

גם  מ"מ, גרמא, שהזמן מצוה היותה שעם - הכלל מן היוצא ענין ישנו הקהל שבמצות הטעם וזהו
בה  חייבות .242הנשים

 לטף בנוגע הקהל במצות חידוש ישנו :243וכמו"כ
שלא  הקהל במצות ונפלא גדול חידוש ישנו ואעפ"כ, המצוות. מכל פטור שקטן - בתורה גדול כלל

הגמרא  לשון פשטות וכמשמעות לבוא, חייבים הטף שגם - התורה מצוות שאר  בכל דוגמתו 192מצינו

באין  למה טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים "אנשים זה): על מתעכבים לא המפרשים שבספרי (אף
- גם כו'" כזה חיוב מוטל כמו"כ לשמוע, לבוא צריכות והנשים ללמוד, לבוא צריכים שאנשים שכשם

ל"מביאיהן", בנוגע היא בזה שהפעולה אלא אחר), גדר לה יש הטף שביאת מ"ד מצינו (ולא הטף על
זאת. שפועלים אלו הם הטף אבל

אינו  קטן שהרי הטף, על שמוטלת מצוה זו אין אבל, טף, עם קשורה חינוך מצות שגם ולהעיר,
שמחנך  עי"ז נעשית חינוך מצות בקיום האב שפעולת אלא האב, על מוטלת חינוך מצות במצוות; מחוייב

הבן  כנ"ל.244את הכלל, מן יוצאת הקהל מצות ורק .

לנשים  בנוגע כי - לנשים בנוגע החידוש מאשר יותר גדול הוא לטף בנוגע הקהל שבמצות והחידוש
אלו  ממצוות אחת לכל בנוגע שלמדים כפי בהן, חייבות שהנשים גרמא שהזמן מצוות עוד ואילו 245יש ;

כולה. התורה בכל דוגמתו מצינו שלא הכלל מן יוצא הוא דהקהל החיוב - לטף בנוגע

דינים  בפסקי הצ"צ שמבאר כפי תורה, לתלמוד בנוגע גם מצינו זה שבדוגמת בדברי 246ולהעיר,
זמן 247הרמב"ם  משך עוד אלא "כשיגדיל", רק (לא כשיכיר" עצמו את ללמד חייב אביו למדו שלא "מי

בנדו"ד  אבל מת"ת); פטורות שנשים (אף מדאורייתא" חיוב יש הקטן על גם "שמא "כשיכיר"), לפנ"ז:
זה  שבשביל למביאיהן", ה"שכר להיות יכול רק אם שיכיר, קודם שאפילו - יותר גדול חידוש מצינו

הקהל. במצות להשתתף הטף על החיוב כבר ישנו בעולם, שנולד מספיק

בידיעות: לטף בנוגע גם הוא כן - בשנים לטף בנוגע אמורים שהדברים וכשם

הי' אזי זקן, לו הי' שאילו (או לבן זקן כבר לו שיש ועד בשנים, מבוגרים שהם שאף כאלו ישנם
בידיעות  אבל עדיין 248לבן...), שייכות לו ואין עדיין, לחינוך הגיע לא שאפילו טף בבחי' עדיין הוא -

משהו! לו שחסר יודע לא ואפילו אל"ף, לצורת
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רמז 239) שה"ש יל"ש ו. פ"ג, במדב"ר ע"ב. ריש יא, סוטה
תתקצג.

להאריז"ל 240) וסה"ל ל"ת כ. הקדמה הגלגולים שער ראה
ד. ג, שמות

ב.241) קיח, שבת
ע'242) (ריש ס"ב הקהל ערך י) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. תמה).

ואילך.243) 363 ע' שם לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
(ס"ע 244) ס"א חנוך ערך טז) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. קסב).
ובפרש"י.245) א לד, קידושין ראה
א).246) (שלט, בתחלתו הרמב"ם על חידושים
ה"ג.247) פ"א ת"ת הל'
וש"נ.248) .198 ע' ריש חל"ג תו"מ ראה



נ        

מתעורר, הוא גם אזי גו'", ליראות ישראל כל ד"בבוא ההתעוררות ישנה שכאשר - החידוש וזהו
תו  שום מזה לו תהי' לא שלכאורה אע"פ ב"הקהל", להשתתף שצריך אפילו ויודע מבין אינו שהרי  עלת,

מניח  זה ובגלל נוסף, ליהודי רוח נחת לעשות שרוצה היינו, למביאיהן", שכר "ליתן אם כי אל"ף, צורת
וואס  אזוי , ווי  ניט ווייסט ("ער  מאומה בזה מבין ואינו ("געשמאק"), תענוג מזה לו שאין אף ַַָתפילין,

תפילין! מניח הוא בינתיים אבל ווען"), און

 החינוך וכלשון שבתורה, המצוות כל על הקהל שבמצות החידוש בכמה 249וזהו (שהובא
ומבטל  שמחסר למי בנוגע לפנ"ז שמקדים (וכפי בדת" גדול וכבוד חזק עמוד המצוה ש"זאת מפרשים)

זו). מצוה
זו, בשנה ובפרט עתה, זאת לקיים כאו"א ביד הענינים, לרוחניות שבנוגע לעיל, וכאמור

מצוות  ולקיים תורה ללמוד המלאה היכולת ישנה זה במקום דוקא ואדרבה, זה, במקום אפילו וכמו"כ
מפריע, כל באין לבב, וטוב שמחה ומתוך הרחבה, מתוך

ב"נר  להוסיף לשלום: לקראתנו הבאים חנוכה ימי כמצות - ואור והולך דמוסיף באופן זאת ולעשות
אור" ותורה מבחוץ"250מצוה ביתו פתח "על ולהאיר אלא 251, בפנים, רק לא יהיו שהמעיינות והיינו, ,

היום" נכון עד ואור ו"הולך דמוסיף באופן וכאמור, ל"חוצה", גם להגיע האמיתית 252יוכלו הגאולה יום -
צדקנו. משיח ע"י והשלימה

זשוריצי  "ניע ג"פ), - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלכנו"]. "אבינו "ופרצת", ָכלאּפצי",

***

 כסלו די"ט הקביעות היתה שנה מחמישים יותר שלפני שזוכר, שכותב, מיהודי מכתב קבלתי
"י"ט  נקרא והי' שבת, מוצאי עד בלילה חמישי מיום כסלו י"ט את בליובאוויטש וחגגו זו, בשנה כמו

הארוך" .253כסלו
אבל, משובח, זה הרי המרבה וכל מיוחדים, ובמקומות מסויימים במקומות כאן, גם כן יעשו מסתמא

מסודר. באופן

לטובה  ישראל כל ועל עלינו הבאה השנה כל על החסידות ולדרכי החסידות לתורת מר"ה ולהמשיך
התפלה, ובעבודת בהידור, המצוות ובקיום והחסידות, הנגלה התורה בלימוד ושקידה התמדה תוספת -

רז"ל  למאמר הציבור",173ובהתאם עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה ד"העוסק הענין אחד כל אצל שיהי' -

מבין  ולבני לי ד"פדאני הענין טפחים, מעשרה למטה הדמיון), כ"ף (ללא ממש בפועל יומשך ועי"ז
העולם" צדקנו.173אומות משיח ע"י ממש, בקרוב ,

אחרונה, ברכה ברך אח"כ הש"ק, דיום ההתוועדות עבור וכו' המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן התחיל צאתו וטרם
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(בסופה).249) תריב מצוה
כג.250) ו, משלי
ב.251) כא, שבת

יח.252) ד, שם
כסלו 253) כ"ף וישב, ש"פ שיחת גם ראה - הענין לשלימות

.(367 ע' (לקמן בתחלתה

ayie zyxt zegiy ihewl'י כרך

הפסוק ‡. אלומים 1על מאלמים אנחנו "והנה
- אלומים "מאלמים רש"י פירש השדה" בתוך

וכן  עמרין. אסרין, מאסרין נושא 2כתרגומו
משנה  בלשון וכמוהו נוטל 3אלומותיו, והאלומות

ומכריז".
התיבות  רש"י: של כוונתו נראית בפשטות והנה
ולכן  עדיין, התלמיד למדם לא אלומים" "מאלמים
אסרין" "מאסרין שפירושן מהתרגום, רש"י מביא

כך ואחר קשרים). ומפרש siqen(-קושרים רש"י
מהראיות  (כדמוכח "עמרין" פירושו ש"אלומים"
שבפסוק  אלומים" ש"מאלמים והיינו - שמביא)
עמרין. (- שבלים של (קשרים קושרים משמעותו,

להבין: וצריך

לכתוב  היא המקומות ברוב רש"י של דרכו א)
התרגום  לשון להעתיק מבלי "כתרגומו" ,4רק

התרגום, בפירוש בעצמו שיעיין הלומד על וסומך
התרגום  לשון גם כאן רש"י מעתיק ?5ולמה

אלומים" "מאלמים ההמשך פירוש ב)
התיבה  ופירוש אסרין), מאסרין (כתרגומו
אחד  כל להיות צריך היה – כו') (עמרין "אלומים"

עצמו  בפני ?6בדיבור

ראיות  ב' רש"י מביא פעמים, כמה כמדובר ג)
ובנדון  מספקת. אינה לבד אחת שראיה במקום

בראיה די לכאורה אלומותיו)aezkdnדידן, (נושא
אלא  התנ"ך, מלשון אינה הב' שראיה ובפרט

המשנה? מלשון

התיבה  גם רש"י מעתיק מהפסוק בראיה ד)
"`yep דלכאור כלום (אלומותיו)", מוסיפה אינה ה

?7בהראיה 

גם  מעתיק מהמשנה, בראיה זה דרך על ה)
"(והאלומות) fixkneהתיבות lhep הוה דלכאורה ,"

(בב"מ  "והאלומות רק למימר רש"י 8ליה ודברי "(
ויתיר? בחסר הם מדוייקים הרי

בזה:·. והביאור
ש"מאלמים  לבאר רק אינה רש"י של כוונתו
אלא  (סתם), קשרים קושרים פירוש אלומים"

"עמרין". היינו ש"אלומים" – (ובעיקר)

שנאמר  דרך על היה יוסף של חלומו והביאור:
פרעה  הגיד"9בחלום – עושה האלקים אשר "את

עתידים  שאחיו - אמתית ונבואה עתידות דברי
אלומותיהם  שהשתחוו כשם לו להשתחוות
אמרו  תיכף חלומו, סיפר כשיוסף שלכן לאלומתו.
שזהו  הרי גו'". עלינו תמלוך "המלוך אחיו: לו
ממתין  הדבר, את שמר אביו גם ולכן החלום תוכן

יבוא" מתי .10ומצפה

שגם מובן זה פי הם mihxtdועל שבחלומו
החלום.ihxtעלmixeneמכוונים מודיע עליו המאורע

"עמרין", פירוש ד"אלומים" רש"י מבאר ולכן
"אלומים" שהיו זה דגם מכוון 11היינו
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ז.1) לז, פרשתנו
ו.2) קכו, תהלים
כותב 3) שרש"י ומזה ה"ב. פ"ב ב"מ תוספתא ב. כב, ב"מ

(ענין  גם עה"ת שבפירושו נראה משנה" "בלשון תוספתא על
"(בלשון) נקרא ב)תוספתא (ל'dpynהכתוב רק בזה ושולל "

בלשון  לכתוב רש"י שדייק מה סס"ד בפנים לקמן וראה ה)גמרא.
כאן). לדוד משכיל גם (וראה משנה

- כאן הדיוק וי"ל משנה. לתוספתא דקרי לומר דוחק ובכ"ז
- בל'oeylכפשוטו נכתבה (וברייתא) התוספתא וגם המשנה,

תורה. או הגמרא משא"כ המשנה,
כט.4) כה תולדות יד. כב, וירא פרש"י .cereראה
ס"ג.5) 74 ע' לעיל גם ראה
ועוד.6) ח. ל, ויצא ראה אבל ועוד ב) (א, בראשית ע"ד
הראי'7) הוא פסוק מאיזה להודיע כדי רק שהוא לומר ואין

שייכת  שאינה מהכתוב נוספת תיבה להעתיק הו"ל (לא לפי"ז כי
ישנה  זו תיבה (שהרי אלומותיו" "בתהלים הול"ל כ"א) לכאן
ויחי  "ביהושפט", ז) (יד, לך בפרש"י ע"ד - א') פעם רק בתהלים

ועוד. הימים". "בדברי ו) (מט,
ממשנה 8) ולא מכאן היא שראייתו להדגיש כוונתו באם
אחרת.
כה.9) מא, מקץ

יא.10) לז, וישב
תהי'11) שהדוגמא שמוכרח אינו dfi`aואף וא"כ דבר,
gxken בחלומו וכמו טעם. הפרט על שיהי' מקרא* של בפשוטו

החלום  הי' למה מפרש רש"י שאין (בפרשתנו) יוסף של הב'
ששמי  יא) (פד, ב"ר ראה - לזה טעם שישנו (אף וכו' בשמש
ועוד; גו'. כפורחת והיא המשקים: שר של בחלומותיו וכן שמש);
שהחלום  זה על טעם רש"י כתב לא מקץ) פ' (בתחלת פרעה של

ובתבואה. בפרות דוקא הי'
הפרטים  גם שמכוונים לומר יותר שיומתק מובן מ"מ -
ומצפה  ממתין ושיעקב דיעקב, זקונים בן בחלום - ובמיוחד

ט). לז, פרשתנו בתו"ת ג"כ (וראה להחלום.

mixekadc oiwztda zercd 'ac iaevbxd oe`bd k"ynn xirdle (*
xcba k"b `ed igxkd xac m`a ibilt (`"tq 'dpq 'yexi) mipwfde
r"ta mzeaiyg mihxtd mb (a"eike dxez ipipra)c llkae .dgbyd
.(myl p"rtve a"rt `"g p"ena dhiydk `lce) md migxkeny s`
,bi migaf) dlha minrtlc dkled :jtidl mbe dkld ipira mb n"wtpe
.a ,`p z"cdn .` ,n zenexz p"rtv d`x) .cere .dcear ied m` (`

.(f"t t"vrtn
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מתעורר, הוא גם אזי גו'", ליראות ישראל כל ד"בבוא ההתעוררות ישנה שכאשר - החידוש וזהו
תו  שום מזה לו תהי' לא שלכאורה אע"פ ב"הקהל", להשתתף שצריך אפילו ויודע מבין אינו שהרי  עלת,

מניח  זה ובגלל נוסף, ליהודי רוח נחת לעשות שרוצה היינו, למביאיהן", שכר "ליתן אם כי אל"ף, צורת
וואס  אזוי , ווי  ניט ווייסט ("ער  מאומה בזה מבין ואינו ("געשמאק"), תענוג מזה לו שאין אף ַַָתפילין,

תפילין! מניח הוא בינתיים אבל ווען"), און

 החינוך וכלשון שבתורה, המצוות כל על הקהל שבמצות החידוש בכמה 249וזהו (שהובא
ומבטל  שמחסר למי בנוגע לפנ"ז שמקדים (וכפי בדת" גדול וכבוד חזק עמוד המצוה ש"זאת מפרשים)

זו). מצוה
זו, בשנה ובפרט עתה, זאת לקיים כאו"א ביד הענינים, לרוחניות שבנוגע לעיל, וכאמור

מצוות  ולקיים תורה ללמוד המלאה היכולת ישנה זה במקום דוקא ואדרבה, זה, במקום אפילו וכמו"כ
מפריע, כל באין לבב, וטוב שמחה ומתוך הרחבה, מתוך

ב"נר  להוסיף לשלום: לקראתנו הבאים חנוכה ימי כמצות - ואור והולך דמוסיף באופן זאת ולעשות
אור" ותורה מבחוץ"250מצוה ביתו פתח "על ולהאיר אלא 251, בפנים, רק לא יהיו שהמעיינות והיינו, ,

היום" נכון עד ואור ו"הולך דמוסיף באופן וכאמור, ל"חוצה", גם להגיע האמיתית 252יוכלו הגאולה יום -
צדקנו. משיח ע"י והשלימה

זשוריצי  "ניע ג"פ), - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלכנו"]. "אבינו "ופרצת", ָכלאּפצי",

***

 כסלו די"ט הקביעות היתה שנה מחמישים יותר שלפני שזוכר, שכותב, מיהודי מכתב קבלתי
"י"ט  נקרא והי' שבת, מוצאי עד בלילה חמישי מיום כסלו י"ט את בליובאוויטש וחגגו זו, בשנה כמו

הארוך" .253כסלו
אבל, משובח, זה הרי המרבה וכל מיוחדים, ובמקומות מסויימים במקומות כאן, גם כן יעשו מסתמא

מסודר. באופן

לטובה  ישראל כל ועל עלינו הבאה השנה כל על החסידות ולדרכי החסידות לתורת מר"ה ולהמשיך
התפלה, ובעבודת בהידור, המצוות ובקיום והחסידות, הנגלה התורה בלימוד ושקידה התמדה תוספת -

רז"ל  למאמר הציבור",173ובהתאם עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה ד"העוסק הענין אחד כל אצל שיהי' -

מבין  ולבני לי ד"פדאני הענין טפחים, מעשרה למטה הדמיון), כ"ף (ללא ממש בפועל יומשך ועי"ז
העולם" צדקנו.173אומות משיח ע"י ממש, בקרוב ,

אחרונה, ברכה ברך אח"כ הש"ק, דיום ההתוועדות עבור וכו' המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן התחיל צאתו וטרם
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(בסופה).249) תריב מצוה
כג.250) ו, משלי
ב.251) כא, שבת

יח.252) ד, שם
כסלו 253) כ"ף וישב, ש"פ שיחת גם ראה - הענין לשלימות

.(367 ע' (לקמן בתחלתה

ayie zyxt zegiy ihewl'י כרך

הפסוק ‡. אלומים 1על מאלמים אנחנו "והנה
- אלומים "מאלמים רש"י פירש השדה" בתוך

וכן  עמרין. אסרין, מאסרין נושא 2כתרגומו
משנה  בלשון וכמוהו נוטל 3אלומותיו, והאלומות

ומכריז".
התיבות  רש"י: של כוונתו נראית בפשטות והנה
ולכן  עדיין, התלמיד למדם לא אלומים" "מאלמים
אסרין" "מאסרין שפירושן מהתרגום, רש"י מביא

כך ואחר קשרים). ומפרש siqen(-קושרים רש"י
מהראיות  (כדמוכח "עמרין" פירושו ש"אלומים"
שבפסוק  אלומים" ש"מאלמים והיינו - שמביא)
עמרין. (- שבלים של (קשרים קושרים משמעותו,

להבין: וצריך

לכתוב  היא המקומות ברוב רש"י של דרכו א)
התרגום  לשון להעתיק מבלי "כתרגומו" ,4רק

התרגום, בפירוש בעצמו שיעיין הלומד על וסומך
התרגום  לשון גם כאן רש"י מעתיק ?5ולמה

אלומים" "מאלמים ההמשך פירוש ב)
התיבה  ופירוש אסרין), מאסרין (כתרגומו
אחד  כל להיות צריך היה – כו') (עמרין "אלומים"

עצמו  בפני ?6בדיבור

ראיות  ב' רש"י מביא פעמים, כמה כמדובר ג)
ובנדון  מספקת. אינה לבד אחת שראיה במקום

בראיה די לכאורה אלומותיו)aezkdnדידן, (נושא
אלא  התנ"ך, מלשון אינה הב' שראיה ובפרט

המשנה? מלשון

התיבה  גם רש"י מעתיק מהפסוק בראיה ד)
"`yep דלכאור כלום (אלומותיו)", מוסיפה אינה ה

?7בהראיה 

גם  מעתיק מהמשנה, בראיה זה דרך על ה)
"(והאלומות) fixkneהתיבות lhep הוה דלכאורה ,"

(בב"מ  "והאלומות רק למימר רש"י 8ליה ודברי "(
ויתיר? בחסר הם מדוייקים הרי

בזה:·. והביאור
ש"מאלמים  לבאר רק אינה רש"י של כוונתו
אלא  (סתם), קשרים קושרים פירוש אלומים"

"עמרין". היינו ש"אלומים" – (ובעיקר)

שנאמר  דרך על היה יוסף של חלומו והביאור:
פרעה  הגיד"9בחלום – עושה האלקים אשר "את

עתידים  שאחיו - אמתית ונבואה עתידות דברי
אלומותיהם  שהשתחוו כשם לו להשתחוות
אמרו  תיכף חלומו, סיפר כשיוסף שלכן לאלומתו.
שזהו  הרי גו'". עלינו תמלוך "המלוך אחיו: לו
ממתין  הדבר, את שמר אביו גם ולכן החלום תוכן

יבוא" מתי .10ומצפה

שגם מובן זה פי הם mihxtdועל שבחלומו
החלום.ihxtעלmixeneמכוונים מודיע עליו המאורע

"עמרין", פירוש ד"אלומים" רש"י מבאר ולכן
"אלומים" שהיו זה דגם מכוון 11היינו
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ז.1) לז, פרשתנו
ו.2) קכו, תהלים
כותב 3) שרש"י ומזה ה"ב. פ"ב ב"מ תוספתא ב. כב, ב"מ

(ענין  גם עה"ת שבפירושו נראה משנה" "בלשון תוספתא על
"(בלשון) נקרא ב)תוספתא (ל'dpynהכתוב רק בזה ושולל "

בלשון  לכתוב רש"י שדייק מה סס"ד בפנים לקמן וראה ה)גמרא.
כאן). לדוד משכיל גם (וראה משנה

- כאן הדיוק וי"ל משנה. לתוספתא דקרי לומר דוחק ובכ"ז
- בל'oeylכפשוטו נכתבה (וברייתא) התוספתא וגם המשנה,

תורה. או הגמרא משא"כ המשנה,
כט.4) כה תולדות יד. כב, וירא פרש"י .cereראה
ס"ג.5) 74 ע' לעיל גם ראה
ועוד.6) ח. ל, ויצא ראה אבל ועוד ב) (א, בראשית ע"ד
הראי'7) הוא פסוק מאיזה להודיע כדי רק שהוא לומר ואין

שייכת  שאינה מהכתוב נוספת תיבה להעתיק הו"ל (לא לפי"ז כי
ישנה  זו תיבה (שהרי אלומותיו" "בתהלים הול"ל כ"א) לכאן
ויחי  "ביהושפט", ז) (יד, לך בפרש"י ע"ד - א') פעם רק בתהלים

ועוד. הימים". "בדברי ו) (מט,
ממשנה 8) ולא מכאן היא שראייתו להדגיש כוונתו באם
אחרת.
כה.9) מא, מקץ

יא.10) לז, וישב
תהי'11) שהדוגמא שמוכרח אינו dfi`aואף וא"כ דבר,
gxken בחלומו וכמו טעם. הפרט על שיהי' מקרא* של בפשוטו

החלום  הי' למה מפרש רש"י שאין (בפרשתנו) יוסף של הב'
ששמי  יא) (פד, ב"ר ראה - לזה טעם שישנו (אף וכו' בשמש
ועוד; גו'. כפורחת והיא המשקים: שר של בחלומותיו וכן שמש);
שהחלום  זה על טעם רש"י כתב לא מקץ) פ' (בתחלת פרעה של

ובתבואה. בפרות דוקא הי'
הפרטים  גם שמכוונים לומר יותר שיומתק מובן מ"מ -
ומצפה  ממתין ושיעקב דיעקב, זקונים בן בחלום - ובמיוחד

ט). לז, פרשתנו בתו"ת ג"כ (וראה להחלום.

mixekadc oiwztda zercd 'ac iaevbxd oe`bd k"ynn xirdle (*
xcba k"b `ed igxkd xac m`a ibilt (`"tq 'dpq 'yexi) mipwfde
r"ta mzeaiyg mihxtd mb (a"eike dxez ipipra)c llkae .dgbyd
.(myl p"rtve a"rt `"g p"ena dhiydk `lce) md migxkeny s`
,bi migaf) dlha minrtlc dkled :jtidl mbe dkld ipira mb n"wtpe
.a ,`p z"cdn .` ,n zenexz p"rtv d`x) .cere .dcear ied m` (`

.(f"t t"vrtn
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כך 12הוא  אחר שאירע כפי להמאורע 13ומתאים

דוקא: עמרין קשרו כי - בפועל

מקץ  (בפרשת החלום 14להלן שקיום מסופר (
ואחי  כנען בארץ רעב שהיה זה ידי על בא בפועל,

לשבור למצרים ירדו השליט xaיוסף יוסף ובהיות ,
אחיו xaהמשביר לו השתחוו דמצרים), (מהעמרין

ממנו  התבואה החלום 15וקנו דברי מכוונים ולכן ,
בענין  אליו יוסף אחי השתחוואת על שרמזו

- יוסף milayד"אלומים" (תבואת) שאלומת ,
השתחוו  אחיו ואלומות נצבה" וגם "קמה

.16לאלומתו 

לפרש ‚. מקדים שרש"י מה יתבאר זה פי על
(ומעתיק  כתרגומו - אלומים" "מאלמים התיבות

אסרין. מאסרין התרגום) פירוש
ירושלמי  בתרגום תרגם אלומים" "מאלמים

כריכן" א)17"מכרכין פירושים: ב' סובל שזה ,
כריכה 18קשירה  ב) ,19.

היו  ("כריכן") שהקשרים רש"י לפירוש והנה
היינו מאלמים שפירוש מובן שבלים, ,mixyewשל

אם  כי כריכה כך כל שייך לא בשבלים שהרי
וכדומה. ברוח יתפזרו שלא קשירה

גם רש"י מעתיק (אונקלוס)oeylולכן התרגום
אלומים" ש"מאלמים להדגיש אסרין" "מאסרין

mixywהפירוש mixyew להיות אפשר לכן אשר
" של קשרים קושרים - אבל oixnrמשמעותן – "

) "כתרגומו" כותב היה שגם mzqאם - לא ותו (
ירושלמי  מקום 20תרגום יש הרי - זה בכלל

אלומים"21לטעות  ד"מאלמים שהפירוש כנ"ל, ,
מלשון - "כריכן" אלא) קשרים (לא ואז dkixkהוא ,

ומכיון  - ב"עמרין" הוא שהמדובר לפרש קשה
לפרש  מוכרח רש"י לדעת מקרא של שבפשוטו
זה  פרט יתאים אז (שדוקא "עמרין" - "אלומים"
שהיו  כפי המאורעות לפרטי בהחלום המדובר

לכן התיבות iicnwבפועל), לפרש ומקדים
אונקלוס  התרגום כפירוש אלומים" "מאלמים

"oixq`noixq`.דוקא "

שמה מכיון ולאידך, -gixkny לפרש רש"י את
אונקלוס כהתרגום אלו מה wec`תיבות הוא

ענינים  ב' באו לכן "עמרין", היינו ש"אלומים"
אחד. בדיבור אלה

ביאור:„. צריך עדיין אמנם
מובן  אסרין" "מאסרין התרגום מפירוש
מאלמים) פירוש דרך (על פירושה ש"אלומים"
התיבות  ב' שהרי בפשטות, גם הוא וכן קשרים,

אחד  משרש הן שתיהן ו"אלומים" -22"מאלמים"
- הוא "אלומים" (מאלמים) פירוש זה ולפי

קשרים" נפרש mzq"(קושרים) שבאם והגם .
מכוון  החלום יהיה – "עמרין" של היו שהקשרים

ב"אלומים". לכאורה, זה, נרמז אין פרטיו, בכל
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שאין  (ועד בפשטות שמובן י"ל, יוסף של הב' בחלומו וגם
הכי  אנשים - והשבטים יעקב על שלרמז לפרשו) צריך רש"י
- בעולם חשובים הכי בדברים החלום שיהי' צריך חשובים,

וכו'. השמש
להדגיש  - גו' כפורחת והיא המשקים שר לחלום בנוגע ועד"ז
שא' פרעה, בחלומות סוף; ועד מתחלה עליו שהאחריות

חסרון - הרעב על לרמז בשבלים הי' (ומזה d`eazdמהחלומות ,
gxken.((שם) יקר כלי ראה - הפתרון

ב' על שהטעם יוסף של כפתרונו -) השני החלום וכן
הדבר  נכון כי גו' החלום "השנות ע"י לרמז בכדי הוא) החלומות
להיות  אחד הוכרח שלכן לב), מא, (מקץ גו'" האלקים וממהר גו'
הי' למה מובן הרי שם. האורה לבוש ראה - מהשני אחר בתוכן
(כזרע  ומולידות הגדול) (מדרש השדות חורשים בהם כי בפרות,

שבשבלים).
רש"י 12) שפירש  כמו בטלים" דברים בלא חלום "שאין ואף

שלא  - כאן "בטלים" פירוש הרי א), נה, מברכות י. (לז, בפרשתנו
מכוון. שאין ולא נתקיים,

עדיין13) למד לא שהתלמיד בעת oexztואף הרי - החלום
שצ"ל פתרון שיש יודע החלום של mi`znלימודו ודרכו לחלום.

לפרש כו'") הוא "סימן ב מא, מקץ רש"י (ראה melgaרש"י
שייך שזה בנדו"ד, מזו ויתירה פתרונו. עם daizdהתאמתו 'itl

כאן. ("אלומים")
ו.14) מב, נד. מא, מקץ
מים 15) באר גם וראה ועוד, הארוך טור חזקוני, רמב"ן, ראה

פרש"י. על חיים
בתוך 16) גו' אלומים ה"מאלמים יומתק (גם) זה פי' ולפי

מהם  ועושים שבלים זהו בשדה (סתם) שקושרים מה כי השדה"
עמרים.
בערוך 17) וכ"ה כריכות. ד"ה א) (כא, בב"מ רש"י גירסת כ"ה

הגירסא  לפנינו אבל סח. אות פרשתנו תו"ש וראה כרך. ערך
הערה  לקמן ראה בכוונתו. לטעות אין ולפ"ז – פירוכין מפרכין

.21
שם.18) בערוך וראה (שם). ב"מ רש"י וכפי'
שהי'19) . . ומרור מצה . . ניכרוך א): קטו, (פסחים ובדוגמת

שם. בערוך וראה כו'. כורכן
השקו"ט 20) וידועה שם. לב"מ בפי' רש"י הביאו שבנדו"ד

התורה. שעל ירושלמי תרגום רש"י ראה האם
ב"מ zn`aאבל21) ברש"י וכדמוכח כן, (בירוש') הפי' אין

ענין  "הוא פירוכין מפרכין שלפנינו הגירסא לפי וכן (שם).
יונתן). (פי' קשירה"

קצירה, מל' דפריכן תתקא) ע' (ח"ה בראשית אוה"ת וראה
על דקאי מוכרח על d`eazולפי"ז דקאי הכרח אין לפ"ז אבל .

ראה  שבלים. קוצרין אלומים" "מאלמים לפרש יש כי עמרים
כאן. לדוד משכיל

מאלמים22) כאן: ראב"ע אלומים.zxfbnוראה
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פירוש  ש"אלומים" דוגמאות רש"י מביא ולכן
.23עמרין 

ד"אלומותיו" הכתוב רש"י כשמביא ולכן
על קאי דאלומים התיבה milayלראיה גם מעתיק ,

על  קאי שאלומה מוכח שמזה (אלומותיו)", "נושא
" לומר אין שהרי קשרים".yep`שבלים,

יש כי זו, בדוגמא מסתפק רש"י wegclואין
קשרים הם ש"אלומות" שם, והכוונה mzqולפרש ,

שקים על לאחרי mixeyw(גם) הזרעונים שמכילים
דשבלים  עומרין היינו שאלומות ולא .24הדישה,

עוד  רש"י מוסיף המשנה:ולכן מלשון דוגמא
נשארות  כובדן דמפני - ומכריז" נוטל "והאלומות
ומכיון  למקום, ממקום מתגלגלות ואינן במקומן

ומכריז  דנוטל הדין לכן סימן הוי ומלשון 25דמקום .
שהם  שבלים עומרין היינו שהאלומות הוכחה זה

מתגלגל  שאינו כבד היא 26דבר זו שתיבה ומכיון ,
פסוקות dpyndלשון הלכות - רש"י) לשון (וכדיוק

ללמד  התנא מדייק ההלכות שבלימוד בודאי –
ההלכה  - פה שבעל בתורה (שהרי ברור בסגנון
מובן  הרי שבכתב), מבתורה יותר וברורה מפורשת
ברור  שתוכנה תיבה זו הרי "אלומותיו" שכשאומר

ההלכה) קשר 27(להלומד הרגיל, דרך ועל ;
שבלים  של אלומה הוא כבד, .28שהוא

לומר  יש כי זו, בראיה מסתפק רש"י שאין אלא
לעצמן" חכמים ולשון לעצמה תורה ,29ד"לשון

ואדרבה, אלומותיו", מ"נושא להראיה צריך ולכן
ראשונה. אותה מביא ולכן הראיה, עיקר הוא משם

רש"י:‰. שבפירוש תורה של מיינה
בפרשתנו  אור' ב'תורה שהעבודה 30מבואר

בירור  היא ברוחניות אלומים" ד"מאלמים
הכלים  בשבירת פירוד בבחינת שנפלו "הניצוצין
דאצילות  במלכות להתכלל . . אותן מעלין והיו
לאחדים  והיו יחד שם מתחברים היו זה ידי ועל
אלומים  מאלמים וזהו . . ה' באחדות נכללו שהרי
שמקבצים  העמרים שקושרין כמו משל עלֿדרך
וקושרין  אותן ומחברים מאד רבים שבלים כמה

כו'" אחת באגודה .31אותן

ולהעלותם  הניצוצות בירור של זה וענין
- הנשמות בבחינת גם הוא ה' אחדות בבחינת

אור' ב'תורה .32כמבואר

נעשה  כפשוטו אלומים" "מאלמים ענין והנה
אל  לצאת מיוחדת התעסקות לזה וצריכים בשדה,
ולהתעסק  המפוזרות השבלים מקום השדה

בקשירתן.

על  נוסף הבירורים: בעבודת הוראה ומכאן
המפוזרים הניצוצות כל לקבץ האדם ,`elvעבודת
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שתרגם 23) ו ב, רות בתרגום וראה - התרגום לפי' וכ"ה

שובליןmixnra"ואספתי ואכניש "`inel`a בין" על טו ב, ושם ,
"אסרין" אלומים כאן שתרגם והטעם אלומיא". ביני - העמרים
י"ל  יט) כד, תצא ת"א ע"ד - עמרין לא וגם אלומיא ולא סתם -)
פירושה  שידוע בכתוב היא רגילה תיבה אלומים תיבת כי

עמרין. שהיא (להתרגום)
"אלומותיו" משא"כ זכר, בל' - אלומים כאן שכתוב [ואף
כתוב  עצמו זה בפסוק הרי מ"מ נקבה, בל' שכתוב שבתהלים
שבתהלים  התיבה אותה שהיא מוכח ומזה נקבה, בל' - אלומתי

) כאן. ראב"ע גם וראה -c"reהמבוארlirl,לב (וישלח בפרש"י
ולשון  זכר לשון משמשת עצמה) תיבה (שאותה תיבות שישנן ט)

נקבה)]
שבהערה  (כבראב"ע ממנה למדנו "מאלמים" התיבה ופירוש
פירושה  ידענו ומזה היא, אלומים מגזרת מאלמים כי הקודמת),

- האלומות עשיית על התרגום)zxiywדקאי (ובל' - שבלים
"oixq`n("ל"מאסרין (בהמשך "אלומים" תיבת גם תירגם ולכן ,"
"oixq`."

רש"י 24) דהוצרך מש"ש: אבל כאן. לדוד משכיל גם ראה
ר"ל  אלומים מאלמים "דלמא דאל"כ המשנה לשון גם להביא

oixvew'פי והכריח רש"י הקדים כבר שהרי הוא דוחק שבלין"
כתרגומו. מאלמים

הלכתא.25) שכך ב) כב, (ב"מ דרבא האוקימתא לפי כ"ה
"כיון  והטעם סימן בו ביש דמיירי דרבה האוקימתא לפי גם אבל

מוכ  ג"כ א) כג (שם מדרסא" לא כבפנים.דגביהן ח
אופן 26) ישנם: סימנים שכו"כ קשורים בשקים משא"כ

וכו'. השקים צורת הקשירה,

דסדר 27) מתוספתא הראי' הביא שרש"י מה ג"כ יובן ועפ"ז
מתוספתא ולא (ב"מ) (מעשרות zncewdנזיקין זרעים מסדר לה,

מי"ח): ב:zenel`deפ"ב לא, שבת (ראה גזל משום אסורות וכו'
גו' עתיך אמונת נזיקין).`zpenוהי' ישועות זרעים,

כי - הטעם י"ל oicdועוד xewn הדין הוא מעשרות במס' שאי'
דמס' (הדין גזל משום דאסורות הטעם כי דב"מ, שבתוספתא
להכריז  ומחוייב סימן מקום הוי דבאלומות מכיון הוא מעשרות)

ב"מ). דמס' (הדין
בתוך 28) אלומים "מאלמים בפרשתינו ממ"ש שהרי ובפרט

dcydוע"ד בשדה. שקושרים דבר שהוא מוכח "libxd קושרים
.15 הערה כדלעיל שבלים שם

ב.29) נה, ע"ז ב. קלז, חולין
א.30) תתרפג, ו כרך בראשית אוה"ת א, כח,
האדם 31) תורת "וזאת (שם): ובאוה"ת ד), כז, (שם בתו"א

ותורתן  עבודתן ע"י כו' הפירוד מבחי' ולהעלותן בירורין לברר
שם  עושים) והריבוי הפירוד עיקר הוא דשם (בעשי', עושים הם
שיתעלו  בשבה"כ שם שנפלו הניצוצים מעלים שהם אחד ג"כ

ואילך. א סו, פרשתנו תו"ח ג"כ וראה ה'". באחדות
שם 32) שבתו"א ואף שם. חיים תורת בארוכה וראה ג. כז,

בארוכה  ראה - כו' ונתבררו נתקנו שכבר הם נשמות הס"ר ע"ד:
בהוספות  (נדפס ס"ב הזקן מאדמו"ר ח"ש פ' על הצ"צ בביאור

ד). טז[קמ], לתו"א
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כך 12הוא  אחר שאירע כפי להמאורע 13ומתאים

דוקא: עמרין קשרו כי - בפועל

מקץ  (בפרשת החלום 14להלן שקיום מסופר (
ואחי  כנען בארץ רעב שהיה זה ידי על בא בפועל,

לשבור למצרים ירדו השליט xaיוסף יוסף ובהיות ,
אחיו xaהמשביר לו השתחוו דמצרים), (מהעמרין

ממנו  התבואה החלום 15וקנו דברי מכוונים ולכן ,
בענין  אליו יוסף אחי השתחוואת על שרמזו

- יוסף milayד"אלומים" (תבואת) שאלומת ,
השתחוו  אחיו ואלומות נצבה" וגם "קמה

.16לאלומתו 

לפרש ‚. מקדים שרש"י מה יתבאר זה פי על
(ומעתיק  כתרגומו - אלומים" "מאלמים התיבות

אסרין. מאסרין התרגום) פירוש
ירושלמי  בתרגום תרגם אלומים" "מאלמים

כריכן" א)17"מכרכין פירושים: ב' סובל שזה ,
כריכה 18קשירה  ב) ,19.

היו  ("כריכן") שהקשרים רש"י לפירוש והנה
היינו מאלמים שפירוש מובן שבלים, ,mixyewשל

אם  כי כריכה כך כל שייך לא בשבלים שהרי
וכדומה. ברוח יתפזרו שלא קשירה

גם רש"י מעתיק (אונקלוס)oeylולכן התרגום
אלומים" ש"מאלמים להדגיש אסרין" "מאסרין

mixywהפירוש mixyew להיות אפשר לכן אשר
" של קשרים קושרים - אבל oixnrמשמעותן – "

) "כתרגומו" כותב היה שגם mzqאם - לא ותו (
ירושלמי  מקום 20תרגום יש הרי - זה בכלל

אלומים"21לטעות  ד"מאלמים שהפירוש כנ"ל, ,
מלשון - "כריכן" אלא) קשרים (לא ואז dkixkהוא ,

ומכיון  - ב"עמרין" הוא שהמדובר לפרש קשה
לפרש  מוכרח רש"י לדעת מקרא של שבפשוטו
זה  פרט יתאים אז (שדוקא "עמרין" - "אלומים"
שהיו  כפי המאורעות לפרטי בהחלום המדובר

לכן התיבות iicnwבפועל), לפרש ומקדים
אונקלוס  התרגום כפירוש אלומים" "מאלמים

"oixq`noixq`.דוקא "

שמה מכיון ולאידך, -gixkny לפרש רש"י את
אונקלוס כהתרגום אלו מה wec`תיבות הוא

ענינים  ב' באו לכן "עמרין", היינו ש"אלומים"
אחד. בדיבור אלה

ביאור:„. צריך עדיין אמנם
מובן  אסרין" "מאסרין התרגום מפירוש
מאלמים) פירוש דרך (על פירושה ש"אלומים"
התיבות  ב' שהרי בפשטות, גם הוא וכן קשרים,

אחד  משרש הן שתיהן ו"אלומים" -22"מאלמים"
- הוא "אלומים" (מאלמים) פירוש זה ולפי

קשרים" נפרש mzq"(קושרים) שבאם והגם .
מכוון  החלום יהיה – "עמרין" של היו שהקשרים

ב"אלומים". לכאורה, זה, נרמז אין פרטיו, בכל
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שאין  (ועד בפשטות שמובן י"ל, יוסף של הב' בחלומו וגם
הכי  אנשים - והשבטים יעקב על שלרמז לפרשו) צריך רש"י
- בעולם חשובים הכי בדברים החלום שיהי' צריך חשובים,

וכו'. השמש
להדגיש  - גו' כפורחת והיא המשקים שר לחלום בנוגע ועד"ז
שא' פרעה, בחלומות סוף; ועד מתחלה עליו שהאחריות

חסרון - הרעב על לרמז בשבלים הי' (ומזה d`eazdמהחלומות ,
gxken.((שם) יקר כלי ראה - הפתרון

ב' על שהטעם יוסף של כפתרונו -) השני החלום וכן
הדבר  נכון כי גו' החלום "השנות ע"י לרמז בכדי הוא) החלומות
להיות  אחד הוכרח שלכן לב), מא, (מקץ גו'" האלקים וממהר גו'
הי' למה מובן הרי שם. האורה לבוש ראה - מהשני אחר בתוכן
(כזרע  ומולידות הגדול) (מדרש השדות חורשים בהם כי בפרות,

שבשבלים).
רש"י 12) שפירש  כמו בטלים" דברים בלא חלום "שאין ואף

שלא  - כאן "בטלים" פירוש הרי א), נה, מברכות י. (לז, בפרשתנו
מכוון. שאין ולא נתקיים,

עדיין13) למד לא שהתלמיד בעת oexztואף הרי - החלום
שצ"ל פתרון שיש יודע החלום של mi`znלימודו ודרכו לחלום.

לפרש כו'") הוא "סימן ב מא, מקץ רש"י (ראה melgaרש"י
שייך שזה בנדו"ד, מזו ויתירה פתרונו. עם daizdהתאמתו 'itl

כאן. ("אלומים")
ו.14) מב, נד. מא, מקץ
מים 15) באר גם וראה ועוד, הארוך טור חזקוני, רמב"ן, ראה

פרש"י. על חיים
בתוך 16) גו' אלומים ה"מאלמים יומתק (גם) זה פי' ולפי

מהם  ועושים שבלים זהו בשדה (סתם) שקושרים מה כי השדה"
עמרים.
בערוך 17) וכ"ה כריכות. ד"ה א) (כא, בב"מ רש"י גירסת כ"ה

הגירסא  לפנינו אבל סח. אות פרשתנו תו"ש וראה כרך. ערך
הערה  לקמן ראה בכוונתו. לטעות אין ולפ"ז – פירוכין מפרכין

.21
שם.18) בערוך וראה (שם). ב"מ רש"י וכפי'
שהי'19) . . ומרור מצה . . ניכרוך א): קטו, (פסחים ובדוגמת

שם. בערוך וראה כו'. כורכן
השקו"ט 20) וידועה שם. לב"מ בפי' רש"י הביאו שבנדו"ד

התורה. שעל ירושלמי תרגום רש"י ראה האם
ב"מ zn`aאבל21) ברש"י וכדמוכח כן, (בירוש') הפי' אין

ענין  "הוא פירוכין מפרכין שלפנינו הגירסא לפי וכן (שם).
יונתן). (פי' קשירה"

קצירה, מל' דפריכן תתקא) ע' (ח"ה בראשית אוה"ת וראה
על דקאי מוכרח על d`eazולפי"ז דקאי הכרח אין לפ"ז אבל .

ראה  שבלים. קוצרין אלומים" "מאלמים לפרש יש כי עמרים
כאן. לדוד משכיל

מאלמים22) כאן: ראב"ע אלומים.zxfbnוראה
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פירוש  ש"אלומים" דוגמאות רש"י מביא ולכן
.23עמרין 

ד"אלומותיו" הכתוב רש"י כשמביא ולכן
על קאי דאלומים התיבה milayלראיה גם מעתיק ,

על  קאי שאלומה מוכח שמזה (אלומותיו)", "נושא
" לומר אין שהרי קשרים".yep`שבלים,

יש כי זו, בדוגמא מסתפק רש"י wegclואין
קשרים הם ש"אלומות" שם, והכוונה mzqולפרש ,

שקים על לאחרי mixeyw(גם) הזרעונים שמכילים
דשבלים  עומרין היינו שאלומות ולא .24הדישה,

עוד  רש"י מוסיף המשנה:ולכן מלשון דוגמא
נשארות  כובדן דמפני - ומכריז" נוטל "והאלומות
ומכיון  למקום, ממקום מתגלגלות ואינן במקומן

ומכריז  דנוטל הדין לכן סימן הוי ומלשון 25דמקום .
שהם  שבלים עומרין היינו שהאלומות הוכחה זה

מתגלגל  שאינו כבד היא 26דבר זו שתיבה ומכיון ,
פסוקות dpyndלשון הלכות - רש"י) לשון (וכדיוק

ללמד  התנא מדייק ההלכות שבלימוד בודאי –
ההלכה  - פה שבעל בתורה (שהרי ברור בסגנון
מובן  הרי שבכתב), מבתורה יותר וברורה מפורשת
ברור  שתוכנה תיבה זו הרי "אלומותיו" שכשאומר

ההלכה) קשר 27(להלומד הרגיל, דרך ועל ;
שבלים  של אלומה הוא כבד, .28שהוא

לומר  יש כי זו, בראיה מסתפק רש"י שאין אלא
לעצמן" חכמים ולשון לעצמה תורה ,29ד"לשון

ואדרבה, אלומותיו", מ"נושא להראיה צריך ולכן
ראשונה. אותה מביא ולכן הראיה, עיקר הוא משם

רש"י:‰. שבפירוש תורה של מיינה
בפרשתנו  אור' ב'תורה שהעבודה 30מבואר

בירור  היא ברוחניות אלומים" ד"מאלמים
הכלים  בשבירת פירוד בבחינת שנפלו "הניצוצין
דאצילות  במלכות להתכלל . . אותן מעלין והיו
לאחדים  והיו יחד שם מתחברים היו זה ידי ועל
אלומים  מאלמים וזהו . . ה' באחדות נכללו שהרי
שמקבצים  העמרים שקושרין כמו משל עלֿדרך
וקושרין  אותן ומחברים מאד רבים שבלים כמה

כו'" אחת באגודה .31אותן

ולהעלותם  הניצוצות בירור של זה וענין
- הנשמות בבחינת גם הוא ה' אחדות בבחינת

אור' ב'תורה .32כמבואר

נעשה  כפשוטו אלומים" "מאלמים ענין והנה
אל  לצאת מיוחדת התעסקות לזה וצריכים בשדה,
ולהתעסק  המפוזרות השבלים מקום השדה

בקשירתן.

על  נוסף הבירורים: בעבודת הוראה ומכאן
המפוזרים הניצוצות כל לקבץ האדם ,`elvעבודת
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שתרגם 23) ו ב, רות בתרגום וראה - התרגום לפי' וכ"ה

שובליןmixnra"ואספתי ואכניש "`inel`a בין" על טו ב, ושם ,
"אסרין" אלומים כאן שתרגם והטעם אלומיא". ביני - העמרים
י"ל  יט) כד, תצא ת"א ע"ד - עמרין לא וגם אלומיא ולא סתם -)
פירושה  שידוע בכתוב היא רגילה תיבה אלומים תיבת כי

עמרין. שהיא (להתרגום)
"אלומותיו" משא"כ זכר, בל' - אלומים כאן שכתוב [ואף
כתוב  עצמו זה בפסוק הרי מ"מ נקבה, בל' שכתוב שבתהלים
שבתהלים  התיבה אותה שהיא מוכח ומזה נקבה, בל' - אלומתי

) כאן. ראב"ע גם וראה -c"reהמבוארlirl,לב (וישלח בפרש"י
ולשון  זכר לשון משמשת עצמה) תיבה (שאותה תיבות שישנן ט)

נקבה)]
שבהערה  (כבראב"ע ממנה למדנו "מאלמים" התיבה ופירוש
פירושה  ידענו ומזה היא, אלומים מגזרת מאלמים כי הקודמת),

- האלומות עשיית על התרגום)zxiywדקאי (ובל' - שבלים
"oixq`n("ל"מאסרין (בהמשך "אלומים" תיבת גם תירגם ולכן ,"
"oixq`."

רש"י 24) דהוצרך מש"ש: אבל כאן. לדוד משכיל גם ראה
ר"ל  אלומים מאלמים "דלמא דאל"כ המשנה לשון גם להביא

oixvew'פי והכריח רש"י הקדים כבר שהרי הוא דוחק שבלין"
כתרגומו. מאלמים

הלכתא.25) שכך ב) כב, (ב"מ דרבא האוקימתא לפי כ"ה
"כיון  והטעם סימן בו ביש דמיירי דרבה האוקימתא לפי גם אבל

מוכ  ג"כ א) כג (שם מדרסא" לא כבפנים.דגביהן ח
אופן 26) ישנם: סימנים שכו"כ קשורים בשקים משא"כ

וכו'. השקים צורת הקשירה,

דסדר 27) מתוספתא הראי' הביא שרש"י מה ג"כ יובן ועפ"ז
מתוספתא ולא (ב"מ) (מעשרות zncewdנזיקין זרעים מסדר לה,

מי"ח): ב:zenel`deפ"ב לא, שבת (ראה גזל משום אסורות וכו'
גו' עתיך אמונת נזיקין).`zpenוהי' ישועות זרעים,

כי - הטעם י"ל oicdועוד xewn הדין הוא מעשרות במס' שאי'
דמס' (הדין גזל משום דאסורות הטעם כי דב"מ, שבתוספתא
להכריז  ומחוייב סימן מקום הוי דבאלומות מכיון הוא מעשרות)

ב"מ). דמס' (הדין
בתוך 28) אלומים "מאלמים בפרשתינו ממ"ש שהרי ובפרט

dcydוע"ד בשדה. שקושרים דבר שהוא מוכח "libxd קושרים
.15 הערה כדלעיל שבלים שם

ב.29) נה, ע"ז ב. קלז, חולין
א.30) תתרפג, ו כרך בראשית אוה"ת א, כח,
האדם 31) תורת "וזאת (שם): ובאוה"ת ד), כז, (שם בתו"א

ותורתן  עבודתן ע"י כו' הפירוד מבחי' ולהעלותן בירורין לברר
שם  עושים) והריבוי הפירוד עיקר הוא דשם (בעשי', עושים הם
שיתעלו  בשבה"כ שם שנפלו הניצוצים מעלים שהם אחד ג"כ

ואילך. א סו, פרשתנו תו"ח ג"כ וראה ה'". באחדות
שם 32) שבתו"א ואף שם. חיים תורת בארוכה וראה ג. כז,

בארוכה  ראה - כו' ונתבררו נתקנו שכבר הם נשמות הס"ר ע"ד:
בהוספות  (נדפס ס"ב הזקן מאדמו"ר ח"ש פ' על הצ"צ בביאור

ד). טז[קמ], לתו"א
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על ecg`ziyולהעלותם והוא – הוי'" "באחדות
ומצוות  בתורה עבודתו ,33ידי

השדה  לתוך מושבו) (ממקום לצאת האדם על
-34myולהתעסק  אלומים" ד"מאלמים בהעבודה

בעולם. המפוזרים הניצוצות לקבץ

לצאת  הזולת: עם בהתעסקות העבודה וזוהי
ב" (עדיין) הנמצאים אלו אל אמותיו "dvegמד'

בתשובה  ולתורתו 35להחזירם ה' לעבודת לקרבם
שבה  המאור התורה 36ואל פנימיות אילנא 37זוהי -

.38דחיי 

שלוחים  לשלוח נשיאינו רבותינו הנהיגו [וזאת
רחוקים  (גם שונים לקבץ 39למקומות בעולם, (

את  שם ולגלות ולהפיץ שם, המפוזרים הניצוצות
החסידות  )]40מעיינות

כתרגומו  - אלומים "מאלמים רש"י ומפרש
אסרין". בבירור epcnlneמאסרין דהעבודה ,

של  באופן להיות צריכה הניצוצות והעלאת
שיהיו להעלותן אסרין" למקורן mixyewn"מאסרין

של  בקשר אם) כי כריכה, של באופן רק (לא
שיהיה 41קיימא  תהיה הזולת על שפעולתו היינו -
xyewn שה"רוח באופן בחוזק ה' לעבודת שיתקשר ,

ינתקו  לא בעולם המנשבות הרוחות וכל שטות"
התורה א  מדרך ושלום) (חס .42ותו

בהמשך  רש"י מפרש לזה, היעוצה והעצה
אסרין) "(מאסרין לפעול oixnrדבריו שבכדי :"

קיימא, של באופן יהיו ש"מאלמים" שה"אלומים"
של הקשר שיהיה דוקא,milayדרוש ("עמרין")

ופירי  פירות להצמיח זריעה) ידי (על שביכולתם
שיהיה  באופן זולתו עם שישתדל היינו פירות.

להטפיח  מנת על על 43טופח יפעול עצמו שהוא -
בטוח  יהיה ואז ה', לעבודת לקרבם סביבתו

קיום  לה תהיה .44שעבודתו

תסובינה  "והנה בהפסוק מסיים זה כל ולאחרי
שלימות  - לאלומתי" ותשתחוין אלומותיכם

יפעול 45העבודה  כאשר הוא הזולת על בפעולתו
בכל  השליט הוא הצדיק יוסף של לאלומתו להביאו
בו  שיהיה לפעול הדור, נשיא - מצרים ארץ

להנשיא. והביטול ההשתחויה

.Ê לימי שייך השבת שיום פעמים, כמה דובר
שבת  בערב שטרח "מי שהרי -) שלפניו השבוע

בשבת" (שבת 46יאכל שלאחריו השבוע לימי וכן ,(
יומין  כולהו מתברכין השבת 47מיניה שיום ;(

ימי  עם שלפניו השבוע ימי את ומאחד מקשר
שלאחריו. השבוע

וישב  פרשת חלה שנים וכמה בכמה והנה,
חנוכה  וימי כסלו די"ט הגאולה יום שבין בהשבת
שפרשיות  הידוע, פי ועל זו). שנה (כקביעות

אותן  קורין שבו להזמן שייכים מובן 48השבוע ,
הגאולה  לחג שייכת שבפרשתנו הנ"ל שההוראה

החנוכה  ולימי כסלו, ;49די"ט
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התו"מ 33) עיקר ב): (לז, שלח לקו"ת וראה ,31 הערה ראה
כו' השבירה שע"י הרע מן הטוב לברר בירורים בחי' כו' הוא

כו'. עלי' צריכים והן כו' ניצוצין רפ"ח נפלו
תרס"ו.34) וערבה לולב סד"ה ראה
א'35) ענין  הכל ותשובה בירורי' הנה א: מו, תו"א וראה

תו"ח  ג"כ וראה כו' לשם לעלות וצריך גבוה ממקום יורד שהי'
ע"י  והיינו כו' דנש"י הריבוי כל ונתייחדו "שנתקשרו ג: סו,

daeyzd."במס"נ האמיתית
העדה 36) ובקרבן סה"ז פ"א חגיגה ירושלמי בתחלתו. איכ"ר

שם.
קנ:37) ע' תשא פ' ח"ב לזהר הערות יצחק לוי לקוטי וראה

תורה  ע"י הוא הניצוצין את ולאסוף לברר יכולים דבר שבאיזה
בכח כו' dxezדוקא ifxd.

סכ"ו.38) אגה"ק וראה ב. קכד, זח"ג
ברוחניות 39) כי גשמי, מקום בריחוק רק שם הם אבל

ואילך  107 ע' לעיל וראה המשלח. - ומקורם לשרשם הם קשורים
כוונתו  מילוי הוא שכ"ז בלבו יוקבע בה"חוצה" עסקו בעת שגם
קשורים  - לבושיו גם - עניניו וכל הוא ובמילא המשלח, של

להמשלח.
סי"א.40) שם לעיל בארוכה ג"כ וראה
(41. אלומים מאלמים שפי' קמט, ע' שם לוי"צ לקוטי וראה

קשר הוא אלם פירוש כי קשרים קושרין שהיו .wfega שאלם . .
חוזק. מל' הוא

"וצריך 42) קנ): (ע' שם לקולוי"צ ראה עצמו. בעבודת וכ"ה
מה  כמו"כ שאז לעולם, יסורו שלא תורה הרזי את לקשור

יפ  שלא קיימא של קשר ג"כ הוא הניצוצין את קושר לו שבכוחם
כו'". ח"ו ממנו תשתכח התורה אם משא"כ . . ויתפזרו

(43.241 ע' ז' חלק לקו"ש ראה
של 44) באופן צ"ל שלו התורה שלימוד עצמו, בעבודת וכ"ה

הבעש"ט  וכפי' דבר) מתוך דבר מבין כענין -) פרי" "עושה
דברים  שני אלא מאחיתופל למד "שלא מ"ג פ"ו דאבות במשנה
משא"כ  ורבה, פרה כי פרי עושה הצדיק מן הלומד כי כו' בלבד

א). סח, י"י) התולדות (לבעל פענח (צפנת הרשע" מן הלומד
למעלה 45) הוא דיוסף הבירור "מדריגת ב: כה, בתו"א ראה

נהפך  לא ועדיין . . מ"ן שמעלין כו' השבטים של מהבירור מעלה
אלומותיכם  תסובנה וזהו . . מ"ד ממשיך שיוסף עד ממש לאלקות
דיוסף  המ"ד שע"י . . ממש ביטול בבחי' לאלומתי ותשתחוין
כו'", ותשתחוין וזהו דמ"ה אמיתי בביטול שיכללו כו' שמבררם

ואילך. 808 ע' ח"ג לקו"ש בארוכה ג"כ וראה
א.46) ג, ע"ז
א.47) פח, ב. סג, זח"ב
נצבים.48) ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

ועוד.
ביום 49) הנס "עיקר [אשר דחנוכה הראשון יום אשר ולהעיר
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ההוראה  אשר דידן, בנדון הוא זה דרך ועל
לקבץ  ההשתדלות – אלומים" ד"מאלמים הנ"ל
ואחד, אחד כל של בה"חוצה" המפוזרים הניצוצות
כפשוטו, ה"חוצה" עם ההשתדלות ובפרט

בתשוב  נקודהלהחזירם היא - בי"ט ztzeyndה
חנוכה. וימי כסלו

העיקריים  מהענינים התעסק 50והביאור: שבהם
עשיית  היה מיוחדת, בהשתדלות הזקן אדמו"ר

וכידוע  תשובה, אדמו"ר 51בעלי לבנו שאמר מה
הרב  ממורו שבשמעו לחלומו) (בקשר האמצעי
ובעלי  צדיקים דרך על המשל ממעזריטש המגיד

ואחד 52תשובה  אחד כל לקרב שצריך אצלו נחקק ,
(בגלוי  למקום ממקום נסע שנים וה' מישראל;
ומצוות  לתורה ישראל בני ולקרב לעורר ובסתר)

וכו'.

הותחלה  כסלו די"ט הגאולה לאחרי 53והנה

ד" לפעול dvegמעינותיךevetiהעבודה - "
" של באופן -evetiב"חוצה" מעינותיך"

מובן  ומזה גדולה; והתפשטות בהתרחבות
בתוך אלומים ד"מאלמים הנ"ל "dcydשהוראה

לאחרי  עז ויתר שאת ביתר היא הרי ("חוצה")
כסלו. די"ט הגאולה

חנוכה: דנרות ההוראה היא זה דרך ועל

דנרות  שהמצוה מה הטעם בחסידות מבואר
ביתו54חנוכה  פתח על "להניחו כי ueganהיא ,"

את  גם ולברר להאיר הוא הנרות של ענינם
קליפות  (ג' הרבים, רשות (החשך) ה"חוץ",

דפרודא  וטורי הניצוצות 55הטמאות) בירור -
דתשובה. העבודה שזוהי דגקה"ט,

קיצוץ  - אלומים" ד"מאלמים זו עבודה ידי ועל
לבן  קירוב ידי על בה"חוצה" הנמצאים הניצוצות
כש"ישראל  הרי שבשמים, לאביהם ישראל של

נגאלין" הן) (מיד תשובה בגאולה 56עושין ,
בקרוב  צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמתית

ממש.
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פמ"ב] בכסלו בכ"א ד"ה אורה שערי - ימים" ז' כולל והוא א',
כא. ע' ח"א לקו"ד ג"כ וראה דיט"כ*. הימים בשבעת חל

ואילך.50) תשנה ע' סוף ח"ד לקו"ד ראה
(51.1512 ע' שם לקו"ד
א.52) קי, ע' קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור
ואילך.53) 112 ס"ע שלום תורת

,e) ziy`xa `"eza k"ynitr zpaen ± dkÎh"ic mixtqnd zekiiy (*
.myl v"vd zedbde (a"rq ,fn) miavp z"ewle ,(c"rx

ענין 54) ג"כ שזהו נרי, אתה כי ד"ה א) מא (מקץ תו"א וראה
ובביאור  דמשיחא, עקבתא דדורותינו החושך - חשכי" יגי' ד"וה'
כו' ה' משם נמשך גו' יגי' וה' ג): מא, (שם הנ"ל ד"ה על
עבודה  והרי – צדקה. ע"י (היא) כו' עליון ממקום (וההמשכה)

ברוחניות. צדקה הו"ע הזולת עם דהשתדלות
ותש"ד.55) (בתחלתו) תרמ"ג חנוכה נר ד"ה בארוכה ראה

עד  ב) (כא, שבת מרז"ל [בפי' מקץ ר"פ מאוה"ת גם ולהעיר
שמתלבש  השמאלי רגל בחי' להעלות השוק]: מן רגל שתכלה

ואילך. 223 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ וראה דשמאלא. בקץ
אגה"ת 56) ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. צז, סנהדרין

פי"א.
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על ecg`ziyולהעלותם והוא – הוי'" "באחדות
ומצוות  בתורה עבודתו ,33ידי

השדה  לתוך מושבו) (ממקום לצאת האדם על
-34myולהתעסק  אלומים" ד"מאלמים בהעבודה

בעולם. המפוזרים הניצוצות לקבץ

לצאת  הזולת: עם בהתעסקות העבודה וזוהי
ב" (עדיין) הנמצאים אלו אל אמותיו "dvegמד'

בתשובה  ולתורתו 35להחזירם ה' לעבודת לקרבם
שבה  המאור התורה 36ואל פנימיות אילנא 37זוהי -

.38דחיי 

שלוחים  לשלוח נשיאינו רבותינו הנהיגו [וזאת
רחוקים  (גם שונים לקבץ 39למקומות בעולם, (

את  שם ולגלות ולהפיץ שם, המפוזרים הניצוצות
החסידות  )]40מעיינות

כתרגומו  - אלומים "מאלמים רש"י ומפרש
אסרין". בבירור epcnlneמאסרין דהעבודה ,

של  באופן להיות צריכה הניצוצות והעלאת
שיהיו להעלותן אסרין" למקורן mixyewn"מאסרין

של  בקשר אם) כי כריכה, של באופן רק (לא
שיהיה 41קיימא  תהיה הזולת על שפעולתו היינו -
xyewn שה"רוח באופן בחוזק ה' לעבודת שיתקשר ,

ינתקו  לא בעולם המנשבות הרוחות וכל שטות"
התורה א  מדרך ושלום) (חס .42ותו

בהמשך  רש"י מפרש לזה, היעוצה והעצה
אסרין) "(מאסרין לפעול oixnrדבריו שבכדי :"

קיימא, של באופן יהיו ש"מאלמים" שה"אלומים"
של הקשר שיהיה דוקא,milayדרוש ("עמרין")

ופירי  פירות להצמיח זריעה) ידי (על שביכולתם
שיהיה  באופן זולתו עם שישתדל היינו פירות.

להטפיח  מנת על על 43טופח יפעול עצמו שהוא -
בטוח  יהיה ואז ה', לעבודת לקרבם סביבתו

קיום  לה תהיה .44שעבודתו

תסובינה  "והנה בהפסוק מסיים זה כל ולאחרי
שלימות  - לאלומתי" ותשתחוין אלומותיכם

יפעול 45העבודה  כאשר הוא הזולת על בפעולתו
בכל  השליט הוא הצדיק יוסף של לאלומתו להביאו
בו  שיהיה לפעול הדור, נשיא - מצרים ארץ

להנשיא. והביטול ההשתחויה

.Ê לימי שייך השבת שיום פעמים, כמה דובר
שבת  בערב שטרח "מי שהרי -) שלפניו השבוע

בשבת" (שבת 46יאכל שלאחריו השבוע לימי וכן ,(
יומין  כולהו מתברכין השבת 47מיניה שיום ;(

ימי  עם שלפניו השבוע ימי את ומאחד מקשר
שלאחריו. השבוע

וישב  פרשת חלה שנים וכמה בכמה והנה,
חנוכה  וימי כסלו די"ט הגאולה יום שבין בהשבת
שפרשיות  הידוע, פי ועל זו). שנה (כקביעות

אותן  קורין שבו להזמן שייכים מובן 48השבוע ,
הגאולה  לחג שייכת שבפרשתנו הנ"ל שההוראה

החנוכה  ולימי כסלו, ;49די"ט

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

התו"מ 33) עיקר ב): (לז, שלח לקו"ת וראה ,31 הערה ראה
כו' השבירה שע"י הרע מן הטוב לברר בירורים בחי' כו' הוא

כו'. עלי' צריכים והן כו' ניצוצין רפ"ח נפלו
תרס"ו.34) וערבה לולב סד"ה ראה
א'35) ענין  הכל ותשובה בירורי' הנה א: מו, תו"א וראה

תו"ח  ג"כ וראה כו' לשם לעלות וצריך גבוה ממקום יורד שהי'
ע"י  והיינו כו' דנש"י הריבוי כל ונתייחדו "שנתקשרו ג: סו,

daeyzd."במס"נ האמיתית
העדה 36) ובקרבן סה"ז פ"א חגיגה ירושלמי בתחלתו. איכ"ר

שם.
קנ:37) ע' תשא פ' ח"ב לזהר הערות יצחק לוי לקוטי וראה

תורה  ע"י הוא הניצוצין את ולאסוף לברר יכולים דבר שבאיזה
בכח כו' dxezדוקא ifxd.

סכ"ו.38) אגה"ק וראה ב. קכד, זח"ג
ברוחניות 39) כי גשמי, מקום בריחוק רק שם הם אבל

ואילך  107 ע' לעיל וראה המשלח. - ומקורם לשרשם הם קשורים
כוונתו  מילוי הוא שכ"ז בלבו יוקבע בה"חוצה" עסקו בעת שגם
קשורים  - לבושיו גם - עניניו וכל הוא ובמילא המשלח, של

להמשלח.
סי"א.40) שם לעיל בארוכה ג"כ וראה
(41. אלומים מאלמים שפי' קמט, ע' שם לוי"צ לקוטי וראה

קשר הוא אלם פירוש כי קשרים קושרין שהיו .wfega שאלם . .
חוזק. מל' הוא

"וצריך 42) קנ): (ע' שם לקולוי"צ ראה עצמו. בעבודת וכ"ה
מה  כמו"כ שאז לעולם, יסורו שלא תורה הרזי את לקשור

יפ  שלא קיימא של קשר ג"כ הוא הניצוצין את קושר לו שבכוחם
כו'". ח"ו ממנו תשתכח התורה אם משא"כ . . ויתפזרו

(43.241 ע' ז' חלק לקו"ש ראה
של 44) באופן צ"ל שלו התורה שלימוד עצמו, בעבודת וכ"ה

הבעש"ט  וכפי' דבר) מתוך דבר מבין כענין -) פרי" "עושה
דברים  שני אלא מאחיתופל למד "שלא מ"ג פ"ו דאבות במשנה
משא"כ  ורבה, פרה כי פרי עושה הצדיק מן הלומד כי כו' בלבד

א). סח, י"י) התולדות (לבעל פענח (צפנת הרשע" מן הלומד
למעלה 45) הוא דיוסף הבירור "מדריגת ב: כה, בתו"א ראה

נהפך  לא ועדיין . . מ"ן שמעלין כו' השבטים של מהבירור מעלה
אלומותיכם  תסובנה וזהו . . מ"ד ממשיך שיוסף עד ממש לאלקות
דיוסף  המ"ד שע"י . . ממש ביטול בבחי' לאלומתי ותשתחוין
כו'", ותשתחוין וזהו דמ"ה אמיתי בביטול שיכללו כו' שמבררם

ואילך. 808 ע' ח"ג לקו"ש בארוכה ג"כ וראה
א.46) ג, ע"ז
א.47) פח, ב. סג, זח"ב
נצבים.48) ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

ועוד.
ביום 49) הנס "עיקר [אשר דחנוכה הראשון יום אשר ולהעיר

ayie zyxt - zegiy ihewl

ההוראה  אשר דידן, בנדון הוא זה דרך ועל
לקבץ  ההשתדלות – אלומים" ד"מאלמים הנ"ל
ואחד, אחד כל של בה"חוצה" המפוזרים הניצוצות
כפשוטו, ה"חוצה" עם ההשתדלות ובפרט

בתשוב  נקודהלהחזירם היא - בי"ט ztzeyndה
חנוכה. וימי כסלו

העיקריים  מהענינים התעסק 50והביאור: שבהם
עשיית  היה מיוחדת, בהשתדלות הזקן אדמו"ר

וכידוע  תשובה, אדמו"ר 51בעלי לבנו שאמר מה
הרב  ממורו שבשמעו לחלומו) (בקשר האמצעי
ובעלי  צדיקים דרך על המשל ממעזריטש המגיד

ואחד 52תשובה  אחד כל לקרב שצריך אצלו נחקק ,
(בגלוי  למקום ממקום נסע שנים וה' מישראל;
ומצוות  לתורה ישראל בני ולקרב לעורר ובסתר)

וכו'.

הותחלה  כסלו די"ט הגאולה לאחרי 53והנה

ד" לפעול dvegמעינותיךevetiהעבודה - "
" של באופן -evetiב"חוצה" מעינותיך"

מובן  ומזה גדולה; והתפשטות בהתרחבות
בתוך אלומים ד"מאלמים הנ"ל "dcydשהוראה

לאחרי  עז ויתר שאת ביתר היא הרי ("חוצה")
כסלו. די"ט הגאולה

חנוכה: דנרות ההוראה היא זה דרך ועל

דנרות  שהמצוה מה הטעם בחסידות מבואר
ביתו54חנוכה  פתח על "להניחו כי ueganהיא ,"

את  גם ולברר להאיר הוא הנרות של ענינם
קליפות  (ג' הרבים, רשות (החשך) ה"חוץ",

דפרודא  וטורי הניצוצות 55הטמאות) בירור -
דתשובה. העבודה שזוהי דגקה"ט,

קיצוץ  - אלומים" ד"מאלמים זו עבודה ידי ועל
לבן  קירוב ידי על בה"חוצה" הנמצאים הניצוצות
כש"ישראל  הרי שבשמים, לאביהם ישראל של

נגאלין" הן) (מיד תשובה בגאולה 56עושין ,
בקרוב  צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמתית

ממש.

,ayie zyxt zay zegiyn)
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פמ"ב] בכסלו בכ"א ד"ה אורה שערי - ימים" ז' כולל והוא א',
כא. ע' ח"א לקו"ד ג"כ וראה דיט"כ*. הימים בשבעת חל

ואילך.50) תשנה ע' סוף ח"ד לקו"ד ראה
(51.1512 ע' שם לקו"ד
א.52) קי, ע' קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור
ואילך.53) 112 ס"ע שלום תורת

,e) ziy`xa `"eza k"ynitr zpaen ± dkÎh"ic mixtqnd zekiiy (*
.myl v"vd zedbde (a"rq ,fn) miavp z"ewle ,(c"rx

ענין 54) ג"כ שזהו נרי, אתה כי ד"ה א) מא (מקץ תו"א וראה
ובביאור  דמשיחא, עקבתא דדורותינו החושך - חשכי" יגי' ד"וה'
כו' ה' משם נמשך גו' יגי' וה' ג): מא, (שם הנ"ל ד"ה על
עבודה  והרי – צדקה. ע"י (היא) כו' עליון ממקום (וההמשכה)

ברוחניות. צדקה הו"ע הזולת עם דהשתדלות
ותש"ד.55) (בתחלתו) תרמ"ג חנוכה נר ד"ה בארוכה ראה

עד  ב) (כא, שבת מרז"ל [בפי' מקץ ר"פ מאוה"ת גם ולהעיר
שמתלבש  השמאלי רגל בחי' להעלות השוק]: מן רגל שתכלה

ואילך. 223 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ וראה דשמאלא. בקץ
אגה"ת 56) ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. צז, סנהדרין

פי"א.

]נוסח המברק לקראת חג הגאולה י"ט-כ' כסלו ה'תשכ"ז[

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו, ובאופן כמתאים לשנת הקהל האנשים 

והנשים והטף.

מנחם שניאורסאהן



ילקוט לוי יצחק על התורהנו

נד

"לפתח חטאת רובץ" ר"ת "רחל" – בחי' מלכות שיורדת 
לבי"ע, ומבחינתה יכול להיות אחיזה ללעומת זה וכו' 
– ולכן רחל בוכה על הגלות )ירמי' לא, יד( "קול ברמה 

נשמע רחל מבכה על בניה"

לפתח חטאת רבץ ר"ת1 רחל.
רחל היא הבחי' אחרונה דאצילות – בחי'2 מלכות 
– שיורדת3 לבי"ע, וממנה יכלו להיות אחיזה ללעומת 

זה.
והיינו ש"רחל" ר"ת4 רשעים חטאים לצים, להורות 

שהקליפות רוצים להתאחז בה ח"ו.
רחל  ועל  דוקא,  ברחל  הוא  הקליפות  אחיזת  כי 
בוכה  רחל  ולכן  נאלמה,  גוזזי'  לפני  כרחל  כתיב5 
איננו  כי  מפני  מבכה  רחל  תמרורים  בכי  נהי  כמ"ש6 

וכו'. שבזמן הגלות נסתלק היחוד, שסליק לעילא7.
הנוקבא  פתח  על  רובץ, שקאי  לפתח חטאת  וזהו 

ע"ד8 בא נחש על חוה.
 מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד תמד.
שצז. רסו. לקוטי לוי יצחק שמות-דברים עמוד קצא. שנד

בראשית ה, כד – ויתהלך חנוך את האלקים ואיננו 
כי לקח אתו אלקים

נה

ביאור מאחז"ל "חנוך זה מטטרון" )תוספות חולין ס.(, - 
אפיטרופוס של העולם וכו'

חנוך זה מטטרון דהוא שר העולם.
תוספות חולין ס.

פרשת  התורה  אור  מג.  עמוד  צדק  להצמח  הזהר  ביאורי  ראה   )1
בראשית עמוד נג.

2( ראה לקמן סימן סט הערה 1. לעיל סימן טז.
ואילך.  ה'תשט"ז עמוד קכט  תורת מנחם – ספר המאמרים  ראה   )3
ג'  חלק  ה'תש"נ  התוועדויות  מנחם  תורת  ואילך.  ד  עמוד  ה'תשי"ט 
עמוד 166, ובהערה 67 שם )עמוד 147 שם(. ה'תנש"א חלק ג' עמוד 

.161
א, א( "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת  )תהלים  4( הוא רמז מ"ש 

רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב".
5( ישעי' נג, ז. ראה לקוטי תורה פרשת מסעי פח, ג. נצבים מח, ב. 

ועוד.
6( ירמי' לא, יד. ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סימן פח.
7( ראה זהר חלק ג' דף כ, ב. "קוב"ה בגלותא סליק לעילא ולעילא".

8( שבת קמא, א. "בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא וכו'". 
ראה אור התורה פרשת תולדות עמוד קמא-282.

י"ל מט"ט הוא אפוטרופוס, כי פירוש אפוטרופוס 
הוא ממונה ופקיד, כמו תרגום ירושלמי, ויאמר לאשר 
על ביתו9 דממנא אפיטרופוס על ביתי'. ותרגום יונתן 
אתה תהי' על ביתי10 אנת תהי אפיטרופוס על ביתי, 
העולם,  על  והפקיד  הממונה  שהוא  מט"ט  והיינו 
שהיא ביתו של הקב"ה. כי מט"ט נקרא שר העולם, 

ויוסף הי' האפוטרופוס על בית פרעה וכו'.
וי"ל "אפוטרופוס" הוא "אפטא רופוס".

פירושו שבעה כמ"ש בערוך11 מע' אפטא  אפטא 

א'.
במע'  כמש"ש  ושלטון  שררה  ג"כ  ופירושו 

אפטיא12.
רופוס פירושו שר החיל כמ"ש בערוך13 ערך רפס 

האחרון.
מט"ט ששמו כשם14 רבו. כי מט"ט15 ג"כ גי' שד"י 

)המלוי16 דשד"י, ש"ר(.
והוא אפטא דהיינו שבעה, כי מט"ט הוא חנך שהוא 
השביעי לאדם, אדם, שת, אנוש, קינן, מהללאל, ירד, 

חנך.
מתחיל  שמאברהם  לאברהם,  השביעי  הוא  ומשה 
ראשית היהודים, זהו שמשה ראשי תיבות מט"ט שר 

הפנים, והוא רופוס שר העולם
בזמן  היינו  אפוטרופוס,  הוא  שביצירה  ומט"ט 
ולעילא,  לעילא  סליק  ז"א  פנימיות  הגלות, שקוב"ה 
יסוד17. הנה  וגינתא – מלכות, לא עאל בה הגננא – 

9( בראשית מג, טז.
10( שם מא, מ. הכתוב גבי יוסף.

11( וז"ל: פירוש בל"י שבעה עיין עוד זוטא.
דבחדש  קצ(  רמז  בא  ילקוט  )עיין  בפסיקתא  אפטיא,  וז"ל:   )12
השלישי, למלך שנשבה בנו, ולבש המלך נקמה והלך ופדה את בנו, 
ואמר היו מונין אפטיא לפדיון בני, כך אמר הקב"ה היו מונין אפטיא 

ליציאת מצרים כו'. אופטיא, שררה ושלטון.
עיין עוד טורנוס  רומי האכזר בימי הדריאנוס.  רופוס, שם פקיד   )13

רופוס.
14( ראה סנהדרין לח: "אמר ההוא מינא לרב אידית כתוב )שמות כד( 
ואל משה אמר עלה אל ה', עלה אלי מבעי לי', אמר לי' זהו מטטרון 
]ופירש  בקרבו"  שמי  כי  כא(  כג,  )שמות  דכתיב  רבו,  כשם  ששמו 
רש"י: זהו מטטרון. הוא אמר עלה אל ה': ששמו כשם רבו. ה', לפיכך 

לא הזכיר שמו וכתב סתם.[
בגי' שד"י. ראה רש"י  15( השם של המלאך הוא "מטטרון" שהוא 

שמות כג, כא.
המילוי  והאותיות  יו"ד.  הוא, שי"ן דל"ת,  פירוש: שד"י במילוי   )16

הם: י"ן )60( + ל"ת )430( + ו"ד )10( = 500, כמנין ש"ר.
17( זוהר חלק ב פרשת תרומה דף קסו עמוד ב. קסז עמוד א. ראה 

תורה אור פרשת ויגש מד, ג.

המשך בעמנד גכ

לט  חוברת

חיים  של דקות חמש
‡"Î˘˙ ÔÂ˘Á ‰"·

עבורי. קשה הדבר מהתאמצותֿיתר. נזהרת אני לכתוב. רצון בי אין האחרון בזמן

עד  שנה, ששֿעשרה לאֿל, תודה לה, שמלאו והיחידה, האחת נכדתי של יוםֿההולדת חל אתמול רק

ממנו  נהנית שאני קודש], [לשון בעברית מכתב לפעם ומפעם טובים, דיווחים מקבלת אני ועשרים. מאה

אותה... מכירה אינני – כלומר ראיתיה, לא מעולם אבל מאוד,

שנה  ואחת שלושים זה ראיתי לא אביה הלאה?...281את יהיה מה יודע ומי ,

מי. עם לי אין אך כך, על לשוחח מתאווה אני כך. על לחשוב קשה

ככל  יותר. ואולי שביכלתו, כל עבורי עושה הוא ימים. לאורך שיחיה בני, על להשי"ת תודתי רבה

יותר, ולפעמים מזמנו, דקות חמש למעני מקמץ הוא יום מדי ויותר. יותר עסוק נעשה הוא חולף שהזמן

לי. שיש מה על ת"ל חיה. אני ובזכותם

[‚"Î˘˙ ,ÔÂÈÒ Í"Ê]
לאמריקה  לכאן, בואי מאז שנה ששֿעשרה ימלאו אני 261מחר ולאחרונה בלילה, מאוחרת השעה .

בכלל. ולהרגשתי לבריאותי, יותר טוב שהוא דבר – סדרֿיום קצת על יותר, או פחות לשמור, מקפידה 

בכך. מתביישת ואני זאת, עשיתי שלא שנים שלוש כמעט זה רואה, שאני כפי

על  להשי"ת מודה והנני שנים, שמוניםֿושלוש לי שמלאו לאחר השישי לחודש כבר נכנסתי ב"ה,

במיוחד  מזהיר אינו המצב האחרון בזמן אםֿכי לפיֿערך, .324בריאותי

בטוב.324) ומסיימים בכת"י, נמצא כאן עד

לט  חוברת

חיים  של דקות חמש
‡"Î˘˙ ÔÂ˘Á ‰"·

עבורי. קשה הדבר מהתאמצותֿיתר. נזהרת אני לכתוב. רצון בי אין האחרון בזמן

עד  שנה, ששֿעשרה לאֿל, תודה לה, שמלאו והיחידה, האחת נכדתי של יוםֿההולדת חל אתמול רק

ממנו  נהנית שאני קודש], [לשון בעברית מכתב לפעם ומפעם טובים, דיווחים מקבלת אני ועשרים. מאה

אותה... מכירה אינני – כלומר ראיתיה, לא מעולם אבל מאוד,

שנה  ואחת שלושים זה ראיתי לא אביה הלאה?...281את יהיה מה יודע ומי ,

מי. עם לי אין אך כך, על לשוחח מתאווה אני כך. על לחשוב קשה

ככל  יותר. ואולי שביכלתו, כל עבורי עושה הוא ימים. לאורך שיחיה בני, על להשי"ת תודתי רבה

יותר, ולפעמים מזמנו, דקות חמש למעני מקמץ הוא יום מדי ויותר. יותר עסוק נעשה הוא חולף שהזמן

לי. שיש מה על ת"ל חיה. אני ובזכותם

[‚"Î˘˙ ,ÔÂÈÒ Í"Ê]
לאמריקה  לכאן, בואי מאז שנה ששֿעשרה ימלאו אני 261מחר ולאחרונה בלילה, מאוחרת השעה .

בכלל. ולהרגשתי לבריאותי, יותר טוב שהוא דבר – סדרֿיום קצת על יותר, או פחות לשמור, מקפידה 

בכך. מתביישת ואני זאת, עשיתי שלא שנים שלוש כמעט זה רואה, שאני כפי

על  להשי"ת מודה והנני שנים, שמוניםֿושלוש לי שמלאו לאחר השישי לחודש כבר נכנסתי ב"ה,

במיוחד  מזהיר אינו המצב האחרון בזמן אםֿכי לפיֿערך, .324בריאותי

בטוב.324) ומסיימים בכת"י, נמצא כאן עד



נז

לט  חוברת

חיים  של דקות חמש
‡"Î˘˙ ÔÂ˘Á ‰"·

עבורי. קשה הדבר מהתאמצותֿיתר. נזהרת אני לכתוב. רצון בי אין האחרון בזמן

עד  שנה, ששֿעשרה לאֿל, תודה לה, שמלאו והיחידה, האחת נכדתי של יוםֿההולדת חל אתמול רק

ממנו  נהנית שאני קודש], [לשון בעברית מכתב לפעם ומפעם טובים, דיווחים מקבלת אני ועשרים. מאה

אותה... מכירה אינני – כלומר ראיתיה, לא מעולם אבל מאוד,

שנה  ואחת שלושים זה ראיתי לא אביה הלאה?...281את יהיה מה יודע ומי ,

מי. עם לי אין אך כך, על לשוחח מתאווה אני כך. על לחשוב קשה

ככל  יותר. ואולי שביכלתו, כל עבורי עושה הוא ימים. לאורך שיחיה בני, על להשי"ת תודתי רבה

יותר, ולפעמים מזמנו, דקות חמש למעני מקמץ הוא יום מדי ויותר. יותר עסוק נעשה הוא חולף שהזמן

לי. שיש מה על ת"ל חיה. אני ובזכותם

[‚"Î˘˙ ,ÔÂÈÒ Í"Ê]
לאמריקה  לכאן, בואי מאז שנה ששֿעשרה ימלאו אני 261מחר ולאחרונה בלילה, מאוחרת השעה .

בכלל. ולהרגשתי לבריאותי, יותר טוב שהוא דבר – סדרֿיום קצת על יותר, או פחות לשמור, מקפידה 

בכך. מתביישת ואני זאת, עשיתי שלא שנים שלוש כמעט זה רואה, שאני כפי

על  להשי"ת מודה והנני שנים, שמוניםֿושלוש לי שמלאו לאחר השישי לחודש כבר נכנסתי ב"ה,

במיוחד  מזהיר אינו המצב האחרון בזמן אםֿכי לפיֿערך, .324בריאותי

בטוב.324) ומסיימים בכת"י, נמצא כאן עד

לט  חוברת

חיים  של דקות חמש
‡"Î˘˙ ÔÂ˘Á ‰"·

עבורי. קשה הדבר מהתאמצותֿיתר. נזהרת אני לכתוב. רצון בי אין האחרון בזמן

עד  שנה, ששֿעשרה לאֿל, תודה לה, שמלאו והיחידה, האחת נכדתי של יוםֿההולדת חל אתמול רק

ממנו  נהנית שאני קודש], [לשון בעברית מכתב לפעם ומפעם טובים, דיווחים מקבלת אני ועשרים. מאה

אותה... מכירה אינני – כלומר ראיתיה, לא מעולם אבל מאוד,

שנה  ואחת שלושים זה ראיתי לא אביה הלאה?...281את יהיה מה יודע ומי ,

מי. עם לי אין אך כך, על לשוחח מתאווה אני כך. על לחשוב קשה

ככל  יותר. ואולי שביכלתו, כל עבורי עושה הוא ימים. לאורך שיחיה בני, על להשי"ת תודתי רבה

יותר, ולפעמים מזמנו, דקות חמש למעני מקמץ הוא יום מדי ויותר. יותר עסוק נעשה הוא חולף שהזמן

לי. שיש מה על ת"ל חיה. אני ובזכותם

[‚"Î˘˙ ,ÔÂÈÒ Í"Ê]
לאמריקה  לכאן, בואי מאז שנה ששֿעשרה ימלאו אני 261מחר ולאחרונה בלילה, מאוחרת השעה .

בכלל. ולהרגשתי לבריאותי, יותר טוב שהוא דבר – סדרֿיום קצת על יותר, או פחות לשמור, מקפידה 

בכך. מתביישת ואני זאת, עשיתי שלא שנים שלוש כמעט זה רואה, שאני כפי

על  להשי"ת מודה והנני שנים, שמוניםֿושלוש לי שמלאו לאחר השישי לחודש כבר נכנסתי ב"ה,

במיוחד  מזהיר אינו המצב האחרון בזמן אםֿכי לפיֿערך, .324בריאותי

בטוב.324) ומסיימים בכת"י, נמצא כאן עד

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

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ד כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' כסלו, בו כותב אודות זמן השכיבה וזמן הקימה שלו, ושואל דעתי, האם 

מתאים הסדר, או שיש לשנותו.

והנה נקודת הבוחן בהאמור צריכה להיות ע"ד המבואר בהלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן, 

בהנוגע למלמד, שאין לו להיות ניעור בלילה באופן שלא יוכל ללמד היטב למחרת בבקר )ראה הלכות 

ת"ת סעיף י"ב פרק א'( שמובן על דרך זה הוא גם כן בהנוגע ללמוד תורה לעצמו וכיון שמספר השעות 

לשינה, לא בכל אדם שוות הן, ותלוי בתכונת הגוף ובהרגל וכו'.

והשיעורים המובאים בפוסקים הם על דרך המיצוע והרוב, כי התורה על הרוב תדבר.

צריך לבחון בעצמו מספר השעות הדרושות לו לשינה, למען אשר בקומו יוכל ללמוד בהבנה 

הדרושה, ועל פי זה יקבע גם זמן השכיבה והקימה, ומובן שבכל אופן צריך להיות שמור זמן הקריאת 

שמע בבקר, ובעיקר נוגע זה בימות החמה.

בודאי מוסיף מזמן לזמן בשעות לימוד בתורה בכלל ובתורת החסידות בפרט, שהרי נצטוינו 

להעלות בקדש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



נח

מעליה,  אלמנותה  בגדי  ותסר   - יד  לח, 
עינים,  בפתח  ותשב  ותתעלף,  בצעיף  ותכס 
כי-גדל  ראתה,  כי  תמנתה:  על-דרך  אשר 

שלה, והיא, לא-נתנה לו לאשה

תמר  דזכתה   – "גדל"  במסורה  רמז  ]תוכן:  א. 
דממנה מלכות ב"ד – עד כי גדל מאוד.[

כי גדל. ג' במסורת. הכא. ואידך הולך וגדל עד כי 
גדל מאד. כי גדל הכאב מאד. בשביל שראתה כי גדל 
שלה, גדל הכאב שלה מאד, ובזכות זה יצא ממנה מלכות 

בית דוד שהי' הולך וגדל עד כי גדל מאד.
בעל הטורים השלם

ב. ]תוכן: ביאור הפסוק "ותשב בפתח העינים" 
 – לאברהם  ונתנה  מֵשם  הכהונה  נטל  דהקב"ה   –

דמֵשם יצא משיח ע"י תמר וכו'.[

דידוע  לפרש  נראה  ועוד   .  . עינים  בפתח  ותשב 
טעם  וצריך  לאברהם  ונתנה  מֵשם  הכהונה  נטל  דהקב"ה 
ממנו  שיצא  לשם  משפיע  הי'  דהקב"ה  נראה  אבל  למה, 
מלכות בית דוד ותרוויהו בהדי הדדי לא הי' משליבין זה את 
זה ולכך נטל ממנו הכהונה ולכך עשה יעקב ליוסף כתונת 
פסים רמז לכהונה וכמ"ש לעיל ותמר היתה בתו של שם 
ולכך ותשב בפתח עינים היינו כפרש"י בפתח של אברהם 

אבינו שהכל מצפים לראותו והוא משיח שיצא ממנו.
תחזור  לבא  דלעתיד  דאיתא  נראה  אחר  באופן  ועוד 
הכהונה לבכורים ויעקב העמיד י"ב שבטים וארבע בכורים 
פטר רחם היו ואין מלכות בכהונה ויהודה הי' מלך ונשארו 
ושבעה  בזכרי'  הנאמר  עינים  שבעה  והם  שבטים  שבעה 
אבן  דכתיב  אבן  נקרא  דדוד  דידוע  אחת  אבן  על  עינים 
מאסו הבונים היתה לראש פינה שדוד הי' לראש על כלם 
ולכך אמר שבעה עינים על אבן אחת, וזה שאמר כאן ותשב 

בפתח עינים דהיינו דוד שהי' פתח עינים.
תפארת יהונתן

עינים"  בפתח  "ותשב  המארז"ל  רמז  ]תוכן:  ג. 
בפתחו של אברהם אבינו – שבירר המלכיות לבניו 
שמשניהם  שמה,  תמר  חיכתה  ולכן   – )הגלות( 

)תמר ויהודה( יצא זרע דוד ומלך המשיח.[

נודע מחז"ל ע"פ ויט אלי' אל הדרך שיהודה רצה 
זלה"ה  רש"י  רימז  זה  ואפשר  כו',  קול  בת  שמע  ללכת 
"ותשב בפתח עינים בפתחו של אברהם אבינו", ר"ל בשביל 
פתיחת אאע"ה שבירר לבניו מלכיות ואנחנו מוכים ולוקים 
בגלות המר לכך מאת ה' צבאות נהיתה זאת שישכב יהודה 
עם תמר כלתו שמשם יצא דוד, וז"א "שכל עינים מצפים 
ודוד  יהי' מלך המשיח כמ"ש  הוא  דוד אשר  לראותו" את 

שימהר  השי"ת  מקדם  רעוא  ויהא  כו'  עליהם  מלך  עבדי 
ביאתו אלינו וישמח לבנו ותגל נפשינו במהרה בימינו אמן. 

דוק.
אור פני משה

ד. ]תוכן: ותשב בפתח עינים – שחזתה דממנה 
יוצא מלכות בית דוד.[

בעינים  ישבה  היא  וגו'.  עינים  בפתח  ותשב 
פתוחות, כי חזתה את אשר יצא מזה, מלכות בית דוד.

חידושי הרי"ם

וישב לח, טז - ויט אליה אל-הדרך, ויאמר 
הבה-נא אבוא אליך, כי לא ידע, כי כלתו היא; 

ותאמר, מה-תתן-לי, כי תבוא אלי.

ה. ]תוכן: מתרץ הקושיא של הט"ז )סי' קצ"ב( 
דהדין הוא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה ז' נקיים 
ליהודה  מותרת  תמר  הי'  ואיך  חימוד,  דם  משום 
דע"י  הר"ן  מש"כ  עפ"י  ומבאר   – מיד  לינשא 
הבקיאות דמורח ודאין מותר דאין בה דם נדה, וע"כ 
מיהודה נתייסד המלכות דמשיח דמורח ודאין ולכן 

הי' בקי ומותרת.[

הא  ]ורות[  מתמר  הקשה  קצב  סי'  בי"ד  בט"ז  והנה 
במטה  עמו  ותי'  נקיים  ז'  צריכה  ונתפייסה  לינשא  תבעוה 
לא בעינן נקיים כיון דמיד בשעת תביעה יש לו פת בסלו...

והנה כי כ' הר"ן ס"פ כל היד בחידושי' דדם חמוד טהור 
נדה  דם  טפה  בו  יתערב  שלא  בקי  אדם  יהי'  אם  לגמרי 
ומבואר שם הבקיאות ע"י הריח דמורח בה אלא שאין אתנו 
ובחידושיו,  ע"ש  נקיים  ז'  לישב  צריכה  ע"כ  מה  עד  יודע 
פיוס  ובשעת  בריחא  בקי  הי'  דבועז  בפשיטות  י"ל  וא"כ 
לנשואין בדקה עצמה והי' הוא המורח וכן יש לתרץ ביהודה 
ותמר ורמז זה למשפחה הזאת שמאלו הביאות של תמר 
ורות נתיסד בנינו של אותו הבן שנא' עליו והריחו ביראת ה' 

דמורח ודאין ]כסנהדרין צג, ב[...
הביטה וראה כי יהודה תמר עם האותיות והכולל גמטרי' 
עטר"ת, ובימי בועז כבר הי' בגלוי יותר וקרוב להוציא אל 
צירוף  בלי  עטר"ת  גמטרי'  רות  בעז  ע"כ  יותר,  הפועל 
וכן  ברי"ת  ר"ת  ת'מר  י'הודה  ר'ות  ב'עז  וכולל.  אותיות 
אותיות  תיבות  ואמצע  כנ"ל  ברי"ת  גמטרי'  תיבותיו  סופי 
בשוקיים  בברית,  העם  כל  ויעמדו  כ"ג[  ]מ"ב  ע"ד  ועמד"ו 
עולם  יש"ב  בעזרה  ישיבה  יש  ב"ד  למלכות  אמנם  כידוע. 
לפני אלקים כמו י"ב צרופי הוי' ית"ש גמטרי' יש"ב. וכבר 
הזכרתי זה כמה פעמים, ובהתחברו עם עטרת ראוי שיבוא 

ממנו מלכו"ת בית דוד.
דרשות חתם סופר רות ג'
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑ ותֹולדֹותיו עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְְְִֵֵֶַַַָָָ
קצרה, החֹורי,ּבדר את הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא לפרׁש וחׁשּובים ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

להארי הּמקֹום לפני חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ארּכה, ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּפרׁש
וכן  ּבֹו. הארי לנח ּוכׁשּבא ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ׁשּמאדם ּדֹורֹות ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבהם.
ּבין  ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם קּצר אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבעׂשרה
הּצרֹורֹות  את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד ּבכברה וכֹוברֹו ּבחֹול ממׁשמׁש אדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהחֹול,

הּמרּגלית. ונֹוטל ּפּקח (מּידֹו היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", "וּיׁשב אחר: ּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ּכתיב  מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻאחד

יעקב, ּתלדֹות "אּלה יׁשן למּטה? ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא ניצֹוץ לקׁש", עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ּוכתיב: .)יֹוסף", ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑ ותֹולדֹותיו עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְְְִֵֵֶַַַָָָ
קצרה, החֹורי,ּבדר את הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא לפרׁש וחׁשּובים ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

להארי הּמקֹום לפני חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ארּכה, ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּפרׁש
וכן  ּבֹו. הארי לנח ּוכׁשּבא ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ׁשּמאדם ּדֹורֹות ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבהם.
ּבין  ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם קּצר אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבעׂשרה
הּצרֹורֹות  את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד ּבכברה וכֹוברֹו ּבחֹול ממׁשמׁש אדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהחֹול,

הּמרּגלית. ונֹוטל ּפּקח (מּידֹו היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", "וּיׁשב אחר: ּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ּכתיב  מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻאחד
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ayieס zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i oey`x meil inei xeriy
ׁשל  ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו זה, ידי על וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָראׁשֹונה:
ּכּמה  מּפני ּביֹוסף יעקב ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמקרא,

אּלא ּדברים: לבן אצל עבד לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל ּדֹומה אחת, יֹוסף  ׁשל איקֹונין  זיו וׁשהיה לֹו,ּברחל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
להרגֹו, מבּקׁשים אחיו וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ליעקב ּׁשארע מה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוכל
יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ  ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה. ּבבראׁשית הרּבה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻוכן
הּבא, לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻצּדיקים

הּזה'? ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב מבּקׁשים Ú¯.אּלא ‡e‰Â∑ּבׂשערֹו,ׁש מתּקן נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ¿««ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָ
יפה  נראה ׁשּיהיה ּכדי ּבעיניו, ·Ï‰‰.ממׁשמׁש ÈaŒ˙‡∑ אחיו ׁשהיּו לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל ּכלֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

מקרבן  והּוא אֹותן ¯Ú‰.מבּזין Ì˙acŒ˙‡∑ ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה לאביו:ּכל מּגיד היה לאה, ּבני ְְְְִַָָָ∆ƒ»»»»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
העריֹות. על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן אבר אֹוכלין ּובׁשלׁשּתן ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

חי  אכלּוהּו ולא ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן אבר על ׁשּקֹורין לקה: עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא עליהם: ׁשּסּפר העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד 'עבדים': ∑Ì˙ac.לאחיהם ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»

מסּפר  היה רעה , ּבהם לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ּדּבה לׁשֹון ז)לׁשֹון:∑ac‰.ּכל השירים (שיר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹƒ»ְ
יׁשנים  ׂשפתי .""ּדֹובב ְְִִֵֵֵ

myl zxecdn - eheytk i"yx

mFwOn Exar ollbAW zFAiQd od EN ¥̀¥©¦¤¦§¨¨¨§¦¨
mFwnlaEXi llkl E`AW crrEaTd §¨©¤¨¦§©¦©¨©

;l`xUi ux`l mzqipkAdAq ¦§¦¨¨§¤¤¦§¨¥¦¨
dpFW`x,maEXi mFwn iEPiWl dnxBW ¦¨¤¨§¨§¦§¦¨

`id'Fbe dxUr raW oA sqFi'- ¦¥¤§©¤§¥§
W ,eig` iciA sqFi zxikn dUrnÎlr ©£¥§¦©¥¦¥¤¨¤©

ElBlBzp dfÎicimvx`nEcxie §¥¤¦§©§§¥©§¨§¨§
Edf .mixvnlKWnPd WExiRdxg` §¦§©¦¤©¥©¦§¨©©

xaC zFidl `xwn lW FhEWR aEXi¦§¤¦§¨¦§¨¨
eipt` lr xEaC`xwOd oFWl `dIW - ¨©¨§¨¤§¥§©¦§¨

oFkPd FcFqi lr cnFr(`"eb). ¥©§©¨
WxFc dcB` WxcnE:KM df `xwn ¦§©©¨¨¥¦§¨¤¨

,xnFl .'sqFi ,awri zFclFY dN`'¥¤§©£Ÿ¥©
.sqFi `Ed awri lW eizFclFY xTirW¤¦©§¨¤©£Ÿ¥

dOleaEzMd dlYlM z`zFclFY §¨¨¨¨©¨¤¨§
.mixac dOk ipRn ?sqFiA awri©£Ÿ§¥¦§¥©¨§¨¦

Fnvr lMW ,zg`FpFvx xTir lM - ©©¤¨©§¨¦©§
FzpeEkeoal lv` car `l ,awri lW §©¨¨¤©£ŸŸ¨©¥¤¨¨

lgxa `N`icM di`EVp xEarA - ¤¨§¨¥©£¦¤¨§¥
x`W E`vnpe ,oA dPOn miwdl§¨¦¦¤¨¥§¦§§§¨

sqFi zEkfA oNEM zFclFYd(m"`x).e,cFr ©¨¨¦§¥§
oipFwi` eif didWeipR zxEv xF` - ¤¨¨¦¦¦©¨¨
Fl dnFC sqFi lW,awrilEok FnklM ¤¥¤§©£Ÿ§¥¨

rxi` awril rxi`X dnmB,sqFil ©¤¥©§©£Ÿ¥©©§¥
ixdWmhUp dfe mhUp dfmdipW - ¤£¥¤¦§©§¤¦§©§¥¤

did awri ,mdig` lr mi`EpU Eid̈§¦©£¥¤©£Ÿ¨¨
'awri z` eUr mhUIe'] eUrl `EpÜ§¥¨©¦§Ÿ¥¨¤©£Ÿ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr l zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל רגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹו עליועליועליועליו ב)קפץקפץקפץקפץ לז, ּבׁשלוה (רש"י ליׁשב יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת לֹומר אפׁשר אי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
מּיֹוסף  ּבפרידה נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ּכדי הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו והרי –ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
הּפרידה  ּבעצם ּדי יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ויׁש ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹעל

) זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע לא ׁשּיעקב צר היה ולא ליֹוסף, יעקב לֹורגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹוּבין ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻֻֻ
ּבׁשלוה. לׁשבת רצֹונֹו ְְְִֶֶַַָָמּצד

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

i"yx£ÌÈ˜ÊŒÔa∑.זקנתֹו לעת לֹו לֹו.ׁשּנֹולד מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ∆¿Àƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
לֹוּדבר ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה י)∑ÌÈqt.אחר: ּוכמֹו(שבת ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון ִִִֵֶֶֶַָָָָ«ƒְְְְְְִֵֵֶַַַ

ּוליׁש ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר צרֹותיו: ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר הּפּסים" מעאלים "ּכתנת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
.ּולמדינים  ְְִִָ

(ã)åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
ì Bøac eìëé àìå Búà eàðNiå:íìL ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑ לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.עּמֹו ִ

(ä)àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç óñBé íìçiå©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬Ÿ
^BúàŸ«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"nyz dkepg z`f i`ven zgiy itÎlr)

sqFi lW eizFnFlg£¨¤¥

אחראחראחראחר חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעֹוֹוֹוֹודדדד ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם .... .... חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ה־ט)ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם (לז, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ
האלקים  ּוממהר האלקים מעם הּדבר נכֹון ּכי ּפעמים, ּפרעה אל החלֹום הּׁשנֹות "ועל יֹוסף אמר ּפרעה, חלֹומֹות ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּבפתרֹון

ֲַלעׂשֹותֹו".
ּגם  הקׁשּו וכן ׁשנה"? ּוׁשּתים עׂשרים לאחר עד נתקּימּו ולא נׁשנּו, עצמֹו יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו "והלא ּבחזקּוני, ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוהקׁשה

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו ּוברׁשּב"ם. ְְְְְִִִֵַַַָָּבריב"א

·¯ג  È¯‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

ÏkÓד  ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È BÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

eÙÈÒB‡Âה  È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È BÒ „BÚ¿»≈
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סי ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i oey`x meil inei xeriy
ׁשל  ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו זה, ידי על וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָראׁשֹונה:
ּכּמה  מּפני ּביֹוסף יעקב ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמקרא,

אּלא ּדברים: לבן אצל עבד לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל ּדֹומה אחת, יֹוסף  ׁשל איקֹונין  זיו וׁשהיה לֹו,ּברחל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
להרגֹו, מבּקׁשים אחיו וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ליעקב ּׁשארע מה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוכל
יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ  ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה. ּבבראׁשית הרּבה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻוכן
הּבא, לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻצּדיקים

הּזה'? ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב מבּקׁשים Ú¯.אּלא ‡e‰Â∑ּבׂשערֹו,ׁש מתּקן נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ¿««ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָ
יפה  נראה ׁשּיהיה ּכדי ּבעיניו, ·Ï‰‰.ממׁשמׁש ÈaŒ˙‡∑ אחיו ׁשהיּו לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל ּכלֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

מקרבן  והּוא אֹותן ¯Ú‰.מבּזין Ì˙acŒ˙‡∑ ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה לאביו:ּכל מּגיד היה לאה, ּבני ְְְְִַָָָ∆ƒ»»»»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
העריֹות. על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן אבר אֹוכלין ּובׁשלׁשּתן ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

חי  אכלּוהּו ולא ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן אבר על ׁשּקֹורין לקה: עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא עליהם: ׁשּסּפר העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד 'עבדים': ∑Ì˙ac.לאחיהם ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»

מסּפר  היה רעה , ּבהם לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ּדּבה לׁשֹון ז)לׁשֹון:∑ac‰.ּכל השירים (שיר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹƒ»ְ
יׁשנים  ׂשפתי .""ּדֹובב ְְִִֵֵֵ
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eipt` lr xEaC`xwOd oFWl `dIW - ¨©¨§¨¤§¥§©¦§¨
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.øòð àeäåEpl WxiR xaMW s` §©©©¤§¨¥©¨

WiBcde xfg ,eizFpW xRqn aEzMd©¨¦§©§¨¨©§¦§¦
fFnxl ,'xrp `Ede'dUFr didW §©©¦§¤¨¨¤

zExrp dUrndid wQrzn xnFlM - ©£¥©£§©¦§©¥¨¨
didW ,Ed`xn iti oiprAoTzn §¦§©§¦©§¥¤¨¨§©¥

,FxrUAoke ,mzF`pleipirA WnWnn ¦§¨§¨¨§¥§©§¥§¥¨
mhXwlE mzFRild`xp didIW icM §©¨§©§¨§¥¤¦§¤¦§¤

dti(`"eb ,m"`x): ¨¤
.ääìá éða úà,o`M xEn`d 'z`' ¤§¥¦§¨¤¨¨¨

FzErnWnE] 'mr' FWExiRipA mr `Ede' ¥¦©§¨§¦§¥
.['ddlalibxe ,xnFlMdidipA lv` ¦§¨§©§¨¦¨¨¥¤§¥

ddlazFdWle ,mdOr zFidl dRlfe ¦§¨§¦§¨¦§¦¨¤§¦§
,mrHde .mzxagAeig` EidW itllW §¤§¨¨§©©©§¦¤¨¤¨¤

sqFiozF` oiGanEid mig`d x`W - ¥§©¦¨§¨¨©¦¨
ipA mzFid lWA mcFakA mihrnn§©£¦¦§¨§¤¡¨§¥

zFgtXd(oldl i"yx d`x).`Ede(sqFi) ©§¨§¥
E mdOr xAgzn did:oaxwn ¨¨¦§©¥¦¨¤§¨§¨

.äòø íúac úàsqFi dcA `l ¤¦¨¨¨¨Ÿ¨¨¥
eig` lr mirx mixaC FANn,m"`x) ¦¦§¨¦¨¦©¤¨

(`"eb`N` ,d`Fx didW drx lM ¤¨¨¨¨¤¨¨¤
;eia`l ciBn did d`l ipA eig`a§¤¨§¥¥¨¨¨©¦§¨¦
?mcWFg did odAW zFrxd od dnE©¥¨¨¤¨¤¨¨§¨

igd on xa` oilkF` EidWxEQi`) ¤¨§¦¥¨¦©©¦
,(dIg oiicr dndAdWM xUA zlik £̀¦©¨¨§¤©§¥¨£©¦©¨

emdWA oilflfnlW mcFakipa §¤¥§©§§¦¦§¨¤§¥
e ,'micar' ozFxwl zFgtXdmdW ©§¨¦§¨£¨¦§¤¥

lr micEWgixEQi`.zFixrd £¦©¦¥¨£¨
oYWlWaEmixaCd zWlW cbpM ¦§¨§¨§¤¤§¤©§¨¦

ElNddwlsqFimdaE ,EdExkOWM ©¨¨¨¥§¤§¨¨¤
:mPigA mcWgW fnxplrmcWgW ¦§©¤£¨¨§¦¨©¤£¨¨

zlik`Aigd on xa`z`f cbpM , ©£¦©¥¨¦©©§¤¤Ÿ
'miGr xirU EhgWIe'FzxiknAoldl) ©¦§£§¦¦¦¦§¦¨

(`l weqtEdElk` `le ,FcFrAlre ;ig §Ÿ£¨§¨§©
doixFTW mdilr xRQW dAC ©¦¨¤¦¥£¥¤¤¦

,micar mdig`lz`f cbpMcarl' ©£¥¤£¨¦§¤¤Ÿ§¤¤
'sqFi xMnp(fi ,dw mildz)lre ;odW ¦§©¥§©¤¥
lr micEWg,mdilr xRQW zFixrd £¦©¨£¨¤¦¥£¥¤

KM cbpM'Fbe 'eipFc` zW` `VYe' §¤¤¨©¦¨¥¤£¨§
(f ,hl onwl):
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ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr l zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל רגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹו עליועליועליועליו ב)קפץקפץקפץקפץ לז, ּבׁשלוה (רש"י ליׁשב יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת לֹומר אפׁשר אי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
מּיֹוסף  ּבפרידה נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ּכדי הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו והרי –ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
הּפרידה  ּבעצם ּדי יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ויׁש ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹעל

) זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע לא ׁשּיעקב צר היה ולא ליֹוסף, יעקב לֹורגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹוּבין ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻֻֻ
ּבׁשלוה. לׁשבת רצֹונֹו ְְְִֶֶַַָָמּצד

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

i"yx£ÌÈ˜ÊŒÔa∑.זקנתֹו לעת לֹו לֹו.ׁשּנֹולד מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ∆¿Àƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
לֹוּדבר ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה י)∑ÌÈqt.אחר: ּוכמֹו(שבת ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון ִִִֵֶֶֶַָָָָ«ƒְְְְְְִֵֵֶַַַ

ּוליׁש ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר צרֹותיו: ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר הּפּסים" מעאלים "ּכתנת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
.ּולמדינים  ְְִִָ

(ã)åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
ì Bøac eìëé àìå Búà eàðNiå:íìL ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑ לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.עּמֹו ִ

(ä)àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç óñBé íìçiå©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬Ÿ
^BúàŸ«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"nyz dkepg z`f i`ven zgiy itÎlr)

sqFi lW eizFnFlg£¨¤¥

אחראחראחראחר חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעֹוֹוֹוֹודדדד ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם .... .... חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ה־ט)ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם (לז, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ
האלקים  ּוממהר האלקים מעם הּדבר נכֹון ּכי ּפעמים, ּפרעה אל החלֹום הּׁשנֹות "ועל יֹוסף אמר ּפרעה, חלֹומֹות ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּבפתרֹון

ֲַלעׂשֹותֹו".
ּגם  הקׁשּו וכן ׁשנה"? ּוׁשּתים עׂשרים לאחר עד נתקּימּו ולא נׁשנּו, עצמֹו יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו "והלא ּבחזקּוני, ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוהקׁשה

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו ּוברׁשּב"ם. ְְְְְִִִֵַַַָָּבריב"א

·¯ג  È¯‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

ÏkÓד  ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È BÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

eÙÈÒB‡Âה  È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È BÒ „BÚ¿»≈
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,sqFi lW eipR zxEv xF`Fl dnFC ©¨¨¤¥¤
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ּבפׁשטּות: לבאר ְְְְֵֵַָויׁש

ּבמהירּות. יתקּים ׁשהמארע סימן הוי ּפעמים, החלֹום ׁשּנׁשנה זה ּומּמילא מארע, אֹותֹו על הראּו ּפרעה ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשני
אחיו  ׁשל אלּומֹותיהם רק הׁשּתחוּו ּבֹו הראׁשֹון החלֹום ׁשֹונים. מארעֹות לׁשני רמזּו יֹוסף, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
ּבֹו הּׁשני והחלֹום למצרים. ּביתֹו ּובני יעקב ׁשהּגיעּו לפני יֹוסף, אל הׁשּתחוּו ּבלבד הּׁשבטים ּבֹו לּזמן רמז יֹוסף, ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹלאלּומת

ליֹוסף. הׁשּתחוּו ּובלהה יעקב ׁשּגם לּזמן רמז ליֹוסף, הׁשּתחוּו הּכֹוכבים) לי"א (נֹוסף והּירח הּׁשמׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹּגם
ּבמהירּות. ׁשּיתקּימּו סימן ּכאן ואין ׁשֹונים, חלֹומֹות ׁשני היּו אּלא ּפעמים, נׁשנה לא ׁשהחלֹום נמצא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

(å)øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬
^ézîìç̈¨«§¦

(æ)äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½

:éúnìàì ïéåçzLzå©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑:וכן עמרין, אסרן' 'מאּסרין קכו)ּכתרּגּומֹו: ּבלׁשֹון (תהלים וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְְְְֱֲֳִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ

ּומכריז' נֹוטל 'והאלּמֹות ‡È˙nÏ.מׁשנה: ‰Ó˜∑ נזקפה.‰·vŒÌ‚Â∑עמדּה על .ּבזקיפה לעמד ְְְֲִִֵַָָֻ»»¬À»ƒְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

(ç)ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

:åéøác-ìòå§©§¨¨«
i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם .על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNò̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 805 cenr ,b wlg zegiyÎihewlitÎlr)

icEdi Fpi`l icEdi oiA wENgd©¦¥§¦§¥§¦

לילילילי:::: ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחויםחויםחויםחוים ּכּכּכּכֹוֹוֹוֹוכביםכביםכביםכבים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ואחדואחדואחדואחד והוהוהוהּיּיּיּירחרחרחרח ההההּׁשּׁשּׁשּׁשממממׁשׁשׁשׁש ט)והוהוהוהּנּנּנּנהההה לז, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּפרעה. ׁשחלם החלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר מּקץ ּבפרׁשת וכן לזה, זה ּדֹומים ׁשהיּו יֹוסף חלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּבפרׁשתנּו
והּכֹוכבים  הּׁשמׁש אֹודֹות הּׁשני ּובחלֹום הארץ, עניני – ה'אלּומֹות' אֹודֹות חלם הראׁשֹון ּבחלֹום יֹוסף, אצל ּביניהם: ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחּלּוק
מין  – ׁשּבלים ז' אֹודֹות חלם מּכן ּולאחר החי, מין – הּפרֹות ז' אֹודֹות חלם ּבתחּלה ּפרעה אצל אמנם הּׁשמים. עניני –ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ֵַַהּצֹומח.
לגֹוי: יהּודי ּבין החּלּוק רֹואים ְְְִִִֵַָוכאן

"ּפֹוחת  ּגּופא ּובזה ארץ, לעניני רק ׁשּי הּגֹוי ואּלּו רּוחנּיּות. – ׁשמים לעניני ּגם אּלא הארץ לעניני רק לא ׁשּי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיהּודי
מּמּנּו). הּפחּות הּצֹומח, מין מּכן ּולאחר החי, מין (קדם "ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהֹול

Ècו  ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז  ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).íéneìà íéîlàîFWExiR §©§¦£¦¥
FnEBxzM:qFlwpE`A'oixq` oixQ`n' §©§§§§§©§¦¡¨¦

,dxEvTd d`EaYd z` mixWFw -§¦¤©§¨©§¨
DzFUrloixnr(d`EaY lW zFCEb`). ©£¨¢¨¦£¤§¨

oke`xwOA mi`vFn Ep``UFp' §¥¨§¦©¦§¨¥

'eizFOEl`(e ,ekw mildz)EdFnke .`vnp £¨§¨¦§¨
mBoFWlAdl`de' :dpWn...zFOE ©¦§©¦§¨§¨£

'fixknE lhFp(:ak `rivnÎ`aa): ¥©§¦
.éúneìà äî÷dtwfpdcnr - ¨¨£¨¦¦§§¨¨§¨

ux`d lr DzaikXn: ¦§¦¨¨©¨¨¤

.äávð íâådtiqFdDcnr lr cFnrl §©¦¨¨¦¨©£©¨§¨
dtiwfAlFRil dxfg `le:g dxez ¦§¦¨§Ÿ¨§¨¦

(g).åéøác ìòå,FzF` `FpUl EtiqFd §©§¨¨¦¦§
`ian didW drx mzAC lr©¦¨¨¨¨¤¨¨¥¦

:mdia`lh dxez ©£¦¤

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h ipy meil inei xeriy
ּבאחת  הּנה הּסֹובייטים, אצל ּבמאסר ׁשבּתֹו ׁשּבעת נׁשמתֹו־עדן, מּליּוּבאוויטׁש הריי"צ אדמּו"ר ּכ"ק אֹודֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻוכמסּפר

ּד נ"ע: הריי"צ אדמּו"ר כ"ק לֹו ואמר אקּדח. ּבאמצעּות החֹוקר עליו אּים ׁשּיׁשהחקירֹות, אּלה את רק להפחיד יכֹול זה בר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּכזה. מּדבר מפחדים אינם עֹולמֹות, ּוׁשני אחד א-ל להם ׁשּיׁש אּלה מה־ּׁשאין־ּכן אחד. ועֹולם רּבים אלילים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלהם

(é)øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàå:äöøà Eì úåçzLäì E §¦§´§©¤½§¦§©«£−Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר ּבפניהם לאחר לאביו וסּפרֹו לפי ∑BaŒ¯Ú‚iÂ.חזר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«ƒ¿«ְִ

עליו  ׂשנאה מּטיל B·‡.ׁשהיה ‡B·‰∑?'מתה ּכבר אּמ מּגיעין (ב"ר)'והלא ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְִִֶַָָָָָ¬»ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכאּמֹו ׁשּגּדלּתּו להֹוציא (ב"ר)לבלהה, נתּכּון ויעקב ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין מּכאן: למדּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּוא  הּׁשאר ּכ ,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: אמר לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו מּלב ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּדבר 
.(ב"ר)ּבטל  ֵָ

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«
i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאּֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ

ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

ß elqk e"h ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑ לרעֹות אּלא הלכּו ׁשּלא 'את', על עצמן נקּוד .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

‡·È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).åéçà ìàå åéáà ìà øtñéåxaM ©§©¥¤¨¦§¤¤¨§¨
eig`l mFlgd xRiq(mcewd weqta xn`pk) ¦¥©£§¤¨

mlE`xfg ,eig`l FzF` xRQW xg`l ¨§©©¤¦¥§¤¨¨©
aEWmdiptA eia`l FxRqelW §¦§§¨¦¦§¥¤¤

:mig`d̈©¦
.Ba øòâiåFA xFrbl KxFv eia` d`x, ©¦§©¨¨¨¦¤¦§

didW itlsqFi,eilr d`pU liHn §¦¤¨¨¥©¦¦§¨¨¨
eizFnFlg xERiq ici lr: ©§¥¦£¨

.àBáð àBáä,`Ed dInY oFWl £¨§§¦¨
zFegYWdl `FaPW okYi m`d ,xnFlkE§©©¦¦¨¥¤¨§¦§©£

!?Ll,dzn xaM LO` `ldeoi`e §©£Ÿ¦§§¨¥¨§¥
.miIwzdl lFki dfM mFlg`l `Ede £¨¤¨§¦§©¥§Ÿ

ddlal oiriBn mixaCdW rcFi did̈¨¥©¤©§¨¦©¦¦§¦§¨
mFlgd ixaCW awri rci `l -Ÿ¨©©£Ÿ¤¦§¥©£
iRÎlrÎs`W ,ddla iRlM mipEEkn§¨¦§©¥¦§¨¤©©¦
m`M Fl zaWgp ,WOn FO` dPpi`W¤¥¤¨¦©¨¤§¤¤§¥

mEXn,FO`k EYlCBWdzOW xg`l ¦¤¦§©§¦§©©¤¥¨
.FzEphwA lgxo`Mn Ecnl EpizFAxe ¨¥§©§§©¥¨§¦¨

(.dp zekxa)mixac `lA mFlg oi`W¤¥£§Ÿ§¨¦
milhAmB mpWi mFlg lkA ,xnFlM - §¥¦§©§¨£¤§¨©

mipFkp mpi`W mixaC,awrie .mbd §¨¦¤¥¨§¦§©£Ÿ£©
,df llM Fl rEci didWoeEMzp ¤¨¨¨©§¨¤¦§©¥

eipA aNn xaCd `ivFdlEpin`i `NW §¦©¨¨¦¥¨¨¤Ÿ©£¦
icM ,mFlgd ixacA,EdE`Pwi `NW §¦§¥©£§¥¤Ÿ§©§

KklFA xrBWM'`Fap `Fad' Fl xn` §¨§¤¨©¨©£¨
'FbexnFl -xWt` i`W mWMxaCd §©§¥¤¦¤§¨©¨¨

miIwzdlKM ,LO`AmB`Ed x`Xd §¦§©¥§¦§¨©©§¨
:lha`i dxez ¨¥
(`i).øácä úà øîLxEn`d 'xnW' ¨©¤©¨¨¨©¨¨

W ,'oiYnd' FWExiR o`Mdidawri ¨¥¦§¦¤¨¨©£Ÿ
`ai izn dRvnE oiYnnmiIwzie ©§¦§©¤¨©¨Ÿ§¦§©¥

.mFlgdoke`xwOA cFr mi`vFn Ep` ©£§¥¨§¦©¦§¨
:'dpYnd' DWExiRW 'dxinW' oFWl§§¦¨¤¥¨©§¨¨

'mipEn` xnFW'(a ,ek diryi)l`xUi mr] ¥¡¦©¦§¨¥
,mipn`Pd 'd ixacl dRvnE xnFW¥§©¤§¦§¥©¤¡¨¦

.[ml`bl Fzghad miIwIW`l' :oke ¤§©¥©§¨¨§¨¢¨§¥Ÿ

'iz`Hg lr xFnWz(fh ,ci aei`). ¦§©©¨¦
:FWExiRWoiYnz `laFI` ixaCn] ¤¥Ÿ©§¦¦¦§¥¦

,iz`Hg lr oiYnY `l dOl :'d l ¤̀¨¨Ÿ©§¦©©¨¦
:[cIn ipWiprY `NWai dxez ¤Ÿ©£¦¥¦¦¨

(ai).ïàö úà úBòøì'z`' lr cEwp ¦§¤Ÿ¨©¤
zFCEwpA dxFYA zpOEqn 'z`' zaiY -¥©¤§¤¤©¨¦§
hrnl zF`Ad ,dilrn zFnEWxd̈§¥¨¤¨©¨§©¥
ENi`M DWxcl ,daiYd zErnWOn¦©§¨©¥¨§¨§¨§¦

dxqg `id(h ,gi lirl i"yx d`x).cOll ¦£¥¨§©¥
.onvr z` zFrxl `N` Ekld `NW¤Ÿ¨§¤¨¦§¤©§¨
'zFrxl' dzid mzpeEM xTir ,xnFlM§©¦©©¨¨¨¨§¨¦§
`weeC `le ,dIzWE dlik`A mnvr©§¨©£¦¨§¦¨§Ÿ©§¨
'z`' zaiY xEQigA oMW] o`Sd 'z`'¤©Ÿ¤¥§¦¥©¤
:micxtp mipiipr ipWM aEzMd Wxcp¦§¨©¨¦§¥¦§¨¦¦§¨¦
did mdia` o`v'e ,'zFrxl eig` EklIe'©¥§¤¨¦§§Ÿ£¦¤¨¨

['mkWA(i"gp ,`"eb ,m"`x ,(bi ,b) dax xacna): ¦§¤
bi dxez



סג ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i oey`x meil inei xeriy
ּבפׁשטּות: לבאר ְְְְֵֵַָויׁש

ּבמהירּות. יתקּים ׁשהמארע סימן הוי ּפעמים, החלֹום ׁשּנׁשנה זה ּומּמילא מארע, אֹותֹו על הראּו ּפרעה ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשני
אחיו  ׁשל אלּומֹותיהם רק הׁשּתחוּו ּבֹו הראׁשֹון החלֹום ׁשֹונים. מארעֹות לׁשני רמזּו יֹוסף, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
ּבֹו הּׁשני והחלֹום למצרים. ּביתֹו ּובני יעקב ׁשהּגיעּו לפני יֹוסף, אל הׁשּתחוּו ּבלבד הּׁשבטים ּבֹו לּזמן רמז יֹוסף, ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹלאלּומת

ליֹוסף. הׁשּתחוּו ּובלהה יעקב ׁשּגם לּזמן רמז ליֹוסף, הׁשּתחוּו הּכֹוכבים) לי"א (נֹוסף והּירח הּׁשמׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹּגם
ּבמהירּות. ׁשּיתקּימּו סימן ּכאן ואין ׁשֹונים, חלֹומֹות ׁשני היּו אּלא ּפעמים, נׁשנה לא ׁשהחלֹום נמצא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

(å)øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬
^ézîìç̈¨«§¦

(æ)äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½

:éúnìàì ïéåçzLzå©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑:וכן עמרין, אסרן' 'מאּסרין קכו)ּכתרּגּומֹו: ּבלׁשֹון (תהלים וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְְְְֱֲֳִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ

ּומכריז' נֹוטל 'והאלּמֹות ‡È˙nÏ.מׁשנה: ‰Ó˜∑ נזקפה.‰·vŒÌ‚Â∑עמדּה על .ּבזקיפה לעמד ְְְֲִִֵַָָֻ»»¬À»ƒְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

(ç)ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

:åéøác-ìòå§©§¨¨«
i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם .על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNò̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 805 cenr ,b wlg zegiyÎihewlitÎlr)

icEdi Fpi`l icEdi oiA wENgd©¦¥§¦§¥§¦

לילילילי:::: ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחויםחויםחויםחוים ּכּכּכּכֹוֹוֹוֹוכביםכביםכביםכבים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ואחדואחדואחדואחד והוהוהוהּיּיּיּירחרחרחרח ההההּׁשּׁשּׁשּׁשממממׁשׁשׁשׁש ט)והוהוהוהּנּנּנּנהההה לז, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּפרעה. ׁשחלם החלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר מּקץ ּבפרׁשת וכן לזה, זה ּדֹומים ׁשהיּו יֹוסף חלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּבפרׁשתנּו
והּכֹוכבים  הּׁשמׁש אֹודֹות הּׁשני ּובחלֹום הארץ, עניני – ה'אלּומֹות' אֹודֹות חלם הראׁשֹון ּבחלֹום יֹוסף, אצל ּביניהם: ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחּלּוק
מין  – ׁשּבלים ז' אֹודֹות חלם מּכן ּולאחר החי, מין – הּפרֹות ז' אֹודֹות חלם ּבתחּלה ּפרעה אצל אמנם הּׁשמים. עניני –ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ֵַַהּצֹומח.
לגֹוי: יהּודי ּבין החּלּוק רֹואים ְְְִִִֵַָוכאן

"ּפֹוחת  ּגּופא ּובזה ארץ, לעניני רק ׁשּי הּגֹוי ואּלּו רּוחנּיּות. – ׁשמים לעניני ּגם אּלא הארץ לעניני רק לא ׁשּי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיהּודי
מּמּנּו). הּפחּות הּצֹומח, מין מּכן ּולאחר החי, מין (קדם "ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהֹול

Ècו  ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז  ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).íéneìà íéîlàîFWExiR §©§¦£¦¥
FnEBxzM:qFlwpE`A'oixq` oixQ`n' §©§§§§§©§¦¡¨¦

,dxEvTd d`EaYd z` mixWFw -§¦¤©§¨©§¨
DzFUrloixnr(d`EaY lW zFCEb`). ©£¨¢¨¦£¤§¨

oke`xwOA mi`vFn Ep``UFp' §¥¨§¦©¦§¨¥

'eizFOEl`(e ,ekw mildz)EdFnke .`vnp £¨§¨¦§¨
mBoFWlAdl`de' :dpWn...zFOE ©¦§©¦§¨§¨£

'fixknE lhFp(:ak `rivnÎ`aa): ¥©§¦
.éúneìà äî÷dtwfpdcnr - ¨¨£¨¦¦§§¨¨§¨

ux`d lr DzaikXn: ¦§¦¨¨©¨¨¤

.äávð íâådtiqFdDcnr lr cFnrl §©¦¨¨¦¨©£©¨§¨
dtiwfAlFRil dxfg `le:g dxez ¦§¦¨§Ÿ¨§¨¦

(g).åéøác ìòå,FzF` `FpUl EtiqFd §©§¨¨¦¦§
`ian didW drx mzAC lr©¦¨¨¨¨¤¨¨¥¦

:mdia`lh dxez ©£¦¤

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h ipy meil inei xeriy
ּבאחת  הּנה הּסֹובייטים, אצל ּבמאסר ׁשבּתֹו ׁשּבעת נׁשמתֹו־עדן, מּליּוּבאוויטׁש הריי"צ אדמּו"ר ּכ"ק אֹודֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻוכמסּפר

ּד נ"ע: הריי"צ אדמּו"ר כ"ק לֹו ואמר אקּדח. ּבאמצעּות החֹוקר עליו אּים ׁשּיׁשהחקירֹות, אּלה את רק להפחיד יכֹול זה בר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּכזה. מּדבר מפחדים אינם עֹולמֹות, ּוׁשני אחד א-ל להם ׁשּיׁש אּלה מה־ּׁשאין־ּכן אחד. ועֹולם רּבים אלילים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלהם

(é)øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàå:äöøà Eì úåçzLäì E §¦§´§©¤½§¦§©«£−Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר ּבפניהם לאחר לאביו וסּפרֹו לפי ∑BaŒ¯Ú‚iÂ.חזר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«ƒ¿«ְִ

עליו  ׂשנאה מּטיל B·‡.ׁשהיה ‡B·‰∑?'מתה ּכבר אּמ מּגיעין (ב"ר)'והלא ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְִִֶַָָָָָ¬»ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכאּמֹו ׁשּגּדלּתּו להֹוציא (ב"ר)לבלהה, נתּכּון ויעקב ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין מּכאן: למדּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּוא  הּׁשאר ּכ ,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: אמר לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו מּלב ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּדבר 
.(ב"ר)ּבטל  ֵָ

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«
i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאּֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ

ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

ß elqk e"h ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑ לרעֹות אּלא הלכּו ׁשּלא 'את', על עצמן נקּוד .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

‡·È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).åéçà ìàå åéáà ìà øtñéåxaM ©§©¥¤¨¦§¤¤¨§¨
eig`l mFlgd xRiq(mcewd weqta xn`pk) ¦¥©£§¤¨

mlE`xfg ,eig`l FzF` xRQW xg`l ¨§©©¤¦¥§¤¨¨©
aEWmdiptA eia`l FxRqelW §¦§§¨¦¦§¥¤¤

:mig`d̈©¦
.Ba øòâiåFA xFrbl KxFv eia` d`x, ©¦§©¨¨¨¦¤¦§

didW itlsqFi,eilr d`pU liHn §¦¤¨¨¥©¦¦§¨¨¨
eizFnFlg xERiq ici lr: ©§¥¦£¨

.àBáð àBáä,`Ed dInY oFWl £¨§§¦¨
zFegYWdl `FaPW okYi m`d ,xnFlkE§©©¦¦¨¥¤¨§¦§©£

!?Ll,dzn xaM LO` `ldeoi`e §©£Ÿ¦§§¨¥¨§¥
.miIwzdl lFki dfM mFlg`l `Ede £¨¤¨§¦§©¥§Ÿ

ddlal oiriBn mixaCdW rcFi did̈¨¥©¤©§¨¦©¦¦§¦§¨
mFlgd ixaCW awri rci `l -Ÿ¨©©£Ÿ¤¦§¥©£
iRÎlrÎs`W ,ddla iRlM mipEEkn§¨¦§©¥¦§¨¤©©¦
m`M Fl zaWgp ,WOn FO` dPpi`W¤¥¤¨¦©¨¤§¤¤§¥

mEXn,FO`k EYlCBWdzOW xg`l ¦¤¦§©§¦§©©¤¥¨
.FzEphwA lgxo`Mn Ecnl EpizFAxe ¨¥§©§§©¥¨§¦¨

(.dp zekxa)mixac `lA mFlg oi`W¤¥£§Ÿ§¨¦
milhAmB mpWi mFlg lkA ,xnFlM - §¥¦§©§¨£¤§¨©

mipFkp mpi`W mixaC,awrie .mbd §¨¦¤¥¨§¦§©£Ÿ£©
,df llM Fl rEci didWoeEMzp ¤¨¨¨©§¨¤¦§©¥

eipA aNn xaCd `ivFdlEpin`i `NW §¦©¨¨¦¥¨¨¤Ÿ©£¦
icM ,mFlgd ixacA,EdE`Pwi `NW §¦§¥©£§¥¤Ÿ§©§

KklFA xrBWM'`Fap `Fad' Fl xn` §¨§¤¨©¨©£¨
'FbexnFl -xWt` i`W mWMxaCd §©§¥¤¦¤§¨©¨¨

miIwzdlKM ,LO`AmB`Ed x`Xd §¦§©¥§¦§¨©©§¨
:lha`i dxez ¨¥
(`i).øácä úà øîLxEn`d 'xnW' ¨©¤©¨¨¨©¨¨

W ,'oiYnd' FWExiR o`Mdidawri ¨¥¦§¦¤¨¨©£Ÿ
`ai izn dRvnE oiYnnmiIwzie ©§¦§©¤¨©¨Ÿ§¦§©¥

.mFlgdoke`xwOA cFr mi`vFn Ep` ©£§¥¨§¦©¦§¨
:'dpYnd' DWExiRW 'dxinW' oFWl§§¦¨¤¥¨©§¨¨

'mipEn` xnFW'(a ,ek diryi)l`xUi mr] ¥¡¦©¦§¨¥
,mipn`Pd 'd ixacl dRvnE xnFW¥§©¤§¦§¥©¤¡¨¦

.[ml`bl Fzghad miIwIW`l' :oke ¤§©¥©§¨¨§¨¢¨§¥Ÿ

'iz`Hg lr xFnWz(fh ,ci aei`). ¦§©©¨¦
:FWExiRWoiYnz `laFI` ixaCn] ¤¥Ÿ©§¦¦¦§¥¦

,iz`Hg lr oiYnY `l dOl :'d l ¤̀¨¨Ÿ©§¦©©¨¦
:[cIn ipWiprY `NWai dxez ¤Ÿ©£¦¥¦¦¨

(ai).ïàö úà úBòøì'z`' lr cEwp ¦§¤Ÿ¨©¤
zFCEwpA dxFYA zpOEqn 'z`' zaiY -¥©¤§¤¤©¨¦§
hrnl zF`Ad ,dilrn zFnEWxd̈§¥¨¤¨©¨§©¥
ENi`M DWxcl ,daiYd zErnWOn¦©§¨©¥¨§¨§¨§¦

dxqg `id(h ,gi lirl i"yx d`x).cOll ¦£¥¨§©¥
.onvr z` zFrxl `N` Ekld `NW¤Ÿ¨§¤¨¦§¤©§¨
'zFrxl' dzid mzpeEM xTir ,xnFlM§©¦©©¨¨¨¨§¨¦§
`weeC `le ,dIzWE dlik`A mnvr©§¨©£¦¨§¦¨§Ÿ©§¨
'z`' zaiY xEQigA oMW] o`Sd 'z`'¤©Ÿ¤¥§¦¥©¤
:micxtp mipiipr ipWM aEzMd Wxcp¦§¨©¨¦§¥¦§¨¦¦§¨¦
did mdia` o`v'e ,'zFrxl eig` EklIe'©¥§¤¨¦§§Ÿ£¦¤¨¨

['mkWA(i"gp ,`"eb ,m"`x ,(bi ,b) dax xacna): ¦§¤
bi dxez



ayieסד zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h ipy meil inei xeriy

(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑אֹותֹו ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ּוזריזּות, ענוה .לׁשֹון ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑:ׁשּנאמר ּבהר, חברֹון יג)והלא אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא ּבּנגב 'מעצה (ב"ר)"וּיעלּו ≈≈∆∆¿ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר מה לקּים ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל טו)עמּקה זרע"(לעיל יהיה ."ּכיּֿגר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
‰ÓÎL ‡·iÂ∑(יא לפרענּות:(סוטה מּוכן מלכּות מקֹום נחלקה ׁשם ּדינה, את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם «»…¿∆»ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: ּדוד, יב)ּבית א ׁשכמה (מלכים רחבעם וּיל"". ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(åè)eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯
:Lwáz-äî øîàì Léàä̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא),ּגבריאל ט)ׁשּנאמר:זה ּגבריאל (דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
:íéòø íä¥¬Ÿ¦«

(æé)íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

i"yx£‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) מן עצמן È˙c‰.האחוה הּסיעּו ‰ÎÏ∑.ּבהם ׁשּימיתּו ּדתֹות, נכלי ל לבּקׁש »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו .ּולפי ְְְְְִִִֵֵֵֵָָ

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

Ï˜Áa‡טו  ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

‰ÎÈ‡טז  ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז  È¯‡ ‡kÓ eÏË ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi)éðpä,'ip` dPd' FnM FzErnWn . ¦¥¦©§¨§¦¥£¦
`Ede,zEfixfE depr oFWlWfxCfp §§£¨¨§¦¤¦§¨¥

lmiIweia` zevn`ll FpFvx zFUrl §©¥¦§©¨¦©£§§Ÿ
zFUrl Liptl ippd :xnF`kE ,wERwR¦§§¥¦§¦§¨¤©£

LzevnMe .z`f lkdidW iRÎlrÎs` §¦§¨§§¨Ÿ©©¦¤¨¨
rcFixiMnE,FzF` oi`pFUW eig`A ¥©©¦§¤¨¤§¦

mW EdExrvi `OW WEgl Fl dide: §¨¨¨¤¨§©£¨
ci dxez

(ci).ïBøáç ÷îòîwnrdn' xn`p `l ¥¥¤¤§Ÿ¤¡©¥¨¥¤
wnrn' `N` ,'oFxag ci lr xW £̀¤©©¤§¤¨¥¥¤

,'oFxag`ldexirdoFxag`id,xdA ¤§©£Ÿ¨¦¤§¦¨¨
xn`PW(ak ,bi xacna)`aIe abPa ElrIe ¤¤¡©©©£©¤¤©¨Ÿ

oFxag cr`N` ?:minkg EWxC oM ©¤§¤¨¥¨§£¨¦
d`A ,mkWl sqFi lW Ff zEgilW§¦¤¥¦§¤¨¨
wiCv FzF` lW dwEnr dvrn¥¥¨£¨¤©¦

(mdxa`),oFxagA xEaTd'wnr' oFWlE ©§¨¨©¨§¤§§¥¤
,Ll xnFl ,'dvr' oiprn o`M Wxcp¦§¨¨¥¦§©¥¨©§

Fzvr miIwzdl dligzd KkAW¤§¨¦§¦¨§¦§©¥£¨
d"awd lW dTEnrddn miIwl ¨£¨¤§©¥©

mdxa`l xn`PXzixaAoiA ¤¤¡©§©§¨¨¦§¦¥
'Lrxf didi xb iM' mixzAd'ebe,eh lirl) ©§¨¦¦¥¦§¤©§£

(bi,:mixvnl mzcixi zAiq dNgd o`ke§¨¥¥¨¦©§¦¨¨§¦§©¦
.äîëL àáiå`Ed 'mkW'okEn mFwn ©¨Ÿ§¤¨§¤¨¨

,zEprxEtloOCfdl zFlibx zFxSde §§¨§©¨§¦§¦§©¥
:mkWA,mW(Dl dkEnQd ozFcA) ¦§¤¨§¨©§¨¨

mihaXd ElwlwsqFi zxiknAxen`k) ¦§§©§¨¦¦§¦©¥
(o`kdpiC z` EPr mW ,(cl wxt lirl)mW , ¨¦¤¦¨¨
mBceC ziA zEkln dwlgpDzFidn ©¤§§¨©§¥¨¦¦§¨

FnM ,mrd lM lr zklFnxn`PWixac) ¤¤©¨¨¨§¤¤¡©
(` ,i aÎminid'dnkW mragx KlIeiM ©¥¤§©§¨§¤¨¦

'Fz` Kilndl l`xUi lk E`A mkW§¤¨¨¦§¨¥§©§¦Ÿ
E`A xW`ke ,did ceC rxGn mragx]§©§¨¦¤©¨¦¨¨§©£¤¨
ihaW aFx FA Ecxn mkWA Fkilndl§©§¦¦§¤¨§¦§¥
ihaW lr wx FzEkln dxzFpe ,mrd̈¨§§¨©§©©¦§¥

xzi lr ENi`e ,calA oinipaE dcEdi§¨¦§¨¦¦§¨§¦©¤¤
rxGn Fpi`W hap oA mraxi Kln mrd̈¨¨©¨¨§¨¤§¨¤¥¦¤©

[ceC:eh dxez ¨¦
(eh)Léà eäàöîiå.dfK`lOd ©¦§¨¥¦¤©©§¨

,l`ixaB,'Wi`' `xwPWxn`PWl`ipc) ©§¦¥¤¦§¨¦¤¤¡©
(`k ,hl`ixaB Wi`de:fh dxez §¨¦©§¦¥
(fi)äfî eòñð,dRn Erqp FWExiR . ¨§¦¤¥¨§¦Ÿ

fFnxl icM ,'dGn' oFWl K`lOd hwpe§¨©©©§¨§¦¤§¥¦§
md ENi`e 'mig`' mdl `xFw dY` ,Fl©¨¥¨¤©¦§¦¥

deg`d on onvr EriQdmpi`e ,z`Gd ¦¦©§¨¦¨©£¨©Ÿ§¥¨
mig`M LA bFdpl mipeEMzn(`"eb ,m"`x): ¦§©§¦¦§§§©¦

.äðéúBc äëìðlr x`al jiynn i"yx ¥§¨¨§¨
:yxcd it?'onvr EriQd' okidlWTal §¥¨¦¦©§¨§©¥

zFzc ilkp LlmipiC lW zFlEAgY - §¦§¥¨©§¤¦¦
,mihRWnEmda LEzinIWKM . ¦§¨¦¤§¦¨¤¨

'dpizC dklp' lW odizFIzF` zFWxcp¦§¨¦¥¤¤¥§¨Ÿ¨§¨
(a ,bi dheq i"yx).empn`FhEWt itllW §¨§¨§¦§¤

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h ipy meil inei xeriy

(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר,∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑ הם ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה מקרא יצחק: רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאֹומרים
חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר .ואי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

(àë)epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
:Lôð̈«¤

i"yx£LÙ epk ‡Ï∑ מיתה היא זֹו נפׁש .מּכת …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà BúàŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä ïòîì Bá®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ זאת אמר ׁשּלא ראּובן על העידה הּקדׁש ויעלּנּורּוח הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ¿«««ƒ…ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּבי' אּלא הּסרחֹון יתלה לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ּבכֹור 'אני אמר: .מּׁשם. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

Ï‡כא  ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,`xwn'ozFC'oi`e ,`Ed mFwn mW ¦§¨¨¥¨§¥
,FhEWt icin `vFi `xwndklp'W ¦§¨¥¦¥§¤¥§¨
:'ozFcl Klp' FzErnWn 'dpizCgi dxez Ÿ¨§¨©§¨¥¥§¨

(gi).eìkðúiåmdW ,'milkp' oFWl ©¦§©§§§¨¦¤¥
oFWlE .rxdl zFaWgnE zFlEAgY©§©£¨§¨©§

W FWExiR 'ElMpzIe'milkp E`Nnzp ©¦§©§¥¤¦§©§§¨¦
:zEInEnxre§©§¦

.Búà`Ed ,o`M xEn`d 'FzF`'FnM Ÿ¨¨¨§
,'FY`'FWExiRW.'FOr'WxRzn 'FOr'e ¦¤¥¦§¦¦§¨¥

,'eil`' oFWlA mB,xnFlMElMpzdW ©¦§¥¨§©¤¦§©§
eil`:Fzindlhi dxez ¥¨©£¦
(k).åéúBîBìç eéäi äî äàøðåike §¦§¤©¦§£¨§¦

`N` ?dzin xg`l mFlg WiiAx xn` ¥£§©©¦¨¤¨¨©©¦
df `xwn ,wgviFhEWt itlE li`Fd ¦§¨¦§¨¤¦§¦§

`Ed ixd ,ixnbl aXiizn Fpi`xnF` ¥¦§©¥§©§¦£¥¥
,ipWxCEidI dn d`xpe' df xn`OW ¨§¥¦¤©£¨¤§¦§¤©¦§

`N` ,EdExn` mig`d `l 'eizFnFlg£¨Ÿ¨©¦£¨¤¨
md ,oM zxnF` WcTdÎgExixd ©©Ÿ¤¤¤¥¥£¥

aEzMde ,'Edbxdp' mixnF`aiWn §¦©©§¥§©¨¥¦
E mcbpMEidI dn d`xpe' miIqn §¤§¨§©¥§¦§¤©¦§

.'eizFnFlg'd zxifB dzidW itl £¨§¦¤¨§¨§¥©
EaWg mig`d ENi`e ,eizFnFlg miIwl§©¥£¨§¦¨©¦¨§

:xnF` aEzMde ,mlHalE Fbxdld`xp §¨§§©§¨§©¨¥¦§¤
mEwi in xaCmicizr in lW eixaC - §©¦¨§¨¨¤¦£¦¦

,miIwzdlmkNW F`(mig`d zaWgn) §¦§©¥¤¨¤©£¤¤¨©¦
iNW F`(d"awd zxifB).i"yx siqene ¤¦§¥©

:x`alxWt` i`eWxtlmd Exn`IW §¦¤§¨§¨¥¤Ÿ§¥
'eizFnFlg EidI dn d`xpe'zEhWtM §¦§¤©¦§£¨§©§

,FpiiprEdEbxdIW oeiMOWixdElhA ¦§¨¤¦¥¨¤©©§£¥¨§
eizFnFlglkEi `l mpFxzR mbe £¨§©¦§¨Ÿ©

:cFr miIwzdl`k dxez §¦§©¥
(`k)àì.Lôð epkðFf ,Wtp zMn Ÿ©¤¨¤©©¤¤

,dzin `id,FzF` zinp `l xnFlkE ¦¦¨§©Ÿ¨¦
:'ebe 'FzF` EkilWd' `N`ak dxez ¤¨©§¦

(ak).BúBà ìévä ïòîì`NW s` §©©©¦©¤Ÿ
oeEMzd ok`W eixacA xMip did̈¨¦¨¦§¨¨¤¨¥¦§©¥

ixd ,ixnbl FliSdlWcFTdÎgEx §©¦§©§¦£¥©©¤
dcirnoMxn` `NW ,oaE`x lr §¦¨¥©§¥¤Ÿ¨©

z`fmiciA dbixdd z` rFpnl icM Ÿ§¥¦§©¤©£¦¨§¨©¦
,calAFzF` liSdl `N`ixnbl ¦§¨¤¨§©¦§©§¦
,oeEMzpicM`Ed `aIWKM xg` ¦§©¥§¥¤¨Ÿ©©¨

mXn EPlriednE .eia` l` F`iadl §©£¤¦¨©£¦¤¨¦©
itl ?eig` x`Xn oaE`x dfA dPYWP¦§©¨¨¤§¥¦§¨¤¨§¦

Wxn`,FAlAlFcbe xFka ip`' ¤¨©§¦£¦§§¨
,oNEkAWmihFp md ixd KM mEXnE ¤§¨¦¨£¥¥¦

KMW oeike ,iYrC z` lAwldlYi `l §©¥¤©§¦§¥¨¤¨Ÿ¦¨¤
znW`oFgxQd(`hgd lEwlw)`N` ©§©©¦§¦§©¥§¤¨

'ia(l"kyn ,`"eb):bk dxez ¦



סה ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h ipy meil inei xeriy

(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑אֹותֹו ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ּוזריזּות, ענוה .לׁשֹון ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑:ׁשּנאמר ּבהר, חברֹון יג)והלא אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא ּבּנגב 'מעצה (ב"ר)"וּיעלּו ≈≈∆∆¿ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר מה לקּים ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל טו)עמּקה זרע"(לעיל יהיה ."ּכיּֿגר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
‰ÓÎL ‡·iÂ∑(יא לפרענּות:(סוטה מּוכן מלכּות מקֹום נחלקה ׁשם ּדינה, את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם «»…¿∆»ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: ּדוד, יב)ּבית א ׁשכמה (מלכים רחבעם וּיל"". ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(åè)eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯
:Lwáz-äî øîàì Léàä̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא),ּגבריאל ט)ׁשּנאמר:זה ּגבריאל (דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
:íéòø íä¥¬Ÿ¦«

(æé)íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

i"yx£‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) מן עצמן È˙c‰.האחוה הּסיעּו ‰ÎÏ∑.ּבהם ׁשּימיתּו ּדתֹות, נכלי ל לבּקׁש »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו .ּולפי ְְְְְִִִֵֵֵֵָָ

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

Ï˜Áa‡טו  ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

‰ÎÈ‡טז  ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז  È¯‡ ‡kÓ eÏË ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi)éðpä,'ip` dPd' FnM FzErnWn . ¦¥¦©§¨§¦¥£¦
`Ede,zEfixfE depr oFWlWfxCfp §§£¨¨§¦¤¦§¨¥

lmiIweia` zevn`ll FpFvx zFUrl §©¥¦§©¨¦©£§§Ÿ
zFUrl Liptl ippd :xnF`kE ,wERwR¦§§¥¦§¦§¨¤©£

LzevnMe .z`f lkdidW iRÎlrÎs` §¦§¨§§¨Ÿ©©¦¤¨¨
rcFixiMnE,FzF` oi`pFUW eig`A ¥©©¦§¤¨¤§¦

mW EdExrvi `OW WEgl Fl dide: §¨¨¨¤¨§©£¨
ci dxez

(ci).ïBøáç ÷îòîwnrdn' xn`p `l ¥¥¤¤§Ÿ¤¡©¥¨¥¤
wnrn' `N` ,'oFxag ci lr xW £̀¤©©¤§¤¨¥¥¤

,'oFxag`ldexirdoFxag`id,xdA ¤§©£Ÿ¨¦¤§¦¨¨
xn`PW(ak ,bi xacna)`aIe abPa ElrIe ¤¤¡©©©£©¤¤©¨Ÿ

oFxag cr`N` ?:minkg EWxC oM ©¤§¤¨¥¨§£¨¦
d`A ,mkWl sqFi lW Ff zEgilW§¦¤¥¦§¤¨¨
wiCv FzF` lW dwEnr dvrn¥¥¨£¨¤©¦

(mdxa`),oFxagA xEaTd'wnr' oFWlE ©§¨¨©¨§¤§§¥¤
,Ll xnFl ,'dvr' oiprn o`M Wxcp¦§¨¨¥¦§©¥¨©§

Fzvr miIwzdl dligzd KkAW¤§¨¦§¦¨§¦§©¥£¨
d"awd lW dTEnrddn miIwl ¨£¨¤§©¥©

mdxa`l xn`PXzixaAoiA ¤¤¡©§©§¨¨¦§¦¥
'Lrxf didi xb iM' mixzAd'ebe,eh lirl) ©§¨¦¦¥¦§¤©§£

(bi,:mixvnl mzcixi zAiq dNgd o`ke§¨¥¥¨¦©§¦¨¨§¦§©¦
.äîëL àáiå`Ed 'mkW'okEn mFwn ©¨Ÿ§¤¨§¤¨¨

,zEprxEtloOCfdl zFlibx zFxSde §§¨§©¨§¦§¦§©¥
:mkWA,mW(Dl dkEnQd ozFcA) ¦§¤¨§¨©§¨¨

mihaXd ElwlwsqFi zxiknAxen`k) ¦§§©§¨¦¦§¦©¥
(o`kdpiC z` EPr mW ,(cl wxt lirl)mW , ¨¦¤¦¨¨
mBceC ziA zEkln dwlgpDzFidn ©¤§§¨©§¥¨¦¦§¨

FnM ,mrd lM lr zklFnxn`PWixac) ¤¤©¨¨¨§¤¤¡©
(` ,i aÎminid'dnkW mragx KlIeiM ©¥¤§©§¨§¤¨¦

'Fz` Kilndl l`xUi lk E`A mkW§¤¨¨¦§¨¥§©§¦Ÿ
E`A xW`ke ,did ceC rxGn mragx]§©§¨¦¤©¨¦¨¨§©£¤¨
ihaW aFx FA Ecxn mkWA Fkilndl§©§¦¦§¤¨§¦§¥
ihaW lr wx FzEkln dxzFpe ,mrd̈¨§§¨©§©©¦§¥

xzi lr ENi`e ,calA oinipaE dcEdi§¨¦§¨¦¦§¨§¦©¤¤
rxGn Fpi`W hap oA mraxi Kln mrd̈¨¨©¨¨§¨¤§¨¤¥¦¤©

[ceC:eh dxez ¨¦
(eh)Léà eäàöîiå.dfK`lOd ©¦§¨¥¦¤©©§¨

,l`ixaB,'Wi`' `xwPWxn`PWl`ipc) ©§¦¥¤¦§¨¦¤¤¡©
(`k ,hl`ixaB Wi`de:fh dxez §¨¦©§¦¥
(fi)äfî eòñð,dRn Erqp FWExiR . ¨§¦¤¥¨§¦Ÿ

fFnxl icM ,'dGn' oFWl K`lOd hwpe§¨©©©§¨§¦¤§¥¦§
md ENi`e 'mig`' mdl `xFw dY` ,Fl©¨¥¨¤©¦§¦¥

deg`d on onvr EriQdmpi`e ,z`Gd ¦¦©§¨¦¨©£¨©Ÿ§¥¨
mig`M LA bFdpl mipeEMzn(`"eb ,m"`x): ¦§©§¦¦§§§©¦

.äðéúBc äëìðlr x`al jiynn i"yx ¥§¨¨§¨
:yxcd it?'onvr EriQd' okidlWTal §¥¨¦¦©§¨§©¥

zFzc ilkp LlmipiC lW zFlEAgY - §¦§¥¨©§¤¦¦
,mihRWnEmda LEzinIWKM . ¦§¨¦¤§¦¨¤¨

'dpizC dklp' lW odizFIzF` zFWxcp¦§¨¦¥¤¤¥§¨Ÿ¨§¨
(a ,bi dheq i"yx).empn`FhEWt itllW §¨§¨§¦§¤

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h ipy meil inei xeriy

(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר,∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑ הם ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה מקרא יצחק: רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאֹומרים
חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר .ואי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

(àë)epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
:Lôð̈«¤

i"yx£LÙ epk ‡Ï∑ מיתה היא זֹו נפׁש .מּכת …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà BúàŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä ïòîì Bá®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ זאת אמר ׁשּלא ראּובן על העידה הּקדׁש ויעלּנּורּוח הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ¿«««ƒ…ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּבי' אּלא הּסרחֹון יתלה לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ּבכֹור 'אני אמר: .מּׁשם. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

Ï‡כא  ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,`xwn'ozFC'oi`e ,`Ed mFwn mW ¦§¨¨¥¨§¥
,FhEWt icin `vFi `xwndklp'W ¦§¨¥¦¥§¤¥§¨
:'ozFcl Klp' FzErnWn 'dpizCgi dxez Ÿ¨§¨©§¨¥¥§¨

(gi).eìkðúiåmdW ,'milkp' oFWl ©¦§©§§§¨¦¤¥
oFWlE .rxdl zFaWgnE zFlEAgY©§©£¨§¨©§

W FWExiR 'ElMpzIe'milkp E`Nnzp ©¦§©§¥¤¦§©§§¨¦
:zEInEnxre§©§¦

.Búà`Ed ,o`M xEn`d 'FzF`'FnM Ÿ¨¨¨§
,'FY`'FWExiRW.'FOr'WxRzn 'FOr'e ¦¤¥¦§¦¦§¨¥

,'eil`' oFWlA mB,xnFlMElMpzdW ©¦§¥¨§©¤¦§©§
eil`:Fzindlhi dxez ¥¨©£¦
(k).åéúBîBìç eéäi äî äàøðåike §¦§¤©¦§£¨§¦

`N` ?dzin xg`l mFlg WiiAx xn` ¥£§©©¦¨¤¨¨©©¦
df `xwn ,wgviFhEWt itlE li`Fd ¦§¨¦§¨¤¦§¦§

`Ed ixd ,ixnbl aXiizn Fpi`xnF` ¥¦§©¥§©§¦£¥¥
,ipWxCEidI dn d`xpe' df xn`OW ¨§¥¦¤©£¨¤§¦§¤©¦§

`N` ,EdExn` mig`d `l 'eizFnFlg£¨Ÿ¨©¦£¨¤¨
md ,oM zxnF` WcTdÎgExixd ©©Ÿ¤¤¤¥¥£¥

aEzMde ,'Edbxdp' mixnF`aiWn §¦©©§¥§©¨¥¦
E mcbpMEidI dn d`xpe' miIqn §¤§¨§©¥§¦§¤©¦§

.'eizFnFlg'd zxifB dzidW itl £¨§¦¤¨§¨§¥©
EaWg mig`d ENi`e ,eizFnFlg miIwl§©¥£¨§¦¨©¦¨§

:xnF` aEzMde ,mlHalE Fbxdld`xp §¨§§©§¨§©¨¥¦§¤
mEwi in xaCmicizr in lW eixaC - §©¦¨§¨¨¤¦£¦¦

,miIwzdlmkNW F`(mig`d zaWgn) §¦§©¥¤¨¤©£¤¤¨©¦
iNW F`(d"awd zxifB).i"yx siqene ¤¦§¥©

:x`alxWt` i`eWxtlmd Exn`IW §¦¤§¨§¨¥¤Ÿ§¥
'eizFnFlg EidI dn d`xpe'zEhWtM §¦§¤©¦§£¨§©§

,FpiiprEdEbxdIW oeiMOWixdElhA ¦§¨¤¦¥¨¤©©§£¥¨§
eizFnFlglkEi `l mpFxzR mbe £¨§©¦§¨Ÿ©

:cFr miIwzdl`k dxez §¦§©¥
(`k)àì.Lôð epkðFf ,Wtp zMn Ÿ©¤¨¤©©¤¤

,dzin `id,FzF` zinp `l xnFlkE ¦¦¨§©Ÿ¨¦
:'ebe 'FzF` EkilWd' `N`ak dxez ¤¨©§¦

(ak).BúBà ìévä ïòîì`NW s` §©©©¦©¤Ÿ
oeEMzd ok`W eixacA xMip did̈¨¦¨¦§¨¨¤¨¥¦§©¥

ixd ,ixnbl FliSdlWcFTdÎgEx §©¦§©§¦£¥©©¤
dcirnoMxn` `NW ,oaE`x lr §¦¨¥©§¥¤Ÿ¨©

z`fmiciA dbixdd z` rFpnl icM Ÿ§¥¦§©¤©£¦¨§¨©¦
,calAFzF` liSdl `N`ixnbl ¦§¨¤¨§©¦§©§¦
,oeEMzpicM`Ed `aIWKM xg` ¦§©¥§¥¤¨Ÿ©©¨

mXn EPlriednE .eia` l` F`iadl §©£¤¦¨©£¦¤¨¦©
itl ?eig` x`Xn oaE`x dfA dPYWP¦§©¨¨¤§¥¦§¨¤¨§¦

Wxn`,FAlAlFcbe xFka ip`' ¤¨©§¦£¦§§¨
,oNEkAWmihFp md ixd KM mEXnE ¤§¨¦¨£¥¥¦

KMW oeike ,iYrC z` lAwldlYi `l §©¥¤©§¦§¥¨¤¨Ÿ¦¨¤
znW`oFgxQd(`hgd lEwlw)`N` ©§©©¦§¦§©¥§¤¨

'ia(l"kyn ,`"eb):bk dxez ¦



ayieסו zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyily meil inei xeriy

ß elqk f"h iyily mei ß

(âë)-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£BzzkŒ˙‡∑ חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙˙kŒ˙‡∑אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיו הּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

(ãë)Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
:íéî̈«¦

i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑ ּתלמּוד מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", "והּבֹור ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ועקרּבים  נחׁשים אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין ּבֹולֹומר: כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY ixacA mc`d zE`ivn iENn¦§¦¨¨¨§¦§¥¨

מיםמיםמיםמים:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איןאיןאיןאין רקרקרקרק כד)והוהוהוהּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורררר (לז, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֽֽֽֽ
ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא הרמז:(בבא ּבדר לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה ּתֹורה". אּלא מים "אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאין  ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ּבדר מים", ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר
ּתֹורה  מּדברי ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ּבדברי ּבֹורֹו ׁשּיתמּלא ּכלֹומר - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻמציאּות

לקדּׁשה. והמנּגדים ההפכים ּבענינים מּמילא ּבדר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻמתמּלא
הּבעל־ׁשם־טֹוב מאמר עו)ועל־ּדר סימן הריב"ש עצמֹו(צוואת את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם הּפסּוק על ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ממּצע". ּדבר יׁש ולא זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֻמהּׁשם־יתּבר

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', B‚Â'.ּכתרּגּומֹו: ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ

ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ּדרּכן ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּׂשאם?
רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים וכן:∑Î‡˙.נזּדּמנּו נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי כ)ּכל ב את (מלכים "וּיראם ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

ÈÏ˙כד  ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·ÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).Bzðzk úàwElg df`le libx ¤ª¨§¤¨¨¦§Ÿ
'miQR zpFzM':ck dxez §¤©¦

.íéqtä úðBúk úà`EdcbAd ¤§¤©©¦©¤¤
cgEindlr xzFi eia` Fl siqFdW ©§¨¤¦¨¦¥©

:eig ¤̀¨
(ck).íéî Ba ïéà ÷ø øBaäå§©¥¥¨¦

,'wx xFAde' xn`PW rnWOnmElM ¦©§¨¤¤¡©§©¥§
cEnlY dn !?min FA oi`W rcFi ipi ¥̀¦¥©¤¥©¦©©§

xnFloMÎm`?'min FA oi`'`A `N` ©¦¥¥¨¦¤¨¨
wx iM ,hrnl aEzMd,FA oi` min ©¨§©¥¦©©¦¥

FA Wi miAxwre miWgp la`Îziy`xa) £¨§¨¦§©§©¦¥
(.ak zay ,c"t dyxt dax:dk dxez

(dk).úçøàzvEaw ,dxIW FWExiR Ÿ§©¥©¨¨§©
E ,mikxc iklFdFnEBxzM:qFlwpE`A §¥§¨¦§©§§§§

zxiiW',miIaxr lW dxIW - 'i`axr §¨©£¨¨¥©¨¨¤£¨¦¦
'dgxF`' z`xwp dxIXdemW lrmdW §©©¨¨¦§¥§¨©¥¤¥

gxF` iklFd(mikxc ixaFr): §¥©§¥§¨¦
íéàNBð íäélîâe.hle ixvE z`kp §©¥¤§¦§Ÿ§¦¨Ÿ

aEzMd mqxt dOlhxitEz`okFY ¨¨¦§¥©¨¥¥¤¤
m`VnicM ?miNnBd lWricFdl ©¨¨¤©§©¦§¥§¦©

W ,miwiCv lW oxkU oYnixdoi` ©©§¨¨¤©¦¦¤£¥¥
z`Ul miIaxr lW oMxClW zF`Vn ©§¨¤©§¦¦¨¥©¨¤

,EN` oFbM minUA`N`mwEQir xTir §¨¦§¥¤¨¦©¦¨
liaFdl `Edoxhre htpmilfFp ipin) §¦¥§§§¦§¨¦¥§¦

,dnFCke (miwlFCd mipnWEogixW §¨¦©§¦§©¤¤¥¨
dfle ,rx,wiCSd df sqFil -EpOCfp ©§¨¤§¥¤©©¦¦§©§

mi`UFPd miIaxr,minUaicM`NW £¨¦¦©§¦§¨¦§¥¤Ÿ
wfEixrhvie:rx gixn ©§¦§©¥¥¥©¨

úàëð,minUA lW mIEqn oin df oi` . §Ÿ¥¤¦§¨¤§¨¦
`N`dAxd minUa iqEPM lMllM - ¤¨¨¦¥§¨¦©§¥§©

minUa ipin lW zaFxrYdiExw ©©£¤¤¦¥§¨¦¨
oke .'z`kp':aEzMd WExiR mBm`xIe' §Ÿ§¥©¥©¨©©§¥

'dzkp ziA lM z`(bi ,k aÎmikln), ¤¨¥§ŸŸ
ziA z` mdl d`xdW FWExiRW¤¥¤¤§¨¨¤¤¥

'zgwxn(zaFxrY).'einUA ¦§©©©£¤§¨¨
mBxY qElwpE`e'ErW' z`kpitl jk) §§§¦§¥§Ÿ§

(i"yx zqxib`ede ,:derW oFWl§©£¨
.éøöed `EdshTd ivrn shFPd sxU §¦©§¨©¥¥£¥©§¨

,'shw' FnXW urd on WxtEOd lfFp -¥©§¨¦¨¥¤§§¨
dpnPd 'shp' `EdedxFYAipOq mr §¨¨©¦§¤©¨¦©¨¥

zxFhTd'zlgWE shp miOq Ll gw'] ©§¤©§©¦¨¨§¥¤
'ebe(cl ,l zeny)[:

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyily meil inei xeriy
ׁשעוה  לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית נטף ∑È¯ˆe.ּכל והּוא הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָָָ

הּקטרת  סּמני עם אשטרוליזא"ה,∑ËÏÂ.הּנמנה ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ּבלׁשֹון ׁשמֹו לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָֹ»…ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
נּדה  ח)ּבמּסכת .(דף ְִֶֶַָ

(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ּכתרּגּומֹו ּממֹון, ‡˙BÓcŒ.מה eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑,"אביו אל יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים קּבלת ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מתהּל אלהים ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ׁשמיעת ׁשהּוא וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ"נעׂשה
ּוׁשמע, ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את "ׁשמעּתי יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻּבּגן",

קדמי' .ׁשמיע ְֳִַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ e¯·ÚiÂ∑ הרּבה ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע אחרת, ׁשּירא היא ּבני ∑eÎLÓiÂ.זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ«ƒ¿¿ְֵ

הּבֹור, מן יֹוסף את לּמצרים יעקב והּמדינים לּמדינים והּיׁשמעאלים לּיׁשמעאלים, .וּימּכרּוהּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

(èë)øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iå©¦§©−¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ היה עסּוק אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו  יצּועי ׁשּבלּבל על ּובתעניתֹו .ּבׂשּקֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ
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'incw rinW' 'rnWE'dN` lM ,oMW . §©§¦©¢¨©¤¥¨¥¤
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סז ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyily meil inei xeriy

ß elqk f"h iyily mei ß

(âë)-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£BzzkŒ˙‡∑ חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙˙kŒ˙‡∑אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיו הּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

(ãë)Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
:íéî̈«¦

i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑ ּתלמּוד מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", "והּבֹור ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ועקרּבים  נחׁשים אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין ּבֹולֹומר: כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY ixacA mc`d zE`ivn iENn¦§¦¨¨¨§¦§¥¨

מיםמיםמיםמים:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איןאיןאיןאין רקרקרקרק כד)והוהוהוהּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורררר (לז, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֽֽֽֽ
ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא הרמז:(בבא ּבדר לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה ּתֹורה". אּלא מים "אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאין  ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ּבדר מים", ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר
ּתֹורה  מּדברי ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ּבדברי ּבֹורֹו ׁשּיתמּלא ּכלֹומר - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻמציאּות

לקדּׁשה. והמנּגדים ההפכים ּבענינים מּמילא ּבדר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻמתמּלא
הּבעל־ׁשם־טֹוב מאמר עו)ועל־ּדר סימן הריב"ש עצמֹו(צוואת את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם הּפסּוק על ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ממּצע". ּדבר יׁש ולא זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֻמהּׁשם־יתּבר

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', B‚Â'.ּכתרּגּומֹו: ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ

ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ּדרּכן ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּׂשאם?
רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים וכן:∑Î‡˙.נזּדּמנּו נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי כ)ּכל ב את (מלכים "וּיראם ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

ÈÏ˙כד  ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·ÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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.íéqtä úðBúk úà`EdcbAd ¤§¤©©¦©¤¤
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:eig ¤̀¨
(ck).íéî Ba ïéà ÷ø øBaäå§©¥¥¨¦
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cEnlY dn !?min FA oi`W rcFi ipi ¥̀¦¥©¤¥©¦©©§

xnFloMÎm`?'min FA oi`'`A `N` ©¦¥¥¨¦¤¨¨
wx iM ,hrnl aEzMd,FA oi` min ©¨§©¥¦©©¦¥

FA Wi miAxwre miWgp la`Îziy`xa) £¨§¨¦§©§©¦¥
(.ak zay ,c"t dyxt dax:dk dxez
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m`VnicM ?miNnBd lWricFdl ©¨¨¤©§©¦§¥§¦©

W ,miwiCv lW oxkU oYnixdoi` ©©§¨¨¤©¦¦¤£¥¥
z`Ul miIaxr lW oMxClW zF`Vn ©§¨¤©§¦¦¨¥©¨¤

,EN` oFbM minUA`N`mwEQir xTir §¨¦§¥¤¨¦©¦¨
liaFdl `Edoxhre htpmilfFp ipin) §¦¥§§§¦§¨¦¥§¦

,dnFCke (miwlFCd mipnWEogixW §¨¦©§¦§©¤¤¥¨
dfle ,rx,wiCSd df sqFil -EpOCfp ©§¨¤§¥¤©©¦¦§©§

mi`UFPd miIaxr,minUaicM`NW £¨¦¦©§¦§¨¦§¥¤Ÿ
wfEixrhvie:rx gixn ©§¦§©¥¥¥©¨

úàëð,minUA lW mIEqn oin df oi` . §Ÿ¥¤¦§¨¤§¨¦
`N`dAxd minUa iqEPM lMllM - ¤¨¨¦¥§¨¦©§¥§©

minUa ipin lW zaFxrYdiExw ©©£¤¤¦¥§¨¦¨
oke .'z`kp':aEzMd WExiR mBm`xIe' §Ÿ§¥©¥©¨©©§¥

'dzkp ziA lM z`(bi ,k aÎmikln), ¤¨¥§ŸŸ
ziA z` mdl d`xdW FWExiRW¤¥¤¤§¨¨¤¤¥

'zgwxn(zaFxrY).'einUA ¦§©©©£¤§¨¨
mBxY qElwpE`e'ErW' z`kpitl jk) §§§¦§¥§Ÿ§

(i"yx zqxib`ede ,:derW oFWl§©£¨
.éøöed `EdshTd ivrn shFPd sxU §¦©§¨©¥¥£¥©§¨

,'shw' FnXW urd on WxtEOd lfFp -¥©§¨¦¨¥¤§§¨
dpnPd 'shp' `EdedxFYAipOq mr §¨¨©¦§¤©¨¦©¨¥

zxFhTd'zlgWE shp miOq Ll gw'] ©§¤©§©¦¨¨§¥¤
'ebe(cl ,l zeny)[:

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyily meil inei xeriy
ׁשעוה  לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית נטף ∑È¯ˆe.ּכל והּוא הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָָָ

הּקטרת  סּמני עם אשטרוליזא"ה,∑ËÏÂ.הּנמנה ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ּבלׁשֹון ׁשמֹו לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָֹ»…ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
נּדה  ח)ּבמּסכת .(דף ְִֶֶַָ

(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ּכתרּגּומֹו ּממֹון, ‡˙BÓcŒ.מה eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑,"אביו אל יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים קּבלת ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מתהּל אלהים ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ׁשמיעת ׁשהּוא וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ"נעׂשה
ּוׁשמע, ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את "ׁשמעּתי יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻּבּגן",

קדמי' .ׁשמיע ְֳִַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ e¯·ÚiÂ∑ הרּבה ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע אחרת, ׁשּירא היא ּבני ∑eÎLÓiÂ.זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ«ƒ¿¿ְֵ

הּבֹור, מן יֹוסף את לּמצרים יעקב והּמדינים לּמדינים והּיׁשמעאלים לּיׁשמעאלים, .וּימּכרּוהּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

(èë)øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iå©¦§©−¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ היה עסּוק אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו  יצּועי ׁשּבלּבל על ּובתעניתֹו .ּבׂשּקֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

.èìå`xwPd oiOd `Ed`zihFl ¨Ÿ©¦©¦§¨¦¨
,[mhFl]KMdpWn oFWlA FnWziriay) ¨¨§¦§¦§¨

(e"n f"t.:eizeax mya i"yx `ianeEpizFAxe§©¥
EdEWxt`EdW ,xMfPd 'mhFN'd z` - ¥§¤©¨©¦§¨¤

,d"`ifelexhy` FnWE aUr WxWŸ¤¥¤§
dCp zkQnA(.g sc):ek dxez §©¤¤¦¨

(ek).òöa äîFWExiR,oFnO dn ©¤©¥©¨
FnEBxzMipdzp oFnn dn' :qFlwpE`A §©§§§§©¨¦§£¥

Epl riBi sqM dfi` ike ,xnFlM '`pl̈¨§©§¦¥¤¤¤©¦©¨
?FzbixdA: ©£¦¨

Bîc úà eðéqëåiEQikl dpeEMd oi` . §¦¦¤¨¥©©¨¨§¦
,`Ed lWn `N` ,FhEWtM FnC̈¦§¤¨¨¨

FzErnWOWFzzin z` milrpe- ¤©§¨§©§¦¤¦¨
Fzbixd xaC z` xiYqp(m"`x):fk dxez ©§¦¤§©£¦¨

(fk)eòîLiåeig`.dxEn`d 'drinW' ©¦§§¤¨§¦¨¨£¨
:znBxEzn ,o`M'DiPn EliAwe'- ¨§§¤¤§©¦¦¥

mniIwl EniMqde eixaC z` ElATW. ¤¦§¤§¨¨§¦§¦§©§¨
eqFlwpE` mBxzn okdrinW lM §¥§©§¥§§¨§¦¨

WDpiiproFbM ,mixaC zlAw `id ¤¦§¨¨¦©¨©§¨¦§
wEqtA xEn`d,df,'drinW' oFWlA `l ¨¨§¨¤Ÿ¦§§¦¨

.'dlAw' oFWlA `N`rnWIe' :oFbkE ¤¨¦§©¨¨§©¦§©
'eia` l` awri(f ,gk lirl),:FnEBxYW ©£Ÿ¤¨¦¤©§

:oke .'idEa` on awri liAwe'dUrp' §©¥©£Ÿ¦£¦§¥©£¤
'rnWpe(f ,ck zeny);'lAwp' mBxEzn , §¦§¨§§¨§©¥

emlE`lMmFwnWdpeEMd`id §¨¨¨¤©©¨¨¦
ofF`d zrinW,DhEWtMMoFb §¦©¨¤¦§¨§

KNdzn midl` 'd lFw z` ErnWIe'©¦§§¤¡Ÿ¦¦§©¥
'oBA(g ,b lirl),:oNdlC zF`xwOd oke ©¨§¥©¦§¨¦§©¨

'zrnFW dwaxe'(d ,fk my)rnWIe' ; §¦§¨©©©¦§©
'l`xUi(ak ,dl my)z` iYrnW' ; ¦§¨¥¨©§¦¤
'zFPElY(ai ,fh zeny)oinBxEzn oNEM , §¨§§¨¦

:drinW oFWlA'zrnWE' 'ErnWE' ¦§§¦¨§¨§¨©

'incw rinW' 'rnWE'dN` lM ,oMW . §©§¦©¢¨©¤¥¨¥¤
ofF`d zrinW mWExiR:gk dxez ¥¨§¦©¨¤

(gk).íéðéãî íéLðà eøáòiå`id Ff ©©©§£¨¦¦§¨¦¦
,zxg` `xiiWDzF` iWp`n mpi`e §¨¨©¤¤§¥¨¥©§¥¨

,dlrnl dxEn`d mil`rnWi zxiIW©¨©¦§§¥¦¨£¨§©§¨
aEzMd LricFdedfAminrR xMnPW §¦£©¨¨¤¤¦§©§¨¦

,dAxdoNdlcM: ©§¥§¦§©¨
.eëLîiå`N` ,EdEkWn mipicOd `l ©¦§§Ÿ©¦§¨¦§¨¤¨

awri ipaEkWOW mdon sqFi z` §¥©£Ÿ¥¤¨§¤¥¦
EdExMnIe ,xFAdmig`d ©©¦§§¨©¦

mil`rnWIde ,mil`rnWIlEdExkn ©¦§§¥¦§©¦§§¥¦§¨
Exkn :`"p) mipicOde ,mipicOl©¦§¨¦§©¦§¨¦¨§

mixvnl (FzF`(el weqt oldl):hk dxez §¦§©¦
(hk).ïáeàø áLiåEo`Mn rnWn ©¨¨§¥©§©¦¨

W,mW did `l Fzxikna,Kld okidlE ¤¦§¦¨Ÿ¨¨¨§¥¨¨©
`N`z` WOWlE Klil FnFi riBdW ¤¨¤¦¦©¥¥§©¥¤



ayieסח zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyily meil inei xeriy

(ì)äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
:àá-éðà£¦¨«

i"yx£‡·ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
:íca úðzkä-úà eìaèiå©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ

(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«

i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ‡e‰˙ÏÎ.היא ‰Ú¯ ‰iÁ∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו אׁשת (ב"ר)נצנצה ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»¬»»¿ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? לֹו ּגּלה לא ולּמה ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּפֹוטיפר.

והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (תנחומא)עּמהם,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא יֹודע היה יצחק אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לֹו'? לגּלֹות רֹוצה .אינֹו ְֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם להקלהקלהקלהקּבּבּבּב""""הההה לג)ווווׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתפפפפּוּוּוּו לז, ּתלּו(רׁש"י לכן החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ׁשאחד חׁשׁשּו הּׁשבטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּבחרם"). ולא "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכ יסּכימּו ּכאׁשר אּלא אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, החרם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאת
ׁשעדין  קדׁש ׁשל ּבאסּפקלריא  "ראה :לכ הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים סּמן קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ּדבר ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּובסֹופֹו
את  לחּפׂש הלכּו זה סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה להֹודיעֹו מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׁש

חי. ׁשהּוא ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו ְְְְֲִֵֶֶַַָֹיֹוסף,

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.eia`z` WOWn did cg` lM ,oMW ¨¦¤¥¨¤¨¨¨§©¥¤
lW mFId FzF`e ,Fl rEaTd FnFiA eia`̈¦§©¨©§©¤

did oaE`xxg` xaC .Exn`mrhA §¥¨¨¨¨©¥¨§§©©
:eig` z`n Fzkilddid wEqrf` £¦¨¥¥¤¨¨¨¨¨

FziprzaE FTUA,wU zWialE mFv - §©§©£¦§¦©©
daEWzaE dNitzAirEvi lAlAW lr ¦§¦¨¦§¨©¤¦§¥§¥

eia`(my i"yxae .ak ,dl lirl):l dxez ¨¦
(l).àá éðà äðà,`Fa` okidl :FnM ¨¨£¦¨§§¥¨¨

:xnFl oaE`x lW FzpeEkegxa` dp` §©¨¨¤§¥©¨¨¤§©
nipR:`A` lW FxrS`l dxez ¦§¥©£¤©¨

(`l).íéfò øéòNmiGr xirUA `weeC §¦¦¦©§¨¦§¦¦¦
W mEXn ,ExgAl dnFC FnCmclW ¨£¦¤¨¤§¨¤

,mc`ok` iM awri xFAqi KM KFYnE ¨¨¦¨¦§©£Ÿ¦¨¥
sqFi sxhp(bl weqt oldlck): ¦§©¥

.úðzkäzxMfEOWM ,dWxRd lkA ©ªŸ¤§¨©¨¨¨§¤§¤¤
zcTEpn `id ixd ,sqFi lW FYpYEM¨§¤¥£¥¦§¤¤

,zpYM zcTEpn `id o`M ENi`e ,zpzM§Ÿ¤§¦¨¦§¤¤ªŸ¤
zpYM'W itl'dfcFqiE .DnWwx §¦¤ªŸ¤¤§§¨©

zxg` daizl dwEac `idWk§¤¦§¨§¥¨©¤¤
,zpFYMd lW Dpiipr z` zx`zndoFbM ©§¨¤¤¤¦§¨¨¤©ª¤§

zpzM' ,'miQR zpzM' ,'sqFi zpzM'§Ÿ¤¥§Ÿ¤©¦§Ÿ¤
'cA(c ,fh `xwie)zFidl dPYWn df ixd , ©£¥¤¦§©¤¦§

'zpzM' cEwp.lW zpYM :DWExitE)(... ¨§Ÿ¤¥¨ªŸ¤¤
daizl dwEaC Dpi`WM o`M ,okle§¨¥¨§¤¥¨§¨§¥¨
DnWM 'zpYM' `id zcTEpn ,zxg`: ©¤¤§¤¤¦ªŸ¤¦§¨

al dxez
(bl).éða úðúk øîàiå`xwn df ixd ©Ÿ¤§Ÿ¤§¦£¥¤¦§¨

ipA zpzM' xn` ENi`kE ,xvw'Ff `id ¨¨§¦¨©§Ÿ¤§¦¦
(m"`x):eäúìëà äòø äiçsxh sxh ©¨¨¨£¨¨§¨ŸŸ©

,'sqFi sxh sxh' miIqOW oeiM .sqFi¥¥¨¤§©¥¨ŸŸ©¥
drx dIgW miCwdl KxvEd dOl̈¨§©§©§¦¤©¨¨¨

W `N` ?Edzlk`Fa dvpvpritFd - £¨¨§¤¨¤¦§§¨¦©

lW 'uFvip' FzriciA `NW FAÎgEx ¤Ÿ¦¦¨¦¤©
,WcTdWzW` Fa dxBzYW FtFq ©Ÿ¤¤¤¦§¨¤¥¤
xtihFR(f ,hl oldl)drx dIgl dlWnPW ¦©¤¦§§¨§©¨¨¨

Flk`l d`Ad(`"eb ,m"`x): ©¨¨§¨§
:i"yx siqeneFl dNb `l dOle§¨¨Ÿ¦¨

`EdÎKExAÎWFcTdsqFi FpAW awril ©¨¨§©£Ÿ¤§¥
?igEnixgdW itlmig`dz` ElNwe ©§¦¤¤¡¦¨©¦§¦§¤

dNbIW in lMFzxikn zFcF` awril, ¨¦¤§©¤§©£Ÿ§¦¨
es``EdÎKExAÎWFcTdl EtYW §©¦§§©¨¨

FtxvlmdOrmxgd zlHd cnrnA §¨§¦¨¤§©£©©¨©©¥¤
iECiPde(`negpz)`l awril wx ok`e . §©¦§¨¥©§©£ŸŸ

,xaCd dNBzprcFi did wgvi la` ¦§©¨©¨¨£¨¦§¨¨¨¥©
`EdW(sqFi),igz`f dNiB `NW `N` ¤¥©¤¨¤Ÿ¦¨Ÿ

iM ,FpA awrildNb` K`id' ,xn` §©£Ÿ§¦¨©¥©£©¤
dvFx Fpi` `EdÎKExAÎWFcTde§©¨¨¥¤

:'Fl zFNblcl dxez §©
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(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשנה ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ׁשּירד עד מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
למצרים, יעקב ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹוגֹו'",

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב יז)הרי ׁשנים (מגילה ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ׁשנה כ' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
עׂשרים  "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻּבּדר

ּכנגּדן  ללקֹות וסֹופי הן עלי הן, לי ,"ּבבית .ׁשנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«
i"yx£ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑וׁשבט ׁשבט ּכל עם נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה נחמיה רּבי רּבי ּונׂשאּום'. ¿»¿…»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּתֹו' ּולכּלתֹו, ּבנֹו, לחתנֹו, מּלקרא נמנע אדם ׁשאין ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות .אֹומר: ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ÌÁ˙‰Ï Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר) מן ׁשּיׁשּתּכח ּגזרה נגזרה הּמת ׁשעל ׁשּמת , וסבּור החי על  ּתנחּומין מקּבל אדם  אין «¿»≈¿ƒ¿«≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

החי  על ולא ‡ÈaŒÏ.הּלב 'על':∑‡¯„ ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על כא)ּכמֹו: ב ׁשאּול (שמואל "אל ְֵַַַַֹ≈≈∆¿ƒְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ
הּדמים", ּבית ד)ואל א ואל (שמואל האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות ("אל Ï‡L‰.חמיה Ï·‡∑,ּכפׁשּוטֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ»≈¿…»ְִ

ּכל  אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי  הּוא: קבר מּפי לׁשֹון ּבידי מסּור היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ימי'. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e·‡¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).íéaø íéîélA`zn did dOke ¨¦©¦§©¨¨¨¦§©¥
?'ig sqFi cFr' iM xVAzdW cr ,eilr̈¨©¤¦§©¥¦¥©

n ,dpW a"kmFIWxiRXsqFiEPOn ¨¨¦¤¥©¥¦¤
mixvnl awri cxIW crFzF`xl ©¤¨©©£Ÿ§¦§©¦¦§

.aEWraW oA :mipXd oFAWg `Ed Kke§¨¤§©¨¦¤§©
FnM ,xMnPWM did dpW dxUr¤§¥¨¨¨¨§¤¦§©§

xn`PWdWxRd W`xAraW oA sqFi' ¤¤¡©§Ÿ©¨¨¨¥¤§©
'Fbe 'dpW dxUrdpW miWlW oaE , ¤§¥¨¨§¤§Ÿ¦¨¨

diddrxt iptl FcnrAoA sqFie'] ¨¨§¨§¦§¥©§Ÿ§¥¤
'ebe 'miWlW(en ,`n oldl)WlXW ixd ,[ §Ÿ¦£¥¤§

FzxikOn Etlg dpW dxUre ,cFr ¤§¥¨¨¨§¦§¦¨§
raVd ipW raWEncTW mixvnA ¤©§¥©¨¨§¦§©¦¤¨§

,arxlmizpWEzFpXn,arxd ¨¨¨§¨©¦¦§¨¨¨
mipW rWzl eiCgi zFtxhvOd©¦§¨§©§¨§¥©¨¦

cr ,zFtqFpmixvnl awri `AWM ¨©§¤¨©£Ÿ§¦§©¦
'ebe 'arxd mizpW df iM'](e ,dn oldl).[ ¦¤§¨©¦¨¨¨

,rWY cFre mipW dxUr WlW E`vnp¦§§§¤§¥¨¦§¥©
dpW a"k ixdz` awri d`x `NW £¥¨¨¤Ÿ¨¨©£Ÿ¤

,sqFimd dN` mipW xRqnEa"k cbpM ¥¦§©¨¦¥¤¥§¤¤
awri miIw `lW dpWzevncEAM ¨¨¤Ÿ¦¥©£Ÿ¦§©¦

m`e a`bn)(.fi dlidid `NW mEXn ¨¨¥¦¤Ÿ¨¨
:eia` ziaAoal ziaA didW dpW 'k §¥¨¦¨¨¤¨¨§¥¨¨

'LziaA dpW mixUr iN df'],`l lirl) ¤¦¤§¦¨¨§¥¤
(`n,[mipW 'aEaMrzPW zFtqFpKxCA ¨¦¨¤¦§©¥©¤¤

,oal ziAn FaEWAmdnivge dpW §¦¥¨¨¥¤¨¨¨¥¦

Axirl` ziaA miWcg dXWe ,zFMq §¦ª§¦¨¢¨¦§¥¥
(zeclez zyxt seq i"yx d`x)W Edfe ;fnx §¤¤¨©

WM awrimixUr iN df' oall xn` ©£Ÿ§¤¨©§¨¨¤¦¤§¦
'LziaA dpW(`n ,`l lirl),od il - ¨¨§¥¤¦¥

xnFlM,od ilr,izrxlzFwll itFqe §©¨©¥§¨¨¦§¦¦§
:oCbpMdl dxez §¤§¨
(dl).åéúBða ìëålke' oFWl Edn §¨§¨©§§¨

Ep`vn `l dpiC caNn `lde ,'eizFpA§¨©£Ÿ¦§©¦¨Ÿ¨¨
EpizFAx Ewlgpe ?awril zFpA EclFPW¤§¨§©£Ÿ§¤§§©¥

:mixaCd WExitA,xnF` dcEdi iAx §¥©§¨¦©¦§¨¥
haW lM mr EclFp zFnF`Y zFig £̀¨§§¦¨¥¤

haWedclFp awri ipAn oA lM mr - ¨¥¤¦¨¥¦§¥©£Ÿ§¨
dclFPW dpiCn uEg] dnF`Y zA©§¨¦¦¨¤§¨

,[DCalmE`UpEmiWpl mdl mipAd. §©¨§¨©¨¦¨¤§¨¦
,xnF` dingp iAxawri lW eipa iWp ©¦§¤§¨¥§¥¨¨¤©£Ÿ

,Eid zFIprpMmr zFnF`Y EclFp `le §©£¦¨§Ÿ§§¦
;mipAd- 'eizFpA lke' Edn `N`EN` ©¨¦¤¨©§¨§¨¥
eizFNMopi`W iR lr s`W ,eipa iWp - ©¨§¥¨¨¤©©¦¤¥¨

,mlFrd Kxc itl KM zF`xwp ,eizFpA§¨¦§¨¨§¦¤¤¨¨
Fpzgl `FxwNn rpnp mc` oi`W¤¥¨¨¦§©¦¦§©£¨

:'FYA' FzNklE 'FpA'§§©¨¦
.íçðúäì ïàîéålFki did `l ©§¨¥§¦§©¥Ÿ¨¨¨
W mEXn mgpzdllAwn mc` oi` §¦§©¥¦¤¥¨¨§©¥

igd lr oinEgpYlA`zn `Ed eilrW ©§¦©©©¤¨¨¦§©¥
zErhAW xEaqe`Ed,znitlWwx §¨§¨¤¥§¦¤©

dxfb dxfbp zOd lrmFwOd z`n ©©¥¦§§¨§¥¨¥¥©¨
aNd on gMYWIW,dn onf xFarM ¤¦§©©¦©¥©£§©¨

igd lr `le(daxÎziy`xa): §Ÿ©¤¨
éða ìà ãøà'ipA l`' .dl`W la` ¥¥¤§¦¨¥§Ÿ¨¤§¦

FWExiR o`M xEn`dFnM:'ipA lr'. ¨¨¨¥§©§¦
- dlF`W la` cx` FxEarA ,xnFlM§©©£¥¥¨¥§¨
l` izcixi cr lA`z` ipA zFcF` lr©§¦¤§©¥©§¦¨¦¤

.xaTd'l`' dAxde`xwOA Ep`vn ©¤¤§©§¥¤¨¨©¦§¨
W,'lr' oFWlA oiWOWn:oFbMl`' ¤§©§¦¦§©§¤

minCd ziA l`e lE`Wzind xW` ¨§¤¥©¨¦£¤¥¦
'mipFraBd z`(` ,`k 'a l`eny) ¤©¦§¦

dfi` lr cecl d"awd lW FzaEWYn]¦§¨¤§¨¦©¥¤
lre lE`W lr ;arxd WpFr `A `hg¥§¨¤¨¨¨©¨§©

oke .['ebe minCd ziAoFx` gwNd l`' ¥©¨¦§¥¤¦¨©£
'DWi`e ding l`e midl`d,c `Îmy) ¨¡Ÿ¦§¤¨¦¨§¦¨

(`kzOW lre ,oFx`d gwlPW lr]©¤¦§©¨¨§©¤¥
[DlraE ding: ¨¦¨©§¨

.äìàL ìáà'lF`y'tMoFWl ,FhEW ¨¥§Ÿ¨§¦§§
;`Ed xawxnF`kE,xaT` ila`AKke ¤¤§¥§¤§¦¤¨¥§¨

cr la` did` ipA lr :aEzMd WExiR¥©¨©§¦¤§¤¨¥©
,xaTd l` cx`WM izFnmgpz` `le ¦§¤¥¥¤©¤¤§Ÿ¤§©¥

E .ini lMitl,FWxcn`Ed 'lF`W' ¨¨©§¦¦§¨§
.mPdiB:awri xn` Kkedid df oniq ¥¦Ÿ§¨¨©©£Ÿ¦¨¤¨¨

dxEaBd iRn iciA xEqnozp oniq - ¨§¨¦¦¦©§¨¦¨¨©
,d"awd ilzEni `l m`s`cg` ¦¦Ÿ¨©¤¨



סט ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyily meil inei xeriy

(ì)äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
:àá-éðà£¦¨«

i"yx£‡·ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
:íca úðzkä-úà eìaèiå©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ

(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«

i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ‡e‰˙ÏÎ.היא ‰Ú¯ ‰iÁ∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו אׁשת (ב"ר)נצנצה ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»¬»»¿ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? לֹו ּגּלה לא ולּמה ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּפֹוטיפר.

והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (תנחומא)עּמהם,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא יֹודע היה יצחק אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לֹו'? לגּלֹות רֹוצה .אינֹו ְֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם להקלהקלהקלהקּבּבּבּב""""הההה לג)ווווׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתפפפפּוּוּוּו לז, ּתלּו(רׁש"י לכן החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ׁשאחד חׁשׁשּו הּׁשבטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּבחרם"). ולא "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכ יסּכימּו ּכאׁשר אּלא אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, החרם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאת
ׁשעדין  קדׁש ׁשל ּבאסּפקלריא  "ראה :לכ הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים סּמן קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ּדבר ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּובסֹופֹו
את  לחּפׂש הלכּו זה סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה להֹודיעֹו מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׁש

חי. ׁשהּוא ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו ְְְְֲִֵֶֶַַָֹיֹוסף,

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.eia`z` WOWn did cg` lM ,oMW ¨¦¤¥¨¤¨¨¨§©¥¤
lW mFId FzF`e ,Fl rEaTd FnFiA eia`̈¦§©¨©§©¤

did oaE`xxg` xaC .Exn`mrhA §¥¨¨¨¨©¥¨§§©©
:eig` z`n Fzkilddid wEqrf` £¦¨¥¥¤¨¨¨¨¨

FziprzaE FTUA,wU zWialE mFv - §©§©£¦§¦©©
daEWzaE dNitzAirEvi lAlAW lr ¦§¦¨¦§¨©¤¦§¥§¥

eia`(my i"yxae .ak ,dl lirl):l dxez ¨¦
(l).àá éðà äðà,`Fa` okidl :FnM ¨¨£¦¨§§¥¨¨

:xnFl oaE`x lW FzpeEkegxa` dp` §©¨¨¤§¥©¨¨¤§©
nipR:`A` lW FxrS`l dxez ¦§¥©£¤©¨

(`l).íéfò øéòNmiGr xirUA `weeC §¦¦¦©§¨¦§¦¦¦
W mEXn ,ExgAl dnFC FnCmclW ¨£¦¤¨¤§¨¤

,mc`ok` iM awri xFAqi KM KFYnE ¨¨¦¨¦§©£Ÿ¦¨¥
sqFi sxhp(bl weqt oldlck): ¦§©¥

.úðzkäzxMfEOWM ,dWxRd lkA ©ªŸ¤§¨©¨¨¨§¤§¤¤
zcTEpn `id ixd ,sqFi lW FYpYEM¨§¤¥£¥¦§¤¤

,zpYM zcTEpn `id o`M ENi`e ,zpzM§Ÿ¤§¦¨¦§¤¤ªŸ¤
zpYM'W itl'dfcFqiE .DnWwx §¦¤ªŸ¤¤§§¨©

zxg` daizl dwEac `idWk§¤¦§¨§¥¨©¤¤
,zpFYMd lW Dpiipr z` zx`zndoFbM ©§¨¤¤¤¦§¨¨¤©ª¤§

zpzM' ,'miQR zpzM' ,'sqFi zpzM'§Ÿ¤¥§Ÿ¤©¦§Ÿ¤
'cA(c ,fh `xwie)zFidl dPYWn df ixd , ©£¥¤¦§©¤¦§

'zpzM' cEwp.lW zpYM :DWExitE)(... ¨§Ÿ¤¥¨ªŸ¤¤
daizl dwEaC Dpi`WM o`M ,okle§¨¥¨§¤¥¨§¨§¥¨
DnWM 'zpYM' `id zcTEpn ,zxg`: ©¤¤§¤¤¦ªŸ¤¦§¨

al dxez
(bl).éða úðúk øîàiå`xwn df ixd ©Ÿ¤§Ÿ¤§¦£¥¤¦§¨

ipA zpzM' xn` ENi`kE ,xvw'Ff `id ¨¨§¦¨©§Ÿ¤§¦¦
(m"`x):eäúìëà äòø äiçsxh sxh ©¨¨¨£¨¨§¨ŸŸ©

,'sqFi sxh sxh' miIqOW oeiM .sqFi¥¥¨¤§©¥¨ŸŸ©¥
drx dIgW miCwdl KxvEd dOl̈¨§©§©§¦¤©¨¨¨

W `N` ?Edzlk`Fa dvpvpritFd - £¨¨§¤¨¤¦§§¨¦©

lW 'uFvip' FzriciA `NW FAÎgEx ¤Ÿ¦¦¨¦¤©
,WcTdWzW` Fa dxBzYW FtFq ©Ÿ¤¤¤¦§¨¤¥¤
xtihFR(f ,hl oldl)drx dIgl dlWnPW ¦©¤¦§§¨§©¨¨¨

Flk`l d`Ad(`"eb ,m"`x): ©¨¨§¨§
:i"yx siqeneFl dNb `l dOle§¨¨Ÿ¦¨

`EdÎKExAÎWFcTdsqFi FpAW awril ©¨¨§©£Ÿ¤§¥
?igEnixgdW itlmig`dz` ElNwe ©§¦¤¤¡¦¨©¦§¦§¤

dNbIW in lMFzxikn zFcF` awril, ¨¦¤§©¤§©£Ÿ§¦¨
es``EdÎKExAÎWFcTdl EtYW §©¦§§©¨¨

FtxvlmdOrmxgd zlHd cnrnA §¨§¦¨¤§©£©©¨©©¥¤
iECiPde(`negpz)`l awril wx ok`e . §©¦§¨¥©§©£ŸŸ

,xaCd dNBzprcFi did wgvi la` ¦§©¨©¨¨£¨¦§¨¨¨¥©
`EdW(sqFi),igz`f dNiB `NW `N` ¤¥©¤¨¤Ÿ¦¨Ÿ

iM ,FpA awrildNb` K`id' ,xn` §©£Ÿ§¦¨©¥©£©¤
dvFx Fpi` `EdÎKExAÎWFcTde§©¨¨¥¤

:'Fl zFNblcl dxez §©

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyily meil inei xeriy

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשנה ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ׁשּירד עד מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
למצרים, יעקב ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹוגֹו'",

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב יז)הרי ׁשנים (מגילה ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ׁשנה כ' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
עׂשרים  "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻּבּדר

ּכנגּדן  ללקֹות וסֹופי הן עלי הן, לי ,"ּבבית .ׁשנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«
i"yx£ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑וׁשבט ׁשבט ּכל עם נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה נחמיה רּבי רּבי ּונׂשאּום'. ¿»¿…»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּתֹו' ּולכּלתֹו, ּבנֹו, לחתנֹו, מּלקרא נמנע אדם ׁשאין ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות .אֹומר: ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ÌÁ˙‰Ï Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר) מן ׁשּיׁשּתּכח ּגזרה נגזרה הּמת ׁשעל ׁשּמת , וסבּור החי על  ּתנחּומין מקּבל אדם  אין «¿»≈¿ƒ¿«≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

החי  על ולא ‡ÈaŒÏ.הּלב 'על':∑‡¯„ ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על כא)ּכמֹו: ב ׁשאּול (שמואל "אל ְֵַַַַֹ≈≈∆¿ƒְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ
הּדמים", ּבית ד)ואל א ואל (שמואל האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות ("אל Ï‡L‰.חמיה Ï·‡∑,ּכפׁשּוטֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ»≈¿…»ְִ

ּכל  אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי  הּוא: קבר מּפי לׁשֹון ּבידי מסּור היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ימי'. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e·‡¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).íéaø íéîélA`zn did dOke ¨¦©¦§©¨¨¨¦§©¥
?'ig sqFi cFr' iM xVAzdW cr ,eilr̈¨©¤¦§©¥¦¥©

n ,dpW a"kmFIWxiRXsqFiEPOn ¨¨¦¤¥©¥¦¤
mixvnl awri cxIW crFzF`xl ©¤¨©©£Ÿ§¦§©¦¦§

.aEWraW oA :mipXd oFAWg `Ed Kke§¨¤§©¨¦¤§©
FnM ,xMnPWM did dpW dxUr¤§¥¨¨¨¨§¤¦§©§

xn`PWdWxRd W`xAraW oA sqFi' ¤¤¡©§Ÿ©¨¨¨¥¤§©
'Fbe 'dpW dxUrdpW miWlW oaE , ¤§¥¨¨§¤§Ÿ¦¨¨

diddrxt iptl FcnrAoA sqFie'] ¨¨§¨§¦§¥©§Ÿ§¥¤
'ebe 'miWlW(en ,`n oldl)WlXW ixd ,[ §Ÿ¦£¥¤§

FzxikOn Etlg dpW dxUre ,cFr ¤§¥¨¨¨§¦§¦¨§
raVd ipW raWEncTW mixvnA ¤©§¥©¨¨§¦§©¦¤¨§

,arxlmizpWEzFpXn,arxd ¨¨¨§¨©¦¦§¨¨¨
mipW rWzl eiCgi zFtxhvOd©¦§¨§©§¨§¥©¨¦

cr ,zFtqFpmixvnl awri `AWM ¨©§¤¨©£Ÿ§¦§©¦
'ebe 'arxd mizpW df iM'](e ,dn oldl).[ ¦¤§¨©¦¨¨¨

,rWY cFre mipW dxUr WlW E`vnp¦§§§¤§¥¨¦§¥©
dpW a"k ixdz` awri d`x `NW £¥¨¨¤Ÿ¨¨©£Ÿ¤

,sqFimd dN` mipW xRqnEa"k cbpM ¥¦§©¨¦¥¤¥§¤¤
awri miIw `lW dpWzevncEAM ¨¨¤Ÿ¦¥©£Ÿ¦§©¦

m`e a`bn)(.fi dlidid `NW mEXn ¨¨¥¦¤Ÿ¨¨
:eia` ziaAoal ziaA didW dpW 'k §¥¨¦¨¨¤¨¨§¥¨¨

'LziaA dpW mixUr iN df'],`l lirl) ¤¦¤§¦¨¨§¥¤
(`n,[mipW 'aEaMrzPW zFtqFpKxCA ¨¦¨¤¦§©¥©¤¤

,oal ziAn FaEWAmdnivge dpW §¦¥¨¨¥¤¨¨¨¥¦

Axirl` ziaA miWcg dXWe ,zFMq §¦ª§¦¨¢¨¦§¥¥
(zeclez zyxt seq i"yx d`x)W Edfe ;fnx §¤¤¨©

WM awrimixUr iN df' oall xn` ©£Ÿ§¤¨©§¨¨¤¦¤§¦
'LziaA dpW(`n ,`l lirl),od il - ¨¨§¥¤¦¥

xnFlM,od ilr,izrxlzFwll itFqe §©¨©¥§¨¨¦§¦¦§
:oCbpMdl dxez §¤§¨
(dl).åéúBða ìëålke' oFWl Edn §¨§¨©§§¨

Ep`vn `l dpiC caNn `lde ,'eizFpA§¨©£Ÿ¦§©¦¨Ÿ¨¨
EpizFAx Ewlgpe ?awril zFpA EclFPW¤§¨§©£Ÿ§¤§§©¥

:mixaCd WExitA,xnF` dcEdi iAx §¥©§¨¦©¦§¨¥
haW lM mr EclFp zFnF`Y zFig £̀¨§§¦¨¥¤

haWedclFp awri ipAn oA lM mr - ¨¥¤¦¨¥¦§¥©£Ÿ§¨
dclFPW dpiCn uEg] dnF`Y zA©§¨¦¦¨¤§¨

,[DCalmE`UpEmiWpl mdl mipAd. §©¨§¨©¨¦¨¤§¨¦
,xnF` dingp iAxawri lW eipa iWp ©¦§¤§¨¥§¥¨¨¤©£Ÿ

,Eid zFIprpMmr zFnF`Y EclFp `le §©£¦¨§Ÿ§§¦
;mipAd- 'eizFpA lke' Edn `N`EN` ©¨¦¤¨©§¨§¨¥
eizFNMopi`W iR lr s`W ,eipa iWp - ©¨§¥¨¨¤©©¦¤¥¨

,mlFrd Kxc itl KM zF`xwp ,eizFpA§¨¦§¨¨§¦¤¤¨¨
Fpzgl `FxwNn rpnp mc` oi`W¤¥¨¨¦§©¦¦§©£¨

:'FYA' FzNklE 'FpA'§§©¨¦
.íçðúäì ïàîéålFki did `l ©§¨¥§¦§©¥Ÿ¨¨¨
W mEXn mgpzdllAwn mc` oi` §¦§©¥¦¤¥¨¨§©¥

igd lr oinEgpYlA`zn `Ed eilrW ©§¦©©©¤¨¨¦§©¥
zErhAW xEaqe`Ed,znitlWwx §¨§¨¤¥§¦¤©

dxfb dxfbp zOd lrmFwOd z`n ©©¥¦§§¨§¥¨¥¥©¨
aNd on gMYWIW,dn onf xFarM ¤¦§©©¦©¥©£§©¨

igd lr `le(daxÎziy`xa): §Ÿ©¤¨
éða ìà ãøà'ipA l`' .dl`W la` ¥¥¤§¦¨¥§Ÿ¨¤§¦

FWExiR o`M xEn`dFnM:'ipA lr'. ¨¨¨¥§©§¦
- dlF`W la` cx` FxEarA ,xnFlM§©©£¥¥¨¥§¨
l` izcixi cr lA`z` ipA zFcF` lr©§¦¤§©¥©§¦¨¦¤

.xaTd'l`' dAxde`xwOA Ep`vn ©¤¤§©§¥¤¨¨©¦§¨
W,'lr' oFWlA oiWOWn:oFbMl`' ¤§©§¦¦§©§¤

minCd ziA l`e lE`Wzind xW` ¨§¤¥©¨¦£¤¥¦
'mipFraBd z`(` ,`k 'a l`eny) ¤©¦§¦

dfi` lr cecl d"awd lW FzaEWYn]¦§¨¤§¨¦©¥¤
lre lE`W lr ;arxd WpFr `A `hg¥§¨¤¨¨¨©¨§©

oke .['ebe minCd ziAoFx` gwNd l`' ¥©¨¦§¥¤¦¨©£
'DWi`e ding l`e midl`d,c `Îmy) ¨¡Ÿ¦§¤¨¦¨§¦¨

(`kzOW lre ,oFx`d gwlPW lr]©¤¦§©¨¨§©¤¥
[DlraE ding: ¨¦¨©§¨

.äìàL ìáà'lF`y'tMoFWl ,FhEW ¨¥§Ÿ¨§¦§§
;`Ed xawxnF`kE,xaT` ila`AKke ¤¤§¥§¤§¦¤¨¥§¨

cr la` did` ipA lr :aEzMd WExiR¥©¨©§¦¤§¤¨¥©
,xaTd l` cx`WM izFnmgpz` `le ¦§¤¥¥¤©¤¤§Ÿ¤§©¥

E .ini lMitl,FWxcn`Ed 'lF`W' ¨¨©§¦¦§¨§
.mPdiB:awri xn` Kkedid df oniq ¥¦Ÿ§¨¨©©£Ÿ¦¨¤¨¨

dxEaBd iRn iciA xEqnozp oniq - ¨§¨¦¦¦©§¨¦¨¨©
,d"awd ilzEni `l m`s`cg` ¦¦Ÿ¨©¤¨



ayieע zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy
מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם ּגיהּנם הּגבּורה: רֹואה ׁשאיני ‡·ÂÈ.אני B˙‡ j·iÂ∑ ּבֹוכה היה יצחק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ«≈¿¿…»ƒְִֶָָָ

מתאּבל, היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו חי מּפני ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(åì)ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´
:íéçahä øN äòøt©§½Ÿ©−©©¨¦«

i"yx£ÌÈÁah‰∑הּמל ּבהמֹות .ׁשֹוחטי ««»ƒֲֲֵֶֶַַ

ß elqk f"i iriax mei ß

çì(à)åéçà úàî äãeäé ãøiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®
:äøéç BîLe éîlãò Léà-ãò èiå©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑ אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
'ל ׁשֹומעים היינּו להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ּבצרת ּכׁשראּו ∑ËiÂ.מּגדּלתֹו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ«≈

אחיו  ÈÓl„Ú.מאת LÈ‡ „Ú∑עּמֹו .נׁשּתּתף ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִִֵַ

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚk∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎa ‰È‰Â∑:לׁשֹון 'ּכזיב', נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, טו)ׁשם ּתהיה (ירמיה "היֹו ¿»»ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אכזב", ּכמֹו נה)לי ראיתי:(ישעיה רּבה ּובבראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו ."וּתקרא ְְְְִֵַַַָָ

ÙÈËBÙÏ¯לו  ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,iIgA ipAnixdipi`W ip` ghaEn ¦¨©§©©£¥§¨£¦¤¥¦
d`FxipR.mPdibixd ,ipA zOW dYre ¤§¥¥¦Ÿ§©¨¤¥§¦£¥

mPdiBd `EdW ,'dlF`W' cx` izFnA: §¦¥¥§¨¤©¥¦¨
.åéáà Búà jáiålW Fla` caNn ©¥§§Ÿ¨¦¦§©¤§¤

JaIe' aEzMd siqFd ,sqFi lr awri©£Ÿ©¥¦©¨©¥§§
eia` lr o`Mn WFxcl ,'eia` FzŸ̀¨¦¦§¦¨©¨¦

.wgvi`Ed s`WipRn did dkFA ¦§¨¤©¤¨¨¦§¥
awri lW Fzxvlr lA`zOd ,FpA ¨¨¤©£Ÿ§©¦§©¥©

,sqFila`Fnvr wgvidid `l ¥£¨¦§¨©§Ÿ¨¨
lA`zndkFA wx `N`W ,ixddid ¦§©¥¤¨©¤¤£¥¨¨

ig `EdW rcFi(bl weqt lirl i"yx d`x) ¥©¤¨
(`"eb ,`"aix):el dxez

(el).íéçahämdzFnda ihgFW ©©¨¦¥£¥§¥

KlOddid xtihFtE ,eizFCErq KxFvl ©¤¤§¤§¨¦©¨¨
:mdilr dPEnnd xVd` dxez ©©©§¤£¥¤

çì(`)àåää úòa éäéådi cxIedcE ©§¦¨¥©¦©¥¤§¨
.eig` z`ndWxR dknqp dOlFf ¥¥¤¨¨¨¦§§¨¨¨¨

e o`kldf ici lrwiqtdaEzMd §¨§©§¥¤¦§¦©¨
Arvn`cOll ?sqFi lW FzWxt §¤§©¨¨¨¤¥§©¥

z`n dcEdi cxi' ok` `idd zrAW¤¨¥©¦¨¥¨©§¨¥¥
,'eig`FzNEcBn eig` EdEcixFdW, ¤¨¤¦¤¨¦§¨

Wmdia` zxvA E`xWMo`nnd ¤§¤¨§¨©£¦¤©§¨¥
mgpzdlExn` ,:dcEdil mig`d §¦§©¥¨§¨©¦¦¨

Yxn` dY`'EplENi` ,Fxknl ©¨¨©§¨¨§¨§¦
FaiWdl Yxn`,mFlWA eia` l` ¨©§¨©£¦¤¨¦§¨

:'Ll mirnFW Epiid̈¦§¦§

èiåKlde dhp ,xnFlM .:eig` z`n ©¥§©¨¨§¨©¥¥¤¨
.éîlãò Léà ãòFOr sYYWp- ©¦£ª¨¦¦§©¥¦

:Edrxe FtYEWl dUrpa dxez ©£¨§¨§¥¥
(a).éðòðkmrd oal dpeEMd oi` §©£¦¥©©¨¨§¤¨¨

:qFlwpE`A FnEBxzM `N` ,iprpMd©§©£¦¤¨§©§§§§
'`xbY'(daxÎziy`xa)'xgFq' FWExiRW ©§¨¤¥¥

FnM](ck ,`l ilyn)['iprpMl dpzp xFbge' §©£¨§¨©§©£¦
(` ,p migqt):b dxez

(d)æëá äéäå.áémFwOd mW`Ed §¨¨¦§¦¥©¨
DYcl zrA dcEdi did mWe ,'aifM'§¦§¨¨¨§¨§¥¦§¨

FzF`.di`xe ,elyn yexit i"yx `iane
:yxcnd on eixaclip` xnF`emXdW §¥£¦¤©¥

iM ,Fzcil oiprn `Ed 'aifM'mW lr §¦¥¦§©¥¨¦©¥

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,ער ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ׁשּנאמר זרעֹו, מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אֹונן. ׁשל יפיּהמיתתֹו ויכחיׁש ּתתעּבר ׁשּלא ּכדי זרעֹו? מׁשחית ער היה .ולּמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ הּמת ׁשם על יּקרא .הּבן ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

(é):Búà-íb úîiå äNò øLà ýåýé éðéòa òøiå©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«

(àé)-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«
éáààeä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãò C ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàk§¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ Èk∑,ּבקׁש אֹותּה היה ּדֹוחה לֹוּכלֹומר, להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא ¯Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימּותּו זֹו היא לד)מחזקת .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡¯ÏÓ‡יא  È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
¯Ó‡ È¯‡ È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e·‡ ˙Èa ˙·È˙ÈÂƒƒ«≈»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dwqRWf`,'aifk' `xwp zcNn ¤¨§¨¨¦¤¤¦§¨§¦
`EdWoFWlFnM ,xaC zwqtdFid' ¤§©§¨©¨¨§¨

'afk` FnM il didz(gi ,eh dinxi) ¦§¤¦§©§¨
wqR Fghan xESW mc`M il ziUrp]©£¥¨¦§¨¨¤¦§©¨©

min `vFnkE' :oke [EPOn`l xW` ¦¤§¥§¨©¦£¤Ÿ
'einin EaGki(`i ,gp diryi)xkU] §©§¥¨§©

Fpi`W min xFwnM EidIW ,miwiCSd©©¦¦¤¦§¦§©¦¤¥
[wqFRok `l m`C ,xn`Y `l m` - ¥§¦Ÿ¥¦ŸŸ©

,dciNd oiprn `Ed mFwOd mXWdn ¤¥©¨¥¦§©©¥¨©
`AaEzMdEpricFdldid' xW`A ¨©¨§¦¥©£¤¨¨

FzF` DYclA aifka.':i"yx xirne ¦§¦§¦§¨
dAxÎziW`xaaE(c ,dt),izi`x ¦§¥¦©¨¨¦¦

'Fbe dlW FnW `xwYe- 'aifM' ©¦§¨§¥¨§§¦
'zwqR'dwqtd oFWNn aifM mXW ixd §¨©£¥¤¥§¦¦§©§¨¨

:`Ede dxez
(f).'ä éðéòa òø?Fzrx dzid dnE ©§¥¥¤¨§¨¨¨

opF` lW FzrxM(h weqt oldl),didW §¨¨¤¨¤¨¨
Frxf zigWn,EdFnMoM cFnll Wie ©§¦©§¨§¥¦§¥

KFYnopF`A xn`PW(i weqt)'mB' znIe ¦¤¤¡©§¨©¨¤©
FzF`,W o`Mnxr lW FzzinMmB KM ¦¨¤§¦¨¤¥¨©
zAiqxr did dOle .opF` lW Fzzin ¦©¦¨¤¨§¨¨¨¨¥

xArzY `NW icM ?Frxf zigWn©§¦©§§¥¤Ÿ¦§©¥
:Diti Wigkieg dxez §©§¦¨§¨

(g)òøæ í÷äå,xnFlM .Lig`loAd §¨¥¤©§¨¦§©©¥
,EN` oi`eVPn clEi xW`lr `xTi £¤¦¨¥¦¦¦¥¦¨¥©

zOd mW`Ed ENi`M aWgp zFidl - ¥©¥¦§¤§¨§¦
zOd 'Lig` rxf'(`"eb):h dxez ¤©¨¦©¥

(h).äöøà úçLåminkg ElWn lWn §¦¥©§¨¨¨¨§£¨¦

:EdUrn lr'dxFfe miptAn WC ©©£¥¨¦¦§¦§¤
'uEgAn(daxÎziy`xa):i dxez ¦©

(`i)øîà ék.eig`M `Ed mb zEni oR ¦¨©¤¨©§¤¨
,xnFlM,zEni oR did dcEdi lW FWWg §©£¨¤§¨¨¨¤¨

lCbIW cr oiYnYW xnzl xn`X dnE©¤¨©§¨¨¤©§¦©¤¦§©
dlWWwA DzF` did dgFC ,- ¥¨¤¨¨¨§©

mrh zpizpA DYrC gipdl oeEMzd¦§©¥§¨¦©©§¨¦§¦©©©
cFrA ,zn` Fpi`W WElwdid `NW ¨¤¥¡¤§¤Ÿ¨¨

FYrcadcEdi lWFl D`iVdls` §©§¤§¨§©¦¨©
lCbIWM: §¤¦§©

úeîé ït øîà ékdilra ipXW oeiM . ¦¨©¤¨¥¨¤§¥§¨¤¨
dYrn ixd ,Ezn mincFTdzwfgEn ©§¦¥£¥¥©¨§¤¤

`idFfdiWp` EzEnIW(:bn zeaezk) ¦¤¨£¨¤¨
(`"eb ,m"`x):ai dxez



עי ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy
מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם ּגיהּנם הּגבּורה: רֹואה ׁשאיני ‡·ÂÈ.אני B˙‡ j·iÂ∑ ּבֹוכה היה יצחק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ«≈¿¿…»ƒְִֶָָָ

מתאּבל, היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו חי מּפני ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(åì)ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´
:íéçahä øN äòøt©§½Ÿ©−©©¨¦«

i"yx£ÌÈÁah‰∑הּמל ּבהמֹות .ׁשֹוחטי ««»ƒֲֲֵֶֶַַ

ß elqk f"i iriax mei ß

çì(à)åéçà úàî äãeäé ãøiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®
:äøéç BîLe éîlãò Léà-ãò èiå©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑ אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
'ל ׁשֹומעים היינּו להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ּבצרת ּכׁשראּו ∑ËiÂ.מּגדּלתֹו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ«≈

אחיו  ÈÓl„Ú.מאת LÈ‡ „Ú∑עּמֹו .נׁשּתּתף ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִִֵַ

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚk∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎa ‰È‰Â∑:לׁשֹון 'ּכזיב', נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, טו)ׁשם ּתהיה (ירמיה "היֹו ¿»»ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אכזב", ּכמֹו נה)לי ראיתי:(ישעיה רּבה ּובבראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו ."וּתקרא ְְְְִֵַַַָָ

ÙÈËBÙÏ¯לו  ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,iIgA ipAnixdipi`W ip` ghaEn ¦¨©§©©£¥§¨£¦¤¥¦
d`FxipR.mPdibixd ,ipA zOW dYre ¤§¥¥¦Ÿ§©¨¤¥§¦£¥

mPdiBd `EdW ,'dlF`W' cx` izFnA: §¦¥¥§¨¤©¥¦¨
.åéáà Búà jáiålW Fla` caNn ©¥§§Ÿ¨¦¦§©¤§¤

JaIe' aEzMd siqFd ,sqFi lr awri©£Ÿ©¥¦©¨©¥§§
eia` lr o`Mn WFxcl ,'eia` FzŸ̀¨¦¦§¦¨©¨¦

.wgvi`Ed s`WipRn did dkFA ¦§¨¤©¤¨¨¦§¥
awri lW Fzxvlr lA`zOd ,FpA ¨¨¤©£Ÿ§©¦§©¥©

,sqFila`Fnvr wgvidid `l ¥£¨¦§¨©§Ÿ¨¨
lA`zndkFA wx `N`W ,ixddid ¦§©¥¤¨©¤¤£¥¨¨

ig `EdW rcFi(bl weqt lirl i"yx d`x) ¥©¤¨
(`"eb ,`"aix):el dxez

(el).íéçahämdzFnda ihgFW ©©¨¦¥£¥§¥

KlOddid xtihFtE ,eizFCErq KxFvl ©¤¤§¤§¨¦©¨¨
:mdilr dPEnnd xVd` dxez ©©©§¤£¥¤

çì(`)àåää úòa éäéådi cxIedcE ©§¦¨¥©¦©¥¤§¨
.eig` z`ndWxR dknqp dOlFf ¥¥¤¨¨¨¦§§¨¨¨¨

e o`kldf ici lrwiqtdaEzMd §¨§©§¥¤¦§¦©¨
Arvn`cOll ?sqFi lW FzWxt §¤§©¨¨¨¤¥§©¥

z`n dcEdi cxi' ok` `idd zrAW¤¨¥©¦¨¥¨©§¨¥¥
,'eig`FzNEcBn eig` EdEcixFdW, ¤¨¤¦¤¨¦§¨

Wmdia` zxvA E`xWMo`nnd ¤§¤¨§¨©£¦¤©§¨¥
mgpzdlExn` ,:dcEdil mig`d §¦§©¥¨§¨©¦¦¨

Yxn` dY`'EplENi` ,Fxknl ©¨¨©§¨¨§¨§¦
FaiWdl Yxn`,mFlWA eia` l` ¨©§¨©£¦¤¨¦§¨

:'Ll mirnFW Epiid̈¦§¦§

èiåKlde dhp ,xnFlM .:eig` z`n ©¥§©¨¨§¨©¥¥¤¨
.éîlãò Léà ãòFOr sYYWp- ©¦£ª¨¦¦§©¥¦

:Edrxe FtYEWl dUrpa dxez ©£¨§¨§¥¥
(a).éðòðkmrd oal dpeEMd oi` §©£¦¥©©¨¨§¤¨¨

:qFlwpE`A FnEBxzM `N` ,iprpMd©§©£¦¤¨§©§§§§
'`xbY'(daxÎziy`xa)'xgFq' FWExiRW ©§¨¤¥¥

FnM](ck ,`l ilyn)['iprpMl dpzp xFbge' §©£¨§¨©§©£¦
(` ,p migqt):b dxez

(d)æëá äéäå.áémFwOd mW`Ed §¨¨¦§¦¥©¨
DYcl zrA dcEdi did mWe ,'aifM'§¦§¨¨¨§¨§¥¦§¨

FzF`.di`xe ,elyn yexit i"yx `iane
:yxcnd on eixaclip` xnF`emXdW §¥£¦¤©¥

iM ,Fzcil oiprn `Ed 'aifM'mW lr §¦¥¦§©¥¨¦©¥

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,ער ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ׁשּנאמר זרעֹו, מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אֹונן. ׁשל יפיּהמיתתֹו ויכחיׁש ּתתעּבר ׁשּלא ּכדי זרעֹו? מׁשחית ער היה .ולּמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ הּמת ׁשם על יּקרא .הּבן ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

(é):Búà-íb úîiå äNò øLà ýåýé éðéòa òøiå©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«

(àé)-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«
éáààeä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãò C ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàk§¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ Èk∑,ּבקׁש אֹותּה היה ּדֹוחה לֹוּכלֹומר, להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא ¯Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימּותּו זֹו היא לד)מחזקת .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡¯ÏÓ‡יא  È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
¯Ó‡ È¯‡ È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e·‡ ˙Èa ˙·È˙ÈÂƒƒ«≈»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dwqRWf`,'aifk' `xwp zcNn ¤¨§¨¨¦¤¤¦§¨§¦
`EdWoFWlFnM ,xaC zwqtdFid' ¤§©§¨©¨¨§¨

'afk` FnM il didz(gi ,eh dinxi) ¦§¤¦§©§¨
wqR Fghan xESW mc`M il ziUrp]©£¥¨¦§¨¨¤¦§©¨©

min `vFnkE' :oke [EPOn`l xW` ¦¤§¥§¨©¦£¤Ÿ
'einin EaGki(`i ,gp diryi)xkU] §©§¥¨§©

Fpi`W min xFwnM EidIW ,miwiCSd©©¦¦¤¦§¦§©¦¤¥
[wqFRok `l m`C ,xn`Y `l m` - ¥§¦Ÿ¥¦ŸŸ©

,dciNd oiprn `Ed mFwOd mXWdn ¤¥©¨¥¦§©©¥¨©
`AaEzMdEpricFdldid' xW`A ¨©¨§¦¥©£¤¨¨

FzF` DYclA aifka.':i"yx xirne ¦§¦§¦§¨
dAxÎziW`xaaE(c ,dt),izi`x ¦§¥¦©¨¨¦¦

'Fbe dlW FnW `xwYe- 'aifM' ©¦§¨§¥¨§§¦
'zwqR'dwqtd oFWNn aifM mXW ixd §¨©£¥¤¥§¦¦§©§¨¨

:`Ede dxez
(f).'ä éðéòa òø?Fzrx dzid dnE ©§¥¥¤¨§¨¨¨

opF` lW FzrxM(h weqt oldl),didW §¨¨¤¨¤¨¨
Frxf zigWn,EdFnMoM cFnll Wie ©§¦©§¨§¥¦§¥

KFYnopF`A xn`PW(i weqt)'mB' znIe ¦¤¤¡©§¨©¨¤©
FzF`,W o`Mnxr lW FzzinMmB KM ¦¨¤§¦¨¤¥¨©
zAiqxr did dOle .opF` lW Fzzin ¦©¦¨¤¨§¨¨¨¨¥

xArzY `NW icM ?Frxf zigWn©§¦©§§¥¤Ÿ¦§©¥
:Diti Wigkieg dxez §©§¦¨§¨

(g)òøæ í÷äå,xnFlM .Lig`loAd §¨¥¤©§¨¦§©©¥
,EN` oi`eVPn clEi xW`lr `xTi £¤¦¨¥¦¦¦¥¦¨¥©

zOd mW`Ed ENi`M aWgp zFidl - ¥©¥¦§¤§¨§¦
zOd 'Lig` rxf'(`"eb):h dxez ¤©¨¦©¥

(h).äöøà úçLåminkg ElWn lWn §¦¥©§¨¨¨¨§£¨¦

:EdUrn lr'dxFfe miptAn WC ©©£¥¨¦¦§¦§¤
'uEgAn(daxÎziy`xa):i dxez ¦©

(`i)øîà ék.eig`M `Ed mb zEni oR ¦¨©¤¨©§¤¨
,xnFlM,zEni oR did dcEdi lW FWWg §©£¨¤§¨¨¨¤¨

lCbIW cr oiYnYW xnzl xn`X dnE©¤¨©§¨¨¤©§¦©¤¦§©
dlWWwA DzF` did dgFC ,- ¥¨¤¨¨¨§©

mrh zpizpA DYrC gipdl oeEMzd¦§©¥§¨¦©©§¨¦§¦©©©
cFrA ,zn` Fpi`W WElwdid `NW ¨¤¥¡¤§¤Ÿ¨¨

FYrcadcEdi lWFl D`iVdls` §©§¤§¨§©¦¨©
lCbIWM: §¤¦§©

úeîé ït øîà ékdilra ipXW oeiM . ¦¨©¤¨¥¨¤§¥§¨¤¨
dYrn ixd ,Ezn mincFTdzwfgEn ©§¦¥£¥¥©¨§¤¤

`idFfdiWp` EzEnIW(:bn zeaezk) ¦¤¨£¨¤¨
(`"eb ,m"`x):ai dxez



ayieעב zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy

(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה .וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiåæâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
:BðàöŸ«

i"yx£‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון יֹוׁשבת:(שופטים היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה וגֹו'", ׁשמׁשֹון "וּירד …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּכאן  לּה ויֹורדין מּכאן, לּה .עֹולין ְְִִִִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA dcixie dIlr£¦¨¦¦¨©£©

תמנתהתמנתהתמנתהתמנתה:::: עלהעלהעלהעלה חמיחמיחמיחמי יג)ההההּנּנּנּנהההה (לח, ִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן לּה עֹולין יֹוׁשבת, היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה, גֹו' ׁשמׁשֹון וּירד אֹומר הּוא ובפירוש ּבׁשמׁשֹון יג. (לח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

רש"י)

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָיׁש
הרי  ּבׁשּפּוע, הּוא ׁשההר מּכיון ּכי אחד. לרגע אפילּו ּבמקֹומֹו ולעמד לנּוח לֹו אי־אפׁשר ּבהר, ועֹולה מטּפס אדם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכאׁשר

חס־וׁשלֹום. ּולהסּתּכן לּפֹול הּוא עלּול יפסיק, ְְְְִִִִֵַַַָָאם
ּבּקדׁש, מעלּיתֹו לרגע ולנּוח ּבמּצבֹו להסּתּפק לאדם ׁשאי־אפׁשר ה'", ּבהר יעלה "מי - לקֹונֹו האדם ּבעבֹודת הּוא כן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּוכמֹו
חס־וׁשלֹום. "ירידה" לידי ולבֹוא ליּכׁשל הּוא עלּול מעלּיתֹו, לרגע ינּוח ואם ההר" "ּבׁשּפּוע נמצא הּוא הרי ועת זמן ּבכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
ׁשל  לׁשֹונֹות אּלא ועמידה, יׁשיבה לׁשֹון ּכתּוב לא יֹוׁשבת", היתה ההר ּד"ּבׁשּפּוע "ּתמנה", ׁשאצל ּבזה הּכתּוב רמז ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוזה
אֹו ּבירידה  אֹו הּוא הרי האדם, נמצא ׁשּבֹו מּצב ּובכל היא. ירידה ּבמקֹומֹו עמידה ּגם ההר" "ּבׁשּפּוע ּכי וירידה, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָעלּיה

ֲִַָּבעלּיה.

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥¸©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå ólòúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר ÌÈÈÚ.ׁשּלא Á˙Ùa ·LzÂ∑ ׁשעל ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ּבפתיחת «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

dpÓיד  d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»

:ez‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai)Bðàö éææBb ìò ìòiåKM .dzpnY ©©©©§¥Ÿ¦§¨¨¨
:aEzMd WxRznlrIedcEdidzpnY ¦§¨¥©¨©©©§¨¦§¨¨

icMcFnrlmWFp`v iffFB lr §¥©£¨©§¥Ÿ
(mzcFar lr giBWdl):bi dxez §©§¦©©£¨¨

(bi).äúðîú äìBòxirdW rnWn ¤¦§¨¨©§©¤¨¦
WIW ,DFaB mFwnA dzid 'zpnY'¦§¨¨§¨§¨¨©¤¥

,dil` zFlrleENi``Ed oFWnWa ©£¥¤¨§¦§¦§
xnF`(` ,ci mihtey)oFWnW 'cxIe' ¥©¥¤¦§

,dzpnYWIW drwaA daWIW rnWn ¦§¨¨©§©¤¨§¨§¦§¨¤¥
zpnY xird `N` ?dil` cxilArvn` ¥¥¥¤¨¤¨¨¦¦§¨§¤§©

Dl oilFr ,zaWFi dzid xdd rERW¦©¨¨¨§¨¤¤¦¨

o`Mn Dl oicxFie o`Mnmi`Ad - ¦¨§§¦¨¦¨©¨¦
mi`Ade ,dil` milFr dHnNn¦§©¨¦¥¤¨§©¨¦

dil` micxFi dlrnln:ci dxez ¦§©§¨§¦¥¤¨
(ci).ólòúzåDzErnWn oi` ©¦§©¨¥©§¨¨

oFWNn `N` ,dWlEg KFYn zEtNrzd¦§©§¦§¨¤¨¦§
W ,iEQike sEHir`NW dipt dzQM ¦§¦¤¦§¨¨¤¨¤Ÿ

DA xiMidcEdi: ©¦¨§¨
.íéðéò çúôa áLzåmW df oi` ©¥¤§¤©¥©¦¥¤¥

daXiizd `id xnFlM `N` ,mFwn̈¤¨§©¦¦§©§¨
mipir zgiztA,d`xpe iElB mFwnA - ¦§¦©¥©¦§¨¨§¦§¤

zFgEzR miaXde mixaFrd ipir lMW¤¨¥¥¨§¦§©¨¦§

;mW`EdemikxC zWxtAmFwn=] ¨§§¨¨©§¨¦¨
zFcxtpe FGn Ff zFWxFR mikxCdW¤©§¨¦§¦§¦§¨

o`klE o`kl,[KxC lrWzklFdd §¨§¨¤©¤¤©¤¤
lW FgztA ,EWxc EpizFAxe .dzpnz¦§¨¨§©¥¨§§¦§¤

Epia` mdxa``xwPd `Ede ,daWi ©§¨¨¨¦¨§¨§©¦§¨
mEXn 'mipir gzR'mipir lMWlW ¤©¥©¦¦¤¨¥©¦¤

mikxc iklFdFzF`xl zFRvn(.i dheq) §¥§¨¦§©¦§
,oElle mW lAwzdl oilibx EidW¤¨§¦¦§¦§©¥¨§¨
xEqi dcEdi mBW DYrcA dlFY dzide§¨§¨¨§©§¨¤©§¨¨

mWl(z"ti): §¨
äìL ìãâ ék äúàø ék`l `ide ¦¨£¨¦¨©¥¨§¦Ÿ

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר אבינּו,(סוטה אברהם ׁשל לראֹותֹוּבפתחֹו מצּפֹות עינים ¯.ׁשּכל Èk‰˙‡ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ»¬»

'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk∑ ּבנים מּמּנּו להעמיד מתאּוה ׁשהיתה יה ּודה, אצל עצמּה הפקירה לפיכ. ƒ»«≈»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי Èt‰.ּבפרׁשת ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ

צנּועה, היתה חמיה ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי חׁשדּהרּבֹותינּו: לא לפיכ. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ דשטורני"ר לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר אל נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר. «≈≈∆»∆«∆∆ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

‡pŒ‰·‰∑ ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הם  נתינה ללׁשֹון קרֹובים הזמנה ׁשל אֹותן ואף .נתינה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה ו ׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'.BÏ ¯‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו, ּכּיֹוצא ּבֹוּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.dX`l Fl dpYpdxiwtd Kkitl ¦§¨§¦¨§¦¨¦§¦¨
DnvrzFidldzidW ,dcEdi lv` ©§¨¦§¥¤§¨¤¨§¨

,mipa EPOn cinrdl dE`zn`l m`e ¦§©¨§©£¦¦¤¨¦§¦Ÿ
dcEdin mcinrY ,dlXn mipA cinrY©£¦¨¦¦¥¨©£¦¥¦¨

Fnvr:eh dxez ©§
(eh).äðBæì äáLçiåzaWFIW itl ©©§§¤¨§¨§¦¤¤¤

mikxC zWxtAzFpFGd KxcM: §¨¨©§¨¦§¤¤©
.äéðt äúqë ék`ledidlFki ¦¦§¨¨¤¨§Ÿ¨¨¨

DxiMdlE DzF`xl.FzNM xnY `idW ¦§¨§©¦¨¤¦¨¨©¨
dipR dzqk iM ,EpizFAx WxcnEf`n ¦§©©¥¦¦§¨¨¤¨¥¨

,mlFrnEiMdzidWMd`Aziaa ¥¨¦§¤¨§¨¨¨§¥
drEpv dzid ding,dipR dxiYqnE ¨¦¨¨§¨§¨©§¦¨¨¤¨
DcWg `l Kkitl`id FGW dcEdi §¦¨Ÿ£¨¨§¨¤¦

on dpFfl DaWg `N` ,drEpSd FzNM©¨©§¨¤¨£¨¨§¨¦
wEXd:fh dxez ©
(fh).Cøcä ìà äéìà èiåoFWl ©¥¥¤¨¤©¤¤§

mB iM ,miccSl dIptE KxCd lETir¦©¤¤§¦¨©§¨¦¦©

,KxCA KlFd dcEdi did okl mcFw¤¨¥¨¨§¨¥©¤¤
xq eiWkr `N`W KxCn`Ed,Da did ¤¨©§¨¨¦¤¤¤¨¨¨

e.DA `id xW` KxCd l` dhp §¨¨¤©¤¤£¤¦¨
,f"rl oFWlaE`Ed 'hIe' WExiR ¦§©©¥©¥

:x"ipxehyc
.àp äáäo`M Dpi` 'dad' zNin ¨¨¨¦©¨¨¥¨¨

EpN dad' FnM] WOn dpizp oFWNn¦§§¦¨©¨§¨¨¨
'mgl(eh ,fn oldl)oY' :FnM Dpiipr `N` ,[ ¤¤¤¨¦§¨¨§¥

:Dl xnF`kE ,'Lnvr okdeKnvr ipikd §¨¥©§§§¥¨¨¦¦©§¥
.Kkl KYrceoke,'dad' oFWl lM §©§¥§¨§¥¨§¨¨
dpnfd oFWldpkdemFwOn uEg ,`Ed §©§¨¨©£¨¨¦¨

oaEn oiprd KFYOWFnBxzl WIW ¤¦¨¦§¨¨¤¥§©§§
dpnfd lW mzF` s`e ;dpizp oFWlA¦§§¦¨§©¨¤©§¨¨

md dpizp oFWll miaFxw,mcFqiA §¦¦§§¦¨¥¦¨
Fnvr zpizp oirn dpnfdA Wi oMW¤¥¥§©§¨¨¥¥§¦©©§
`Ed eil`W xaCl mc`d lW FYrce§©§¤¨¨¨©¨¨¤¥¨
'dad' oFWl cFqIW `vnp ,Fnvr oinfn©§¦©§¦§¨¤§§¨¨

itM mFwn lkA WxRznE ,`Ed cg ¤̀¨¦§¨¥§¨¨§¦
Fpiipr:fi dxez ¦§¨
(fi).ïBáøò`xwPd `EdoFMWn ¥¨©¦§¨©§

lrA utg = oFMWn] dpWOd oFWlA¦§©¦§¨©§¥¤©©
Fl zFidl raFYd icil xqnPd Kxr¥¤©¦§¨¦¥©¥©¦§
`l m` EPOn zFAbl ,FaFg oFghal§¦§¦§¦¤¦Ÿ

[EPrxti:gi dxez ¦§¨¤
(gi).Eìéúôe EîúçFnEBxzM Ÿ¨§§¦¤§©§

:qFlwpE`A'KRiWFWe Kzwfr'- §§§¦§§¨§¦¨
d :mdWDA mzFg dY`W zrAh ¤¥©©©©¤©¨¥¨

DA WOYWnE ,FA dwEwg Fznizg]£¦¨£¨¦§©¥¨
,[znzFgMdQMzn dY`W LzlnUe §¤¤§¦§¨§¤©¨¦§©¤

:Dä
.Bì øäzådzxd `idW aEzMd WiBcd ©©©¦§¦©¨¤¦¨§¨

;Fl minFCd mipaA xnFlM ,'Fl'mixFAB §©§¨¦©¦¦¦
,Fa `vFIMe:Fa `vFIM miwiCvdxez ©¥§©¦¦©¥

hi



עג ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy

(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה .וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiåæâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
:BðàöŸ«

i"yx£‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון יֹוׁשבת:(שופטים היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה וגֹו'", ׁשמׁשֹון "וּירד …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּכאן  לּה ויֹורדין מּכאן, לּה .עֹולין ְְִִִִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA dcixie dIlr£¦¨¦¦¨©£©

תמנתהתמנתהתמנתהתמנתה:::: עלהעלהעלהעלה חמיחמיחמיחמי יג)ההההּנּנּנּנהההה (לח, ִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן לּה עֹולין יֹוׁשבת, היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה, גֹו' ׁשמׁשֹון וּירד אֹומר הּוא ובפירוש ּבׁשמׁשֹון יג. (לח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

רש"י)

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָיׁש
הרי  ּבׁשּפּוע, הּוא ׁשההר מּכיון ּכי אחד. לרגע אפילּו ּבמקֹומֹו ולעמד לנּוח לֹו אי־אפׁשר ּבהר, ועֹולה מטּפס אדם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכאׁשר

חס־וׁשלֹום. ּולהסּתּכן לּפֹול הּוא עלּול יפסיק, ְְְְִִִִֵַַַָָאם
ּבּקדׁש, מעלּיתֹו לרגע ולנּוח ּבמּצבֹו להסּתּפק לאדם ׁשאי־אפׁשר ה'", ּבהר יעלה "מי - לקֹונֹו האדם ּבעבֹודת הּוא כן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּוכמֹו
חס־וׁשלֹום. "ירידה" לידי ולבֹוא ליּכׁשל הּוא עלּול מעלּיתֹו, לרגע ינּוח ואם ההר" "ּבׁשּפּוע נמצא הּוא הרי ועת זמן ּבכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
ׁשל  לׁשֹונֹות אּלא ועמידה, יׁשיבה לׁשֹון ּכתּוב לא יֹוׁשבת", היתה ההר ּד"ּבׁשּפּוע "ּתמנה", ׁשאצל ּבזה הּכתּוב רמז ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוזה
אֹו ּבירידה  אֹו הּוא הרי האדם, נמצא ׁשּבֹו מּצב ּובכל היא. ירידה ּבמקֹומֹו עמידה ּגם ההר" "ּבׁשּפּוע ּכי וירידה, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָעלּיה

ֲִַָּבעלּיה.

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥¸©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå ólòúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר ÌÈÈÚ.ׁשּלא Á˙Ùa ·LzÂ∑ ׁשעל ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ּבפתיחת «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

dpÓיד  d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»

:ez‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai)Bðàö éææBb ìò ìòiåKM .dzpnY ©©©©§¥Ÿ¦§¨¨¨
:aEzMd WxRznlrIedcEdidzpnY ¦§¨¥©¨©©©§¨¦§¨¨

icMcFnrlmWFp`v iffFB lr §¥©£¨©§¥Ÿ
(mzcFar lr giBWdl):bi dxez §©§¦©©£¨¨

(bi).äúðîú äìBòxirdW rnWn ¤¦§¨¨©§©¤¨¦
WIW ,DFaB mFwnA dzid 'zpnY'¦§¨¨§¨§¨¨©¤¥

,dil` zFlrleENi``Ed oFWnWa ©£¥¤¨§¦§¦§
xnF`(` ,ci mihtey)oFWnW 'cxIe' ¥©¥¤¦§

,dzpnYWIW drwaA daWIW rnWn ¦§¨¨©§©¤¨§¨§¦§¨¤¥
zpnY xird `N` ?dil` cxilArvn` ¥¥¥¤¨¤¨¨¦¦§¨§¤§©

Dl oilFr ,zaWFi dzid xdd rERW¦©¨¨¨§¨¤¤¦¨

o`Mn Dl oicxFie o`Mnmi`Ad - ¦¨§§¦¨¦¨©¨¦
mi`Ade ,dil` milFr dHnNn¦§©¨¦¥¤¨§©¨¦

dil` micxFi dlrnln:ci dxez ¦§©§¨§¦¥¤¨
(ci).ólòúzåDzErnWn oi` ©¦§©¨¥©§¨¨

oFWNn `N` ,dWlEg KFYn zEtNrzd¦§©§¦§¨¤¨¦§
W ,iEQike sEHir`NW dipt dzQM ¦§¦¤¦§¨¨¤¨¤Ÿ

DA xiMidcEdi: ©¦¨§¨
.íéðéò çúôa áLzåmW df oi` ©¥¤§¤©¥©¦¥¤¥

daXiizd `id xnFlM `N` ,mFwn̈¤¨§©¦¦§©§¨
mipir zgiztA,d`xpe iElB mFwnA - ¦§¦©¥©¦§¨¨§¦§¤

zFgEzR miaXde mixaFrd ipir lMW¤¨¥¥¨§¦§©¨¦§

;mW`EdemikxC zWxtAmFwn=] ¨§§¨¨©§¨¦¨
zFcxtpe FGn Ff zFWxFR mikxCdW¤©§¨¦§¦§¦§¨

o`klE o`kl,[KxC lrWzklFdd §¨§¨¤©¤¤©¤¤
lW FgztA ,EWxc EpizFAxe .dzpnz¦§¨¨§©¥¨§§¦§¤

Epia` mdxa``xwPd `Ede ,daWi ©§¨¨¨¦¨§¨§©¦§¨
mEXn 'mipir gzR'mipir lMWlW ¤©¥©¦¦¤¨¥©¦¤

mikxc iklFdFzF`xl zFRvn(.i dheq) §¥§¨¦§©¦§
,oElle mW lAwzdl oilibx EidW¤¨§¦¦§¦§©¥¨§¨
xEqi dcEdi mBW DYrcA dlFY dzide§¨§¨¨§©§¨¤©§¨¨

mWl(z"ti): §¨
äìL ìãâ ék äúàø ék`l `ide ¦¨£¨¦¨©¥¨§¦Ÿ

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר אבינּו,(סוטה אברהם ׁשל לראֹותֹוּבפתחֹו מצּפֹות עינים ¯.ׁשּכל Èk‰˙‡ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ»¬»

'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk∑ ּבנים מּמּנּו להעמיד מתאּוה ׁשהיתה יה ּודה, אצל עצמּה הפקירה לפיכ. ƒ»«≈»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי Èt‰.ּבפרׁשת ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ

צנּועה, היתה חמיה ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי חׁשדּהרּבֹותינּו: לא לפיכ. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ דשטורני"ר לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר אל נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר. «≈≈∆»∆«∆∆ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

‡pŒ‰·‰∑ ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הם  נתינה ללׁשֹון קרֹובים הזמנה ׁשל אֹותן ואף .נתינה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה ו ׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'.BÏ ¯‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו, ּכּיֹוצא ּבֹוּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.dX`l Fl dpYpdxiwtd Kkitl ¦§¨§¦¨§¦¨¦§¦¨
DnvrzFidldzidW ,dcEdi lv` ©§¨¦§¥¤§¨¤¨§¨

,mipa EPOn cinrdl dE`zn`l m`e ¦§©¨§©£¦¦¤¨¦§¦Ÿ
dcEdin mcinrY ,dlXn mipA cinrY©£¦¨¦¦¥¨©£¦¥¦¨

Fnvr:eh dxez ©§
(eh).äðBæì äáLçiåzaWFIW itl ©©§§¤¨§¨§¦¤¤¤

mikxC zWxtAzFpFGd KxcM: §¨¨©§¨¦§¤¤©
.äéðt äúqë ék`ledidlFki ¦¦§¨¨¤¨§Ÿ¨¨¨

DxiMdlE DzF`xl.FzNM xnY `idW ¦§¨§©¦¨¤¦¨¨©¨
dipR dzqk iM ,EpizFAx WxcnEf`n ¦§©©¥¦¦§¨¨¤¨¥¨

,mlFrnEiMdzidWMd`Aziaa ¥¨¦§¤¨§¨¨¨§¥
drEpv dzid ding,dipR dxiYqnE ¨¦¨¨§¨§¨©§¦¨¨¤¨
DcWg `l Kkitl`id FGW dcEdi §¦¨Ÿ£¨¨§¨¤¦

on dpFfl DaWg `N` ,drEpSd FzNM©¨©§¨¤¨£¨¨§¨¦
wEXd:fh dxez ©
(fh).Cøcä ìà äéìà èiåoFWl ©¥¥¤¨¤©¤¤§

mB iM ,miccSl dIptE KxCd lETir¦©¤¤§¦¨©§¨¦¦©

,KxCA KlFd dcEdi did okl mcFw¤¨¥¨¨§¨¥©¤¤
xq eiWkr `N`W KxCn`Ed,Da did ¤¨©§¨¨¦¤¤¤¨¨¨

e.DA `id xW` KxCd l` dhp §¨¨¤©¤¤£¤¦¨
,f"rl oFWlaE`Ed 'hIe' WExiR ¦§©©¥©¥

:x"ipxehyc
.àp äáäo`M Dpi` 'dad' zNin ¨¨¨¦©¨¨¥¨¨

EpN dad' FnM] WOn dpizp oFWNn¦§§¦¨©¨§¨¨¨
'mgl(eh ,fn oldl)oY' :FnM Dpiipr `N` ,[ ¤¤¤¨¦§¨¨§¥

:Dl xnF`kE ,'Lnvr okdeKnvr ipikd §¨¥©§§§¥¨¨¦¦©§¥
.Kkl KYrceoke,'dad' oFWl lM §©§¥§¨§¥¨§¨¨
dpnfd oFWldpkdemFwOn uEg ,`Ed §©§¨¨©£¨¨¦¨

oaEn oiprd KFYOWFnBxzl WIW ¤¦¨¦§¨¨¤¥§©§§
dpnfd lW mzF` s`e ;dpizp oFWlA¦§§¦¨§©¨¤©§¨¨

md dpizp oFWll miaFxw,mcFqiA §¦¦§§¦¨¥¦¨
Fnvr zpizp oirn dpnfdA Wi oMW¤¥¥§©§¨¨¥¥§¦©©§
`Ed eil`W xaCl mc`d lW FYrce§©§¤¨¨¨©¨¨¤¥¨
'dad' oFWl cFqIW `vnp ,Fnvr oinfn©§¦©§¦§¨¤§§¨¨

itM mFwn lkA WxRznE ,`Ed cg ¤̀¨¦§¨¥§¨¨§¦
Fpiipr:fi dxez ¦§¨
(fi).ïBáøò`xwPd `EdoFMWn ¥¨©¦§¨©§

lrA utg = oFMWn] dpWOd oFWlA¦§©¦§¨©§¥¤©©
Fl zFidl raFYd icil xqnPd Kxr¥¤©¦§¨¦¥©¥©¦§
`l m` EPOn zFAbl ,FaFg oFghal§¦§¦§¦¤¦Ÿ

[EPrxti:gi dxez ¦§¨¤
(gi).Eìéúôe EîúçFnEBxzM Ÿ¨§§¦¤§©§

:qFlwpE`A'KRiWFWe Kzwfr'- §§§¦§§¨§¦¨
d :mdWDA mzFg dY`W zrAh ¤¥©©©©¤©¨¥¨

DA WOYWnE ,FA dwEwg Fznizg]£¦¨£¨¦§©¥¨
,[znzFgMdQMzn dY`W LzlnUe §¤¤§¦§¨§¤©¨¦§©¤

:Dä
.Bì øäzådzxd `idW aEzMd WiBcd ©©©¦§¦©¨¤¦¨§¨

;Fl minFCd mipaA xnFlM ,'Fl'mixFAB §©§¨¦©¦¦¦
,Fa `vFIMe:Fa `vFIM miwiCvdxez ©¥§©¦¦©¥

hi



ayieעד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּהּהּהּה מתמתמתמתּכּכּכּכּסּסּסּסהההה ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ווווׂשׂשׂשׂשמלתמלתמלתמלת ּבּבּבּבּהּהּהּה חחחחֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה יח)טטטטּבּבּבּבעתעתעתעת לח, לכן (רש"י ּבדּבּורֹו. יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ּתמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לאֹות  (ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא נפֹוצים, חפצים ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת מּמּנּו ּבּקׁשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻלא

" - .ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחׁשיבּות) . ּבּה ּבּה".ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחֹותם מתּכּסה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

(àë)äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷§¥¨«
i"yx£‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

(âë)äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìL̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה Êe·Ï.מה ‰È‰ Ôt∑ ּכי ּגנאי, ויהיה הּדבר יתּפרסם עֹוד ּתבּקׁשּנה אם ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆»ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּדברי  לאּמת עֹוד לעׂשֹות עלי ‰.מה È„b‰ ÈzÁÏL ‰p‰‰f∑ עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשר ּמה לפי ְְֲִֵֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ

עּזים  ּבגדי אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת .(ב"ר)ׁשהטּביל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹ

(ãë)éäéå|ìLîkøîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz äúðæ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤

:óøOúå äeàéöBä äãeäé§½̈«¦−¨§¦¨¥«
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ׁשל (נדה ורּבֹו ראׁשֹון ׁשל חדׁשים",רּבֹו "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ¿ƒ¿…√»ƒְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻ

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא  ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).äLãwä`idW itl ,dpFfl iEPiM ©§¥¨¦§¨§¦¤¦
M.zEpfl zpOEfnE zWCEwn:xnFlM ¦§¤¤§¤¤¦§§©

xacl zcrEin zFidl `id zcgiizn¦§©¤¤¦¦§§¤¤§¨¨
df:ak dxez ¤

(bk).dì çwzdid xaM oFaxrd ¦©¨¨¥¨§¨¨¨
eiWkrn ,xnFlM `N` ,DciA gEwl̈©§¨¨¤¨§©¥©§¨

DNW didiA dMfze,DciAX dnoi`e ¦§¤¤¨§¦§¤§©¤§¨¨§¥
dixg` URgl Epl i`cM: §©¨§©¥©£¤¨

.æeáì äéäð ït,cFr dPWwaY m` ¤¦§¤¨¦§©§¤¨
xaCd mqxRzimiAxAdidieEpl ¦§©§¥©¨¨¨©¦§¦§¤¨

l,i`pblr lFgnl Epl i`cM KklE ¦§©§¨§©¨¦§©
.oFaxrdicbA `weeC DpFvx m` mbe ¨¥¨§©¦§¨©§¨¦§¦

,iziUr iNW z` ip` ixd ,miGrdn iM ¦¦£¥£¦¤¤¦¨¦¦¦¤
zO`l cFr zFUrl ilrz` miIwlE ¨©©£§©¥§©¥¤

ixaCiYglW dPd' iM ,Dl iYghadW §¨©¤¦§©§¦¨¦¦¥¨©§¦
'Dz`vn `l dY`e dGd icBd: ©§¦©¤§©¨Ÿ§¨¨

.äfä éãbä ézçìL äpäcbpM dCn ¦¥¨©§¦©§¦©¤¦¨§¤¤
,FA dniIwzp dCndcEdi dOixW itl ¦¨¦§©§¨§¦¤¦¨§¨

(:i dheq d`x),miGr icbA eia` z ¤̀¨¦¦§¦¦¦
FncA sqFi zpFzM liAhdWxirU lW ¤¦§¦§¤¥§¨¤§¦

,hgWPd miGrdiM mdia` zrC zFHdl ¨¦¦©¦§¨§©©©£¦¤¦
sxhp(blÎ`l ,fl lirl)Kkitl ,mb EdEOx ¦§©§¦¨¦©

miGr icbA FzF`dnxrA `ivFdl - ¦§¦¦¦§¦§¨§¨
,dHOde lizRde mzFgd z` FcIn¦¨¤©¨§©§¦§©©¤

miGrd icB glWIW cr oFaxrMÎziy`xa) §¥¨©¤¦§©§¦¨¦¦
(dax:ck dxez

(ck)ìLîk.íéLãç LdpeEMd oi` §¦§Ÿ¢¨¦¥©©¨¨
mirWY mdW ,minlW miWcg dWlWl¦§¨¢¨¦§¥¦¤¥¦§¦
,xAcn aEzMd dpXd iWcgA `N` ,mFi¤¨§¨§¥©¨¨©¨§©¥
dWlW DxEAir zrXn Elg xaMW¤§¨¨¦§©¦¨§¨

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy
ּכמֹו: החדׁשים, ט)ּכהׁשּתּלׁש ירחּיא'(אסתר 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", "מׁשלח מנֹות", ."ּומׁשלֹוח ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ÌÈeÊÏ ּכחּמה"∑‰¯‰ "ּברה ּוכמֹו: הרה", "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: מקׁשאה ∑Û¯O˙Â.ׁשם אפרים אמר »»ƒ¿ƒְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ
היתה, ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי ּדנּוה מּׁשּום לפיכ ּכהן, .ּבׂשרפה ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â∑,'מעּברת אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆»ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ

מּכאן  ּפניו'. אלּבין ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה, מעצמֹו, יֹודה 'אם אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל האׁש לכבׁשן ׁשּיּפילּוהּו לאדם לֹו 'נֹוח לׁשֹון ∑‰Œ¯k‡.אמרּו: אּלא 'נא' אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ«∆»ְֵֶָָ

נפׁשֹות' ׁשלׁש ּתאּבד ואל ּבֹורא 'הּכר ֿנא .ּבּקׁשה: ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑ מּמּני' ואמרה: קֹול ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו מעּברת. היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
ּגזרּתי  יהּודה ּומּׁשבט מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית צנּועה ׁשהיתה לפי הּדברים, יצאּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומאּתי

ּביׂשראל' מלכים Èz˙Œ‡Ï‰.להעמיד ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּבני לׁשלה נתּתיה לא אׁשר על עׂשתה ּבדין ÛÒÈŒ‡ÏÂ.ּכי ְְְְֲִִִֵַָָƒ«≈…¿«ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»«

eÓÁÏ‰‡כה  ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו  ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

:mipFW zFnWA miWcglW FAExWcFg ¢¨¦§¥¦¤¤
lW FAExe ,oFW`xWcFgoFxg` ¦§¤¤©£

)(iWilXd WcFgd `EdWirvn`e ¤©¤©§¦¦§¤§¨¦
(ipXd WcFgd)mlW(:ai dcp oiir):oFbM] ©¤©¥¦¨¥§

hrn `Ede ,oeiqA f"h cr oqipA c"in¦§¦¨©§¦¨§§©
[miWcg ipXn xzFiWlWnM' oFWle . ¥¦§¥¢¨¦§¨§¦§Ÿ

- 'miWcgFzErnWnWNYWdM' ¢¨¦©§¨§¦§©¥
- 'miWcgdmiWcgdWM' xnFlM ¤¢¨¦§©§¤¤¢¨¦

miWcgd EUrPWM ;'miWNYWn¦§©§¦§¤©£¤¢¨¦
,xiI` ,oqip :oFbM] xRqnA dWlWl¦§¨§¦§¨§¦¨¦¨
zF` Fpi` 'WlWn' lW m"Ode .[oeiq¦¨§©¥¤¦§Ÿ¥
,['ylW on' FWExiR `dIW] WEOiXd©¦¤§¥¥¦¨Ÿ

,lrFRd xFwn zxESn `Ed `N`FnM ¤¨¦©§©©§
lW m"Od'zFpn gFlWnE'(hi ,h xzq`), ©¥¤¦§©¨

lWe'mci gFlWn'(ci ,`i diryi)oke . §¤¦§©¨¨§¥
qElwpE` mbxY:o`MzEzlzM' ¦§¥§§¨§©§

:'`Igxi©§©¨
.íéðeðæì äøädPde' dpeEMd oi` ¨¨¦§¦¥©©¨¨§¦¥

Dpi` 'dxd' zaiYW ,'mipEpfl dxArzp¦§©§¨¦§¦¤¥©¨¨¥¨
`N` ,lrFRxaC mWxaC lr x`FY - ©¤¨¥¨¨©©¨¨

dPde' `id dpeEMde ,miITdzxAErn ©©¨§©©¨¨¦§¦¥§¤¤
'mipEpfl `idFnM .`xwOA EpivOW ¦¦§¦§¤¨¦©¦§¨
'dxd dX`'(ak ,`k zeny)dpeEMdWM ¦¨¨¨§¤©©¨¨

dX`' `le ,'zxAErn dX`' `id¦¦¨§¤¤§Ÿ¦¨
.'dxArzPW'dOgM dxA' FnkEÎxiy) ¤¦§©§¨§¨¨©©¨

(i ,e mixiyddxxAzp') lrFR Fpi` df s`W¤©¤¥©¦§¨§¨
('dOgM dxExA') x`FY `N` ('dOgM: ©©¨¤¨©§¨©©¨

.óøOúå?dtixUA DzF` EpC mrH dn §¦¨¥©©©¨¨¦§¥¨
mEXn d`WTn mixt` xn`FnXn) ¨©¤§©¦¦§¨¨¦¦§

(lW,xi`n iAxW mEXnmW lW FYA ¤©¦¥¦¦¤¦¤¥
gp oA`EdW ,dziddid ixdodk ¤Ÿ©¨§¨¤£¥¨¨Ÿ¥

'oFilr l`l odk `Ede' :xn`PW FnM]§¤¤¡©§Ÿ¥§¥¤§
(my i"yxae gi ,ci lirl)dEpC Kkitl ,[§¦¨¨¨

,dtixUaxn`PW FnM(h ,`k `xwie)zaE' ¦§¥¨§¤¤¡©©
`id dia` z` zFpfl lgz iM odM Wi ¦̀Ÿ¥¦¥¥¦§¤¨¦¨¦

:'sxVY W`A zlNgndk dxez §©¤¤¨¥¦¨¥
(dk).úàöeî àåäDzF` E`ivFd ¦¥¦¨

:sxVdl§¦¨¥
äéîç ìà äçìL àéäåWi`l xn`l §¦¨§¨¤¨¦¨¥Ÿ§¦

.dxd ikp` FN dN` xW`dzvx `l £¤¥¤¨Ÿ¦¨¨Ÿ¨§¨
eipR oiAldl(FWiIal)xnFleotF`A Fl §©§¦¨¨§©§§©§¤

xExA`N` ,'zxAErn ip` LOn'dxgA ¨¦§£¦§¤¤¤¨¨£¨
:fnx oFWl hFwplFN dN` xW` Wi`l' ¦§§¤¤§¦£¤¥¤

DAlaE ,'dxd ikp`,dxn`dcFi m` ¨Ÿ¦¨¨§¦¨¨§¨¦¤
,dcFi - Fnvrn`Ed ip` `l ixde ¥©§¤©£¥Ÿ£¦

zFcFdl FzF` iYgxkdWe`l m`e ,- ¤¦§©§¦§§¦¨
W ahEn - zFcFdl axqi m`ipEtxUi ¦§¨¥§¨¤¦§§¦

.eipR oiAl` l`e:i"yx xirneo`Mn §©©§¦¨¨¦¨
Exn`,minkgmc`l Fl gFpFl iE`x - ¨§£¨¦©¨¨¨¨
mc`l,W`dÎoWakl Fnvr liRIW ¨¨¨¤©¦©§§¦§©¨¥

:miAxA Fxiag ipR oiAli l`e§©©§¦§¥£¥¨©¦
.àð økädWTA oFWl `N` '`p' oi` ©¤¨¥¨¤¨§©¨¨

dAxdaE ,o`M xEn`d '`p' xnFlM -§©¨¨¨¨§©§¥
,dWTA oFWl `Ed ,FA `vFIM zF`xwn¦§¨©¥§©¨¨

?DzWTA dzid dnEL`xFa `p xMd- ¤¨§¨©¨¨¨©¤¨©£
,d"awd ipRn `xil LzxMde LYrC oY¥©§§§©¨¨§¦¨¦§¥

zn`d lr `p dcFdecA`Y l`e ,lr §¤¨©¨¡¤§©§©¥©
iztixU icizFWtp WlWip` - §¥§¦¨¦¨Ÿ§¨£¦

:iAxwAW minF`Ydeek dxez §©§¦¤§¦§¦
(ek)ä÷ãödwcv' dpeEMd oi` .ipOn ¨§¨¦¤¦¥©©¨¨¨§¨

zWxRzn daiY lM `N` ,'iPOn xzFi¥¦¤¦¤¨¨¥¨¦§¨¤¤
'dwcv' :DnvrldixacAdPpi`W §©§¨¨§¨¦§¨¤¨¤¥¤¨

oMW ,mipEpfl dxdéðnî`id ¨¨¦§¦¤¥¦¤¦¦
zxAErn.xg`n `lel"f EpizFAxe §¤¤§Ÿ¥©¥§©¥©

EWxcminXd on 'iPOn' zaiYW ¨§¤¥©¦¤¦¦©¨©¦
,dxn`p,dxn`e lFwÎza d`vIW ¤¤§¨¤¨§¨©§¨§¨

;mixaCd E`vi iY`nE iPOn,xnFlM ¦¤¦¥¦¦¨§©§¨¦§©
iM ,'d z`n dpeEkA dUrp lMditl ©Ÿ©£¨§©¨¨¥¥¦§¦

,ding ziaA drEpv dzidWxkUA ¤¨§¨§¨§¥¨¦¨¦§©
z`fmikln dPOn E`vIW iYxfB- Ÿ¨©§¦¤¥§¦¤¨§¨¦

ceC zia ikln(gi ,c zex d`x),EmB ok Fnk ©§¥¥¨¦§¥©
dcEdi haXnmikln cinrdl iYxfb ¦¥¤§¨¨©§¦§©£¦§¨¦

l`xUiA(iÎg hn oldlck)`Ft` `vze , §¦§¨¥§¥¥¥
mdipXn dkElOd: ©§¨¦§¥¤



עה ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּהּהּהּה מתמתמתמתּכּכּכּכּסּסּסּסהההה ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ווווׂשׂשׂשׂשמלתמלתמלתמלת ּבּבּבּבּהּהּהּה חחחחֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה יח)טטטטּבּבּבּבעתעתעתעת לח, לכן (רש"י ּבדּבּורֹו. יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ּתמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לאֹות  (ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא נפֹוצים, חפצים ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת מּמּנּו ּבּקׁשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻלא

" - .ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחׁשיבּות) . ּבּה ּבּה".ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחֹותם מתּכּסה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

(àë)äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷§¥¨«
i"yx£‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

(âë)äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìL̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה Êe·Ï.מה ‰È‰ Ôt∑ ּכי ּגנאי, ויהיה הּדבר יתּפרסם עֹוד ּתבּקׁשּנה אם ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆»ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּדברי  לאּמת עֹוד לעׂשֹות עלי ‰.מה È„b‰ ÈzÁÏL ‰p‰‰f∑ עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשר ּמה לפי ְְֲִֵֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ

עּזים  ּבגדי אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת .(ב"ר)ׁשהטּביל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹ

(ãë)éäéå|ìLîkøîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz äúðæ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤

:óøOúå äeàéöBä äãeäé§½̈«¦−¨§¦¨¥«
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ׁשל (נדה ורּבֹו ראׁשֹון ׁשל חדׁשים",רּבֹו "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ¿ƒ¿…√»ƒְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻ

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא  ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).äLãwä`idW itl ,dpFfl iEPiM ©§¥¨¦§¨§¦¤¦
M.zEpfl zpOEfnE zWCEwn:xnFlM ¦§¤¤§¤¤¦§§©

xacl zcrEin zFidl `id zcgiizn¦§©¤¤¦¦§§¤¤§¨¨
df:ak dxez ¤

(bk).dì çwzdid xaM oFaxrd ¦©¨¨¥¨§¨¨¨
eiWkrn ,xnFlM `N` ,DciA gEwl̈©§¨¨¤¨§©¥©§¨

DNW didiA dMfze,DciAX dnoi`e ¦§¤¤¨§¦§¤§©¤§¨¨§¥
dixg` URgl Epl i`cM: §©¨§©¥©£¤¨

.æeáì äéäð ït,cFr dPWwaY m` ¤¦§¤¨¦§©§¤¨
xaCd mqxRzimiAxAdidieEpl ¦§©§¥©¨¨¨©¦§¦§¤¨

l,i`pblr lFgnl Epl i`cM KklE ¦§©§¨§©¨¦§©
.oFaxrdicbA `weeC DpFvx m` mbe ¨¥¨§©¦§¨©§¨¦§¦

,iziUr iNW z` ip` ixd ,miGrdn iM ¦¦£¥£¦¤¤¦¨¦¦¦¤
zO`l cFr zFUrl ilrz` miIwlE ¨©©£§©¥§©¥¤

ixaCiYglW dPd' iM ,Dl iYghadW §¨©¤¦§©§¦¨¦¦¥¨©§¦
'Dz`vn `l dY`e dGd icBd: ©§¦©¤§©¨Ÿ§¨¨

.äfä éãbä ézçìL äpäcbpM dCn ¦¥¨©§¦©§¦©¤¦¨§¤¤
,FA dniIwzp dCndcEdi dOixW itl ¦¨¦§©§¨§¦¤¦¨§¨

(:i dheq d`x),miGr icbA eia` z ¤̀¨¦¦§¦¦¦
FncA sqFi zpFzM liAhdWxirU lW ¤¦§¦§¤¥§¨¤§¦

,hgWPd miGrdiM mdia` zrC zFHdl ¨¦¦©¦§¨§©©©£¦¤¦
sxhp(blÎ`l ,fl lirl)Kkitl ,mb EdEOx ¦§©§¦¨¦©

miGr icbA FzF`dnxrA `ivFdl - ¦§¦¦¦§¦§¨§¨
,dHOde lizRde mzFgd z` FcIn¦¨¤©¨§©§¦§©©¤

miGrd icB glWIW cr oFaxrMÎziy`xa) §¥¨©¤¦§©§¦¨¦¦
(dax:ck dxez

(ck)ìLîk.íéLãç LdpeEMd oi` §¦§Ÿ¢¨¦¥©©¨¨
mirWY mdW ,minlW miWcg dWlWl¦§¨¢¨¦§¥¦¤¥¦§¦
,xAcn aEzMd dpXd iWcgA `N` ,mFi¤¨§¨§¥©¨¨©¨§©¥
dWlW DxEAir zrXn Elg xaMW¤§¨¨¦§©¦¨§¨

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy
ּכמֹו: החדׁשים, ט)ּכהׁשּתּלׁש ירחּיא'(אסתר 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", "מׁשלח מנֹות", ."ּומׁשלֹוח ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ÌÈeÊÏ ּכחּמה"∑‰¯‰ "ּברה ּוכמֹו: הרה", "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: מקׁשאה ∑Û¯O˙Â.ׁשם אפרים אמר »»ƒ¿ƒְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ
היתה, ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי ּדנּוה מּׁשּום לפיכ ּכהן, .ּבׂשרפה ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â∑,'מעּברת אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆»ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ

מּכאן  ּפניו'. אלּבין ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה, מעצמֹו, יֹודה 'אם אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל האׁש לכבׁשן ׁשּיּפילּוהּו לאדם לֹו 'נֹוח לׁשֹון ∑‰Œ¯k‡.אמרּו: אּלא 'נא' אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ«∆»ְֵֶָָ

נפׁשֹות' ׁשלׁש ּתאּבד ואל ּבֹורא 'הּכר ֿנא .ּבּקׁשה: ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑ מּמּני' ואמרה: קֹול ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו מעּברת. היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
ּגזרּתי  יהּודה ּומּׁשבט מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית צנּועה ׁשהיתה לפי הּדברים, יצאּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומאּתי

ּביׂשראל' מלכים Èz˙Œ‡Ï‰.להעמיד ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּבני לׁשלה נתּתיה לא אׁשר על עׂשתה ּבדין ÛÒÈŒ‡ÏÂ.ּכי ְְְְֲִִִֵַָָƒ«≈…¿«ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»«

eÓÁÏ‰‡כה  ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו  ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

:mipFW zFnWA miWcglW FAExWcFg ¢¨¦§¥¦¤¤
lW FAExe ,oFW`xWcFgoFxg` ¦§¤¤©£

)(iWilXd WcFgd `EdWirvn`e ¤©¤©§¦¦§¤§¨¦
(ipXd WcFgd)mlW(:ai dcp oiir):oFbM] ©¤©¥¦¨¥§

hrn `Ede ,oeiqA f"h cr oqipA c"in¦§¦¨©§¦¨§§©
[miWcg ipXn xzFiWlWnM' oFWle . ¥¦§¥¢¨¦§¨§¦§Ÿ

- 'miWcgFzErnWnWNYWdM' ¢¨¦©§¨§¦§©¥
- 'miWcgdmiWcgdWM' xnFlM ¤¢¨¦§©§¤¤¢¨¦

miWcgd EUrPWM ;'miWNYWn¦§©§¦§¤©£¤¢¨¦
,xiI` ,oqip :oFbM] xRqnA dWlWl¦§¨§¦§¨§¦¨¦¨
zF` Fpi` 'WlWn' lW m"Ode .[oeiq¦¨§©¥¤¦§Ÿ¥
,['ylW on' FWExiR `dIW] WEOiXd©¦¤§¥¥¦¨Ÿ

,lrFRd xFwn zxESn `Ed `N`FnM ¤¨¦©§©©§
lW m"Od'zFpn gFlWnE'(hi ,h xzq`), ©¥¤¦§©¨

lWe'mci gFlWn'(ci ,`i diryi)oke . §¤¦§©¨¨§¥
qElwpE` mbxY:o`MzEzlzM' ¦§¥§§¨§©§

:'`Igxi©§©¨
.íéðeðæì äøädPde' dpeEMd oi` ¨¨¦§¦¥©©¨¨§¦¥

Dpi` 'dxd' zaiYW ,'mipEpfl dxArzp¦§©§¨¦§¦¤¥©¨¨¥¨
`N` ,lrFRxaC mWxaC lr x`FY - ©¤¨¥¨¨©©¨¨

dPde' `id dpeEMde ,miITdzxAErn ©©¨§©©¨¨¦§¦¥§¤¤
'mipEpfl `idFnM .`xwOA EpivOW ¦¦§¦§¤¨¦©¦§¨
'dxd dX`'(ak ,`k zeny)dpeEMdWM ¦¨¨¨§¤©©¨¨

dX`' `le ,'zxAErn dX`' `id¦¦¨§¤¤§Ÿ¦¨
.'dxArzPW'dOgM dxA' FnkEÎxiy) ¤¦§©§¨§¨¨©©¨

(i ,e mixiyddxxAzp') lrFR Fpi` df s`W¤©¤¥©¦§¨§¨
('dOgM dxExA') x`FY `N` ('dOgM: ©©¨¤¨©§¨©©¨

.óøOúå?dtixUA DzF` EpC mrH dn §¦¨¥©©©¨¨¦§¥¨
mEXn d`WTn mixt` xn`FnXn) ¨©¤§©¦¦§¨¨¦¦§

(lW,xi`n iAxW mEXnmW lW FYA ¤©¦¥¦¦¤¦¤¥
gp oA`EdW ,dziddid ixdodk ¤Ÿ©¨§¨¤£¥¨¨Ÿ¥

'oFilr l`l odk `Ede' :xn`PW FnM]§¤¤¡©§Ÿ¥§¥¤§
(my i"yxae gi ,ci lirl)dEpC Kkitl ,[§¦¨¨¨

,dtixUaxn`PW FnM(h ,`k `xwie)zaE' ¦§¥¨§¤¤¡©©
`id dia` z` zFpfl lgz iM odM Wi ¦̀Ÿ¥¦¥¥¦§¤¨¦¨¦

:'sxVY W`A zlNgndk dxez §©¤¤¨¥¦¨¥
(dk).úàöeî àåäDzF` E`ivFd ¦¥¦¨

:sxVdl§¦¨¥
äéîç ìà äçìL àéäåWi`l xn`l §¦¨§¨¤¨¦¨¥Ÿ§¦

.dxd ikp` FN dN` xW`dzvx `l £¤¥¤¨Ÿ¦¨¨Ÿ¨§¨
eipR oiAldl(FWiIal)xnFleotF`A Fl §©§¦¨¨§©§§©§¤

xExA`N` ,'zxAErn ip` LOn'dxgA ¨¦§£¦§¤¤¤¨¨£¨
:fnx oFWl hFwplFN dN` xW` Wi`l' ¦§§¤¤§¦£¤¥¤

DAlaE ,'dxd ikp`,dxn`dcFi m` ¨Ÿ¦¨¨§¦¨¨§¨¦¤
,dcFi - Fnvrn`Ed ip` `l ixde ¥©§¤©£¥Ÿ£¦

zFcFdl FzF` iYgxkdWe`l m`e ,- ¤¦§©§¦§§¦¨
W ahEn - zFcFdl axqi m`ipEtxUi ¦§¨¥§¨¤¦§§¦

.eipR oiAl` l`e:i"yx xirneo`Mn §©©§¦¨¨¦¨
Exn`,minkgmc`l Fl gFpFl iE`x - ¨§£¨¦©¨¨¨¨
mc`l,W`dÎoWakl Fnvr liRIW ¨¨¨¤©¦©§§¦§©¨¥

:miAxA Fxiag ipR oiAli l`e§©©§¦§¥£¥¨©¦
.àð økädWTA oFWl `N` '`p' oi` ©¤¨¥¨¤¨§©¨¨

dAxdaE ,o`M xEn`d '`p' xnFlM -§©¨¨¨¨§©§¥
,dWTA oFWl `Ed ,FA `vFIM zF`xwn¦§¨©¥§©¨¨

?DzWTA dzid dnEL`xFa `p xMd- ¤¨§¨©¨¨¨©¤¨©£
,d"awd ipRn `xil LzxMde LYrC oY¥©§§§©¨¨§¦¨¦§¥

zn`d lr `p dcFdecA`Y l`e ,lr §¤¨©¨¡¤§©§©¥©
iztixU icizFWtp WlWip` - §¥§¦¨¦¨Ÿ§¨£¦

:iAxwAW minF`Ydeek dxez §©§¦¤§¦§¦
(ek)ä÷ãödwcv' dpeEMd oi` .ipOn ¨§¨¦¤¦¥©©¨¨¨§¨

zWxRzn daiY lM `N` ,'iPOn xzFi¥¦¤¦¤¨¨¥¨¦§¨¤¤
'dwcv' :DnvrldixacAdPpi`W §©§¨¨§¨¦§¨¤¨¤¥¤¨

oMW ,mipEpfl dxdéðnî`id ¨¨¦§¦¤¥¦¤¦¦
zxAErn.xg`n `lel"f EpizFAxe §¤¤§Ÿ¥©¥§©¥©

EWxcminXd on 'iPOn' zaiYW ¨§¤¥©¦¤¦¦©¨©¦
,dxn`p,dxn`e lFwÎza d`vIW ¤¤§¨¤¨§¨©§¨§¨

;mixaCd E`vi iY`nE iPOn,xnFlM ¦¤¦¥¦¦¨§©§¨¦§©
iM ,'d z`n dpeEkA dUrp lMditl ©Ÿ©£¨§©¨¨¥¥¦§¦

,ding ziaA drEpv dzidWxkUA ¤¨§¨§¨§¥¨¦¨¦§©
z`fmikln dPOn E`vIW iYxfB- Ÿ¨©§¦¤¥§¦¤¨§¨¦

ceC zia ikln(gi ,c zex d`x),EmB ok Fnk ©§¥¥¨¦§¥©
dcEdi haXnmikln cinrdl iYxfb ¦¥¤§¨¨©§¦§©£¦§¨¦

l`xUiA(iÎg hn oldlck)`Ft` `vze , §¦§¨¥§¥¥¥
mdipXn dkElOd: ©§¨¦§¥¤



ayieעו zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy
„BÚ∑:ּומתרּגמינן יספּו", "ולא ּומידד: אלּדד ּגּבי וחברֹו ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', 'לא אֹומרים: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹיׁש

ּפסקּו' .'ולא ְְָָ

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«
i"yx£dz„Ï ˙Úa∑ לחסרים וכאן למלאים, להּלן ללדת", ימיה "וּימלאּו אֹומר: הּוא p‰Â‰.ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ¿ƒ≈

ÌÈÓB‡˙∑ צּדיקים ׁשניהם אּלּו אבל רׁשע, ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: .מלא, ¿ƒְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(çë)øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìò©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑החזירּה הּׁשני, ידֹו על ׁשּקׁשרה ּולאחר  לחּוץ, ידֹו האחד .הֹוציא «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
éìò zöøt-äî:õøt BîL àø÷iå õøt E ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑ חזק עלי .חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

(ì)BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
:çøæ̈«©

i"yx£ÈM‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑ויׁש מּמּנּו. ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ּכאן, ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
זהב  ּולׁשֹון ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ׁשנער, אּדרת ׁשּלקח: ּדברים ד' ּכנגד .(ב"ר)אֹומרים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ∑ הּׁשני ע מראית זריחת ׁשם .ל «ƒ¿»¿»«ְְִִִֵַַַַָ

˙ÔÈÓBÈכז  ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח  ˙·ÈÒe ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

È¯B‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äézúð àì ïk ìò ék`Ed 'oM lr' ¦©¥Ÿ§©¦¨©¥
:mixaCd WExitE ,'xW` lr' FnMiM §©£¤¥©§¨¦¦

dzUr oica,izNM xnY`l xW` lr §¦¨§¨¨¨©¨¦©£¤Ÿ
ipa dlWl diYzpdkxvEd Kkitl , §©¦¨§¥¨§¦§¦¨§§¨

il` wwGdl: §¦¨¥¥©
.ãBò óñé àìåFWExitA minkg Ewlgp §Ÿ¨©¤§§£¨¦§¥

'sqi' lW:siqFd `l ,mixnF` WicFr ¤¨©¥§¦Ÿ¦
,DYrclmixnF` WieKtidlwqt `l §©§¨§¥§¦§¥¤Ÿ¨©

DYrcNn cFr.`nbec `ian i"yx ¦§©§¨
:oexg`d yexitlFxiagexag xnFlM - ©£¥§©¨¥

`Ed ,FWExitA Fl dnFCd 'sqi' oFWll¦§¨©©¤§¥
,ccinE cCl` iABidie' :xn`p mW ©¥¤§¨¥¨¨¤¡©©§¦

E`ApzIe gExd mdilr gFpM'Etqi `le §©£¥¤¨©©¦§©§§Ÿ¨¨
(dk ,`i xacna)opinBxznE ,qFlwpE`A §©§§¦¨§§§

:mW:'Ewqt `le'fk dxez ¨§¨§¨
(fk).äzãì úòaeENi``Ed dwaxA §¥¦§¨§¦§¦§¨

xnF`(ck ,dk lirl):xg` oFWlAE`lnIe ¥§¨©¥©¦§§
zcll dinioNdl ?,dwax lv` ,mW - ¨¤¨¨¤¤§©¨¨¥¤¦§¨

iE`xd oFWl aEzMd hwp,mi`lnl ¨©©¨¨¨¨¦§¥¦
drWY mdW ,DpFixd iWcg E`lOW¤¨§¨§¥¤§¨¤¥¦§¨

minlW miWcg,o`ke ,hwp ,xnY lv` ¢¨¦§¥¦§¨¥¤¨¨¨©
iE`xd oFWlmixqglmYclIW - ¨¨¨©£¥¦¤§¨©¨

iWcg E`ln `le miWcg draWl§¦§¨¢¨¦§Ÿ¨§¨§¥
DpFixd(my i"yx): ¤§¨

.íéîBàú äpäåo`M aYkp 'minF`Y' §¦¥§¦§¦¦§©¨
oNdlE ;`ln,dwax zcilA ,mW - ¨¥§©¨¨§¥©¦§¨
dPde' aYkpmnFz'DphaAitl - xqg ¦§©§¦¥¦§¦§¨¨¥§¦

Wdid ,eUre awri lv`cg`dmdn ¤¥¤©£Ÿ§¥¨¨¨¨¤¨¥¤
,EN` la` ,rWxEid ,gxfe uxR ¨¨£¨¥¤¤§¤©¨

:miwiCv mdipWgk dxez §¥¤©¦¦
(gk).ãé ïziåoFWl `id Ff dpizp ©¦¤¨§¦¨¦§

W ,'d`vFd'cg`d `ivFdon ¨¨¤¦¨¤¨¦
z` minF`Ydxg`lE ,uEgl Fci ©§¦¤¨©§©©

dxWTWzcNindFci lrhEg z` ¤¨§¨©§©¤¤©¨¤
Dxifgd ipXdmiptl Dqipkde xfg - ©¨¦¤¡¦¨¨©§¦§¦¨¦§¦

(m"`x):hk dxez
(hk)zöøtoFWl 'uxR' .uxR Lilr ¨©§¨¨¤¨¤¤¤§

dn :xnFlkE ,`Ed wfFgLilr Ywfg ¤§©¤¨©§¨¨¤
wfFgFYzp `le Lig` lr YwGgzp KMW ¤¤¨¦§©©§¨©¨¦§Ÿ§©

:oFW`x z`vll dxez ¨¥¦

(l).éðMä Bãé ìò øLà'zFci' rAx` £¤©¨©¨¦©§©¨
,o`M zFaEzMgxf lW Fci ,xnFlM §¨§©¨¤¤©

minrR rAx` o`M zxMfEn(lÎgk miweqt), §¤¤¨©§©§¨¦
okr lrOW minxg drAx` cbpM§¤¤©§¨¨£¨¦¤¨©¨¨

EPOn `vIWgxf lW eipa ipAn okr - ¤¨¨¦¤¨¨¦§¥¨¨¤¤©
xird llXn gwle xar `Ede ,did̈¨§¨©§¨©¦§©¨¦
FnM] rWFdi ici lr dnxgEdW Fgixi§¦¤§§¨©§¥§ª©§

xn`PW(` ,f ryedi)l`xUi ipa ElrnIe' ¤¤¡©©¦§£§¥¦§¨¥
iCaf oa inxM oA okr gTIe mxgA lrn©©©¥¤©¦©¨¨¤©§¦¤©§¦
xgIe mxgd on dcEdi dHnl gxf oa¤¤©§©¥§¨¦©¥¤©¦©

xUi ipaA 'd s`mBW l"fg EWxce ['l` ©¦§¥¦§¨¥§¨§¤©
iniA EidW zFncFw zFngln WlWA§¨¦§¨§¤¨¦¥
iqkPn zFpdil Fci okr glW ,dWn¤¨©¨¨¨¥¨¦¦§¥
wlnr mxg :mde ,Exq`PW aiF`d̈¥¤¤¤§§¥¥¤£¨¥
'mdixr z` iYnxgde' FA xn`PW]¤¤¡©§©£©§¦¤¨¥¤

(a ,`k xacna)xn`PW] bFre oFgiq mxg [¥¤¦§¤¤¡©
'mizn xir lM mxgd' FA(e ,b mixac),[ ©£¥¨¦§¦

l` `aEd DllXn wlgW oIcn mxge§¥¤¦§¨¤¥¤¦§¨¨¨¤
crFn ld`(cp ,`l xacna d`x)Wie . Ÿ¤¥§¥

mixnF`zFxMfEOd 'zFcI'd rAx`W §¦¤©§©©¨©§¨

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iying meil inei xeriy

ß elqk g"i iying mei ß

èì(à)ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

:änL eäãøBä øLà£¤¬«¦ª−¨«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑ ׁשל למכירתֹו יהּודה ׁשל ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ׁשּבׁשבילֹו ל לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיֹוסף,
ּבנים  להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו אף ׁשמים, ל ׁשם ּזֹו מה ,ל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹומר

מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת ואינּה .מּמּנּו, ְִִִִִִֵֶֶַַָָָ

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

¯a‡א  ¯ÙÈËBt d·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

od o`MgwNW mixac drAx` cbpM ¨¥§¤¤©§¨¨§¨¦¤¨©
:Fgixi llXn okriYWE ,xrpW zxC` ¨¨¦§©§¦©¤¤¦§¨§¥

,milwW miz`n lW sqM zFkizg£¦¤¤¤¨©¦§¨¦
adf oFWlExn`PW](`k ,f ryedi)`x`e' §¨¨¤¤¡©¨¥¤

daFh zg` xrpW zxC` llXa©¨¨©¤¤¦§¨©©¨
cg` adf oFWlE sqM milwW miz`nE¨©¦§¨¦¤¤§¨¨¤¨
mcng`e FlwWn milwW miXng£¦¦§¨¦¦§¨¨¤§§¥

.['ebe mgT`e:dAxÎziW`xA ¨¤¨¥§¥¦©¨
.çøæ BîL àø÷iåzgixf mW lrrav ©¦§¨§¨©©¥§¦©¤©

lW mFc`dzi`xn:ipXd` dxez ¨¨¤©§¦©¨¦
èì(`).ãøeä óñBéåaEzMdxfFg §¥©©¨¥
dYroFW`x oiprlzFcF` ,FA wqrW ©¨§¦§¨¦¤¨©

,sqFi zxiknFA wiqtdW `N`lr §¦©¥¤¨¤¦§¦©
dcEdi dUrn iciKFnql icMFzcixi §¥©£¥§¨§¥¦§§¦¨

,sqFi lW Fzxiknl dcEdi lWlM ¤§¨¦§¦¨¤¥¨
icM z`fFliaWAW Ll xnFlliaWA) Ÿ§¥©§¤¦§¦¦§¦

(sqFiEdEcixFddcEdil)(FzNEcBn ¥¦¦¨¦§¨
(` ,gl lirl i"yxa yxetnk)cFre ;Kkl mrh §©©§¨

sqFi lW FzWxR aEzMd wiqtdW¤¦§¦©¨¨¨¨¤¥
,dcEdi dUrn iciÎlrKFnql icM ©§¥©£¥§¨§¥¦§

zFeWdlExtihFR lW FYW` dUrn §©§©£¥¦§¤¦©
FG dn ,Ll xnFl ,xnz dUrnl§©£¥¨¨©§©

(xnY)minW mWl,dpeEMzpFf s` ¨¨§¥¨©¦¦§©§¨©
(xtihFR zW`)minW mWl,dpeEMzp ¥¤¦©§¥¨©¦¦§©§¨

itlDNW oibFlFxhv`a dz`xW §¦¤¨£¨§¦§§¦¤¨
zFcizrd zrici ,zFlGOd znkg=]¨§©©©¨§¦©¨£¦
,[minXA miakFMd aSn itl§¦©©©¨¦©¨©¦
,EPOn mipA cinrdl dcizrW¤£¦¨§©£¦¨¦¦¤

dPOn m` zrcFi Dpi`eDnvr §¥¨©©¦¦¤¨©§¨
,mixEn` mixaCdDYAn m``UPYW ©§¨¦£¦¦¦¦¨¤¦¨¥

lW FtFqA miIwzd ok`W itM ,sqFil§¥§¦¤¨¥¦§©¥§¤
zpq` z` Fl oYIe' :xn`PW FnM] xaC̈¨§¤¤¡©©¦¤¤¨§©

'dX`l o` odM rxt ihFR zA,`n oldl) ©¦¤©Ÿ¥Ÿ§¦¨
(my i"yxae .dn:[a dxez

(b).Bzà 'ä éklke' miIqOW oeiM ¦¦¥¨¤§©¥§Ÿ
oM m` ,'FciA gilvn 'd dUr `Ed xW £̀¤Ÿ¤©§¦©§¨¦¥

didW `N` ?'FY` 'd iM' EdnmW ©¦¦¤¨¤¨¨¥
eitA xEbW minWxiMfdl libx did - ¨©¦¨§¦¨¨¨¦§©§¦
zr lkA 'd mW(`"eb):c dxez ¥§¨¥

(c).Bì Lé ìëåixddf,xvw oFWl §¨¤£¥¤¨¨¨
`EdWxqgzaiY'xW`'ENi`kE , ¤¨¥¥©£¤§¦

'Fl Wi xW` lke' :xn`p:d dxez ¤¡©§¨£¤¤



עז ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iriax meil inei xeriy
„BÚ∑:ּומתרּגמינן יספּו", "ולא ּומידד: אלּדד ּגּבי וחברֹו ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', 'לא אֹומרים: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹיׁש

ּפסקּו' .'ולא ְְָָ

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«
i"yx£dz„Ï ˙Úa∑ לחסרים וכאן למלאים, להּלן ללדת", ימיה "וּימלאּו אֹומר: הּוא p‰Â‰.ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ¿ƒ≈

ÌÈÓB‡˙∑ צּדיקים ׁשניהם אּלּו אבל רׁשע, ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: .מלא, ¿ƒְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(çë)øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìò©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑החזירּה הּׁשני, ידֹו על ׁשּקׁשרה ּולאחר  לחּוץ, ידֹו האחד .הֹוציא «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
éìò zöøt-äî:õøt BîL àø÷iå õøt E ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑ חזק עלי .חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

(ì)BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
:çøæ̈«©

i"yx£ÈM‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑ויׁש מּמּנּו. ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ּכאן, ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
זהב  ּולׁשֹון ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ׁשנער, אּדרת ׁשּלקח: ּדברים ד' ּכנגד .(ב"ר)אֹומרים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ∑ הּׁשני ע מראית זריחת ׁשם .ל «ƒ¿»¿»«ְְִִִֵַַַַָ

˙ÔÈÓBÈכז  ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח  ˙·ÈÒe ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

È¯B‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äézúð àì ïk ìò ék`Ed 'oM lr' ¦©¥Ÿ§©¦¨©¥
:mixaCd WExitE ,'xW` lr' FnMiM §©£¤¥©§¨¦¦

dzUr oica,izNM xnY`l xW` lr §¦¨§¨¨¨©¨¦©£¤Ÿ
ipa dlWl diYzpdkxvEd Kkitl , §©¦¨§¥¨§¦§¦¨§§¨

il` wwGdl: §¦¨¥¥©
.ãBò óñé àìåFWExitA minkg Ewlgp §Ÿ¨©¤§§£¨¦§¥

'sqi' lW:siqFd `l ,mixnF` WicFr ¤¨©¥§¦Ÿ¦
,DYrclmixnF` WieKtidlwqt `l §©§¨§¥§¦§¥¤Ÿ¨©

DYrcNn cFr.`nbec `ian i"yx ¦§©§¨
:oexg`d yexitlFxiagexag xnFlM - ©£¥§©¨¥

`Ed ,FWExitA Fl dnFCd 'sqi' oFWll¦§¨©©¤§¥
,ccinE cCl` iABidie' :xn`p mW ©¥¤§¨¥¨¨¤¡©©§¦

E`ApzIe gExd mdilr gFpM'Etqi `le §©£¥¤¨©©¦§©§§Ÿ¨¨
(dk ,`i xacna)opinBxznE ,qFlwpE`A §©§§¦¨§§§

:mW:'Ewqt `le'fk dxez ¨§¨§¨
(fk).äzãì úòaeENi``Ed dwaxA §¥¦§¨§¦§¦§¨

xnF`(ck ,dk lirl):xg` oFWlAE`lnIe ¥§¨©¥©¦§§
zcll dinioNdl ?,dwax lv` ,mW - ¨¤¨¨¤¤§©¨¨¥¤¦§¨

iE`xd oFWl aEzMd hwp,mi`lnl ¨©©¨¨¨¨¦§¥¦
drWY mdW ,DpFixd iWcg E`lOW¤¨§¨§¥¤§¨¤¥¦§¨

minlW miWcg,o`ke ,hwp ,xnY lv` ¢¨¦§¥¦§¨¥¤¨¨¨©
iE`xd oFWlmixqglmYclIW - ¨¨¨©£¥¦¤§¨©¨

iWcg E`ln `le miWcg draWl§¦§¨¢¨¦§Ÿ¨§¨§¥
DpFixd(my i"yx): ¤§¨

.íéîBàú äpäåo`M aYkp 'minF`Y' §¦¥§¦§¦¦§©¨
oNdlE ;`ln,dwax zcilA ,mW - ¨¥§©¨¨§¥©¦§¨
dPde' aYkpmnFz'DphaAitl - xqg ¦§©§¦¥¦§¦§¨¨¥§¦

Wdid ,eUre awri lv`cg`dmdn ¤¥¤©£Ÿ§¥¨¨¨¨¤¨¥¤
,EN` la` ,rWxEid ,gxfe uxR ¨¨£¨¥¤¤§¤©¨

:miwiCv mdipWgk dxez §¥¤©¦¦
(gk).ãé ïziåoFWl `id Ff dpizp ©¦¤¨§¦¨¦§

W ,'d`vFd'cg`d `ivFdon ¨¨¤¦¨¤¨¦
z` minF`Ydxg`lE ,uEgl Fci ©§¦¤¨©§©©

dxWTWzcNindFci lrhEg z` ¤¨§¨©§©¤¤©¨¤
Dxifgd ipXdmiptl Dqipkde xfg - ©¨¦¤¡¦¨¨©§¦§¦¨¦§¦

(m"`x):hk dxez
(hk)zöøtoFWl 'uxR' .uxR Lilr ¨©§¨¨¤¨¤¤¤§

dn :xnFlkE ,`Ed wfFgLilr Ywfg ¤§©¤¨©§¨¨¤
wfFgFYzp `le Lig` lr YwGgzp KMW ¤¤¨¦§©©§¨©¨¦§Ÿ§©

:oFW`x z`vll dxez ¨¥¦

(l).éðMä Bãé ìò øLà'zFci' rAx` £¤©¨©¨¦©§©¨
,o`M zFaEzMgxf lW Fci ,xnFlM §¨§©¨¤¤©

minrR rAx` o`M zxMfEn(lÎgk miweqt), §¤¤¨©§©§¨¦
okr lrOW minxg drAx` cbpM§¤¤©§¨¨£¨¦¤¨©¨¨

EPOn `vIWgxf lW eipa ipAn okr - ¤¨¨¦¤¨¨¦§¥¨¨¤¤©
xird llXn gwle xar `Ede ,did̈¨§¨©§¨©¦§©¨¦
FnM] rWFdi ici lr dnxgEdW Fgixi§¦¤§§¨©§¥§ª©§

xn`PW(` ,f ryedi)l`xUi ipa ElrnIe' ¤¤¡©©¦§£§¥¦§¨¥
iCaf oa inxM oA okr gTIe mxgA lrn©©©¥¤©¦©¨¨¤©§¦¤©§¦
xgIe mxgd on dcEdi dHnl gxf oa¤¤©§©¥§¨¦©¥¤©¦©

xUi ipaA 'd s`mBW l"fg EWxce ['l` ©¦§¥¦§¨¥§¨§¤©
iniA EidW zFncFw zFngln WlWA§¨¦§¨§¤¨¦¥
iqkPn zFpdil Fci okr glW ,dWn¤¨©¨¨¨¥¨¦¦§¥
wlnr mxg :mde ,Exq`PW aiF`d̈¥¤¤¤§§¥¥¤£¨¥
'mdixr z` iYnxgde' FA xn`PW]¤¤¡©§©£©§¦¤¨¥¤

(a ,`k xacna)xn`PW] bFre oFgiq mxg [¥¤¦§¤¤¡©
'mizn xir lM mxgd' FA(e ,b mixac),[ ©£¥¨¦§¦

l` `aEd DllXn wlgW oIcn mxge§¥¤¦§¨¤¥¤¦§¨¨¨¤
crFn ld`(cp ,`l xacna d`x)Wie . Ÿ¤¥§¥

mixnF`zFxMfEOd 'zFcI'd rAx`W §¦¤©§©©¨©§¨

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iying meil inei xeriy

ß elqk g"i iying mei ß

èì(à)ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

:änL eäãøBä øLà£¤¬«¦ª−¨«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑ ׁשל למכירתֹו יהּודה ׁשל ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ׁשּבׁשבילֹו ל לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיֹוסף,
ּבנים  להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו אף ׁשמים, ל ׁשם ּזֹו מה ,ל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹומר

מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת ואינּה .מּמּנּו, ְִִִִִִֵֶֶַַָָָ

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

¯a‡א  ¯ÙÈËBt d·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

od o`MgwNW mixac drAx` cbpM ¨¥§¤¤©§¨¨§¨¦¤¨©
:Fgixi llXn okriYWE ,xrpW zxC` ¨¨¦§©§¦©¤¤¦§¨§¥

,milwW miz`n lW sqM zFkizg£¦¤¤¤¨©¦§¨¦
adf oFWlExn`PW](`k ,f ryedi)`x`e' §¨¨¤¤¡©¨¥¤

daFh zg` xrpW zxC` llXa©¨¨©¤¤¦§¨©©¨
cg` adf oFWlE sqM milwW miz`nE¨©¦§¨¦¤¤§¨¨¤¨
mcng`e FlwWn milwW miXng£¦¦§¨¦¦§¨¨¤§§¥

.['ebe mgT`e:dAxÎziW`xA ¨¤¨¥§¥¦©¨
.çøæ BîL àø÷iåzgixf mW lrrav ©¦§¨§¨©©¥§¦©¤©

lW mFc`dzi`xn:ipXd` dxez ¨¨¤©§¦©¨¦
èì(`).ãøeä óñBéåaEzMdxfFg §¥©©¨¥
dYroFW`x oiprlzFcF` ,FA wqrW ©¨§¦§¨¦¤¨©

,sqFi zxiknFA wiqtdW `N`lr §¦©¥¤¨¤¦§¦©
dcEdi dUrn iciKFnql icMFzcixi §¥©£¥§¨§¥¦§§¦¨

,sqFi lW Fzxiknl dcEdi lWlM ¤§¨¦§¦¨¤¥¨
icM z`fFliaWAW Ll xnFlliaWA) Ÿ§¥©§¤¦§¦¦§¦

(sqFiEdEcixFddcEdil)(FzNEcBn ¥¦¦¨¦§¨
(` ,gl lirl i"yxa yxetnk)cFre ;Kkl mrh §©©§¨

sqFi lW FzWxR aEzMd wiqtdW¤¦§¦©¨¨¨¨¤¥
,dcEdi dUrn iciÎlrKFnql icM ©§¥©£¥§¨§¥¦§

zFeWdlExtihFR lW FYW` dUrn §©§©£¥¦§¤¦©
FG dn ,Ll xnFl ,xnz dUrnl§©£¥¨¨©§©

(xnY)minW mWl,dpeEMzpFf s` ¨¨§¥¨©¦¦§©§¨©
(xtihFR zW`)minW mWl,dpeEMzp ¥¤¦©§¥¨©¦¦§©§¨

itlDNW oibFlFxhv`a dz`xW §¦¤¨£¨§¦§§¦¤¨
zFcizrd zrici ,zFlGOd znkg=]¨§©©©¨§¦©¨£¦
,[minXA miakFMd aSn itl§¦©©©¨¦©¨©¦
,EPOn mipA cinrdl dcizrW¤£¦¨§©£¦¨¦¦¤

dPOn m` zrcFi Dpi`eDnvr §¥¨©©¦¦¤¨©§¨
,mixEn` mixaCdDYAn m``UPYW ©§¨¦£¦¦¦¦¨¤¦¨¥

lW FtFqA miIwzd ok`W itM ,sqFil§¥§¦¤¨¥¦§©¥§¤
zpq` z` Fl oYIe' :xn`PW FnM] xaC̈¨§¤¤¡©©¦¤¤¨§©

'dX`l o` odM rxt ihFR zA,`n oldl) ©¦¤©Ÿ¥Ÿ§¦¨
(my i"yxae .dn:[a dxez

(b).Bzà 'ä éklke' miIqOW oeiM ¦¦¥¨¤§©¥§Ÿ
oM m` ,'FciA gilvn 'd dUr `Ed xW £̀¤Ÿ¤©§¦©§¨¦¥

didW `N` ?'FY` 'd iM' EdnmW ©¦¦¤¨¤¨¨¥
eitA xEbW minWxiMfdl libx did - ¨©¦¨§¦¨¨¨¦§©§¦
zr lkA 'd mW(`"eb):c dxez ¥§¨¥

(c).Bì Lé ìëåixddf,xvw oFWl §¨¤£¥¤¨¨¨
`EdWxqgzaiY'xW`'ENi`kE , ¤¨¥¥©£¤§¦

'Fl Wi xW` lke' :xn`p:d dxez ¤¡©§¨£¤¤



ayieעח zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyiy meil inei xeriy

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ לכלּום לּבֹו נֹותן היה ‡ÌÁl‰ŒÌ.לא Èk∑,אׁשּתֹו ּבלׁשֹון היא ׁשּדּבר אּלא ¿…»«ƒ¿»ְִִֵָָֹƒƒ«∆∆ְְִִִֵֶֶָָ

Œ‰ÙÈ˙‡¯.נקּיה  ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ּבׂשערֹו.ּכיון אמר (ב"ר)ּומסלסל ְִָ«¿ƒ≈¿≈…«ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מּיד: הּדב', את ּב מגרה אני ?ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל, אבי' ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

ß elqk h"i iyiy mei ß

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

(ç)ïàîéå|òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà: ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

(è)épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàîC §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä äòøä äNòà¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על נצטּוּו נח .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|äéìà òîL-àìå íBé ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
ì:dnò úBéäì dìöà ákL ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑ּתׁשמיׁש ּבלא dnÚ.אפּלּו ˙BÈ‰Ï∑ הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

¯ÈBaח  ‡‰ dBa¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא  ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).äîeàî Bzà òãé àìåxnFlM`l §Ÿ¨©¦§¨§©Ÿ
,mElkl FAl ozFp didipiipr lMn ¨¨¥¦¦§¦¨¦§§¥

ziAd zbdpd: ©§¨©©©¦
.íçlä íà ék,FYW` `idxnFlM ¦¦©¤¤¦¦§§©

caNn ,sqFi ciA giPde ciwtd lMd z ¤̀©Ÿ¦§¦§¦¦©§©¥¦§©
,FYW` z`xACW `N`aEzMdoFWlA ¤¦§¤¨¤¦¤©¨§¨

,dIwp`N` WxFtnA z`f xiMfd `le §¦¨§Ÿ¦§¦Ÿ¦§¨¤¨
fnxA: §¤¤

.øàBú äôé óñBé éäéåKWnd Edf ©§¦¥§¥©¤¤§¥
W ,oiprd FzF`lFnvr d`xW oeiM §¨¦§¨¤¥¨¤¨¨©§

lWFn,eipFc` ziaAlkF` ligzd ¥§¥£¨¦§¦¥

,FxrUA lqlqnE dzFWeKMW oeiM §¤§©§¥¦§¨¥¨¤¨
Lia` ,`EdÎKExAÎWFcTd xn`̈©©¨¨¨¦

lA`zn,xrvA iExW `Ede Lilr ¦§©¥¨¤§¨§©©
dxbn ip` !?LxrUA lqlqn dY`e§©¨§©§¥¦§¨¤£¦§¨¤

aFCd z` LazW`l ,lWn KxC - §¤©¤¤¨¨§¥¤
,eil` dlRhPW xtihFRcInxg` skiY ¦©¤¦§§¨¥¨¦¨¥¤©©

dN`d mixaCd(a"a):f dxez ©§¨¦¨¥¤
(f).'Bâå åéðBãà úLà àOzålM ©¦¨¥¤£¨§¨

xg`' xn`PW mFwn'dN`d mixaCd ¨¤¤¡©©©©§¨¦¨¥¤
,o`M xn`PW itM ,['ixg`' `le]§Ÿ©£¥§¦¤¤¡©¨

onfA rxi` `Ad oiprdW FWExiRKEnq ¥¤¨¦§¨©¨¥©¦§©¨

dlrnl mixMfEOd mixaCd xg`d`x) ©©©§¨¦©§¨¦§©§¨
(` ,eh lirl i"yx:g dxez

(h).íéäìàì éúàèçåoYn iptl mB §¨¨¦¥Ÿ¦©¦§¥©©
W itl ,xEq` xaCd did dxFYgp ipA ¨¨¨©¨¨¨§¦¤§¥Ÿ©

zFixrd lr EEhvpmlFrd zFOE` lke ¦§©©¨£¨§¨¨¨
KM lr ExdfEd:i dxez §£©¨

(i)ì.dìöà ákL,mzq daikW ¦§©¤§¨§¦¨§¨
,WinWz `lA ENit``l z`fl mB £¦§Ÿ©§¦©§ŸŸ

dil` rnW: ¨©¥¤¨
.dnò úBéäì`Ad mlFrlmPdiBA ¦§¦¨¨¨©¨©¥¦¨

(`negpz)didY df ici lrW xnFlM ,§©¤©§¥¤¦§¤

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑' מיחד יֹום הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ׁשהלכּו(תנחומא)ּכלֹומר: ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום «¿ƒ¿««∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אני  'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף להּזקק הגּון יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת לבית ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכּלם
'ליל יכלה BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑ צרכיו 'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָָָ
אביו עּמּה ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו ׁשּנראית סֹוטה אּלא ּבמּסכת ּכדאיתא לז)וכּו'', .(דף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמּהּהּהּה צרכיוצרכיוצרכיוצרכיו לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת .... .... ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש יא)מלאכמלאכמלאכמלאכּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו לט, לּמקֹום;(רש"י אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק היה רב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק (רא"ש לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹואּלּו
לפי  ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב מהֹוספת מׁשמע ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּיֹוסף
ׁשעּבּודֹו - לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה הּבית ּכאׁשר ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׁשמּואל

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ְְְִִֵֵֵֶַַַַׁשל

(áé)Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

(ãé)eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðì àéáäákL ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

:ìBãb ìB÷a àø÷àå énò¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
i"yx£eÏ ‡È·‰ e‡¯∑ ּכן אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא לנּו", "הביא קצרה: לׁשֹון זה .הרי ¿≈ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

È¯·Ú∑(ב"ר)עבר מּבני הּנהר, הּנהר (מעבר מעבר אחרים: .)ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

ÈnÚיב  ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏ¯יד  ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

:WpFrM ,`Ad mlFrA mB FA dxEWw§¨©¨¨©¨§¤
`i dxez

(`i).äfä íBiäk éäéåWxiR `l ©§¦§©©¤Ÿ¥©
`N` ,df did mFi dfi`A aEzMd©¨§¥¤¨¨¤¤¨
cgEin mFi riBd xW`M idie ,xnFlM§©©§¦©£¤¦¦©§¨

`Ede ,libx mFi Fpi`WwFgv mFilW ¤¥¨¦§§¤
lbxl dUrPd zEllFde dgnUci` mFi ¦§¨§§©©£¤§¤¤¥

(mBg mFil iEPiM=)EkldW ,mdNW ¦§©¨¤¨¤¤¨§
,dxfÎdcFar zial mNEkmFi FzF`A ¨§¥£¨¨¨§

dxn`:DAlA xtihFR zW`il oi`' ¨§¨¥¤¦©§¦¨¥¦
oEbd mFi,'dGd mFIdM sqFil wwGdl ¨§¦¨¥§¥§©©¤

zial zklNn `id dhOYWd cvike§¥©¦§©§¨¦¦¨¤¤§¥
?dxf dcFarmdl dxn`:ziAd iWp`l £¨¨¨¨§¨¨¤§©§¥©©¦

'Klil dlFki ipi`e ip` dlFg'(`negpz): ¨£¦§¥¦§¨¥¥

.Bzëàìî úBNòì?'FYk`ln' idn ©£§©§©¦§©§
DA Ewlgpxn` cg ,l`EnWE ax ¤§§¨©§¥©¨©

,WOn FYk`lnzk`ln ,xnFlM §©§©¨§©§¤¤
mFi xaC dUFr did xW` eipFc £̀¨£¤¨¨¤§©

FnFiA,DOr eikxv zFUrl xn` cge , §§©¨©©£§¨¨¦¨
,DzWTal miMqdl xnFlM`N` §©§©§¦§©¨¨¨¤¨

WdrW DzF`AzEnC Fl zi`xP ¤§¨¨¨¦§¥§
FpwEiC(eipR zxEv)eia` lWxnF`d §§©¨¨¤¨¦¨¥

lr EazMIW Lig` micizr ,sqFi' :Fl¥£¦¦©¤¤¦¨§©
LpFvx ,mdipiA dY`e ,cFt` ipa ©̀§¥¥§©¨¥¥¤§§

'mdipiAn LnW dgOIW,'Eke- cIn ¤¦¨¤¦§¦¥¥¤§¦¨
Fxvi z` WaMW ,'FYWw ozi`A aWYe'©¥¤§¥¨©§¤¨©¤¦§

,`hg `ledhFq zkQna `zi`cMsc) §Ÿ¨¨¦§¦¨§©¤¤¨
(:el:ai dxez

(ci).eðì àéáä eàøoFWl df ixd §¥¦¨£¥¤¨
.dxvwxn`WWxit `le ,'Epl `iad' §¨¨¤¨©¥¦¨§Ÿ¥©

DlrA lre .F`iad in`idzxnF` ¦¡¦§©©§¨¦¤¤
,oM'ebe ixar Wi` Epl `iad `EdW: ¥¤¥¦¨¦¦§¦

.éøáòmEXn ,l`xUi mr dPEkn KM ¦§¦¨§¤©¦§¨¥¦
`A Epia` mdxa`WxdPd xarn- ¤©§¨¨¨¦¨¥¥¤©¨¨

FnM] zxR xdp lW igxfOd Fxarn¥¤§©¦§¨¦¤§©§¨§
xn`PW(a ,ck ryedi)EaWi xdPd xarA' ¤¤¡©§¥¤©¨¨¨§

Wi cFre ['mlFrn mkizFa £̀¥¤¥¨§¥
`EdW ,'ixar' lW FzErnWnAipAn §©§¨¤¦§¦¤¦§¥

lW eipaxar(daxÎziy`xa):eh dxez ¨¨¤¥¤
(fh).åéðBãà,sqFi lWxtihFR `Ed £¨¤¥¦©

:DlrAfi dxez ©§¨



עט ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyiy meil inei xeriy

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ לכלּום לּבֹו נֹותן היה ‡ÌÁl‰ŒÌ.לא Èk∑,אׁשּתֹו ּבלׁשֹון היא ׁשּדּבר אּלא ¿…»«ƒ¿»ְִִֵָָֹƒƒ«∆∆ְְִִִֵֶֶָָ

Œ‰ÙÈ˙‡¯.נקּיה  ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ּבׂשערֹו.ּכיון אמר (ב"ר)ּומסלסל ְִָ«¿ƒ≈¿≈…«ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מּיד: הּדב', את ּב מגרה אני ?ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל, אבי' ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

ß elqk h"i iyiy mei ß

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

(ç)ïàîéå|òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà: ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

(è)épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàîC §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä äòøä äNòà¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על נצטּוּו נח .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|äéìà òîL-àìå íBé ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
ì:dnò úBéäì dìöà ákL ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑ּתׁשמיׁש ּבלא dnÚ.אפּלּו ˙BÈ‰Ï∑ הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

¯ÈBaח  ‡‰ dBa¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא  ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).äîeàî Bzà òãé àìåxnFlM`l §Ÿ¨©¦§¨§©Ÿ
,mElkl FAl ozFp didipiipr lMn ¨¨¥¦¦§¦¨¦§§¥

ziAd zbdpd: ©§¨©©©¦
.íçlä íà ék,FYW` `idxnFlM ¦¦©¤¤¦¦§§©

caNn ,sqFi ciA giPde ciwtd lMd z ¤̀©Ÿ¦§¦§¦¦©§©¥¦§©
,FYW` z`xACW `N`aEzMdoFWlA ¤¦§¤¨¤¦¤©¨§¨

,dIwp`N` WxFtnA z`f xiMfd `le §¦¨§Ÿ¦§¦Ÿ¦§¨¤¨
fnxA: §¤¤

.øàBú äôé óñBé éäéåKWnd Edf ©§¦¥§¥©¤¤§¥
W ,oiprd FzF`lFnvr d`xW oeiM §¨¦§¨¤¥¨¤¨¨©§

lWFn,eipFc` ziaAlkF` ligzd ¥§¥£¨¦§¦¥

,FxrUA lqlqnE dzFWeKMW oeiM §¤§©§¥¦§¨¥¨¤¨
Lia` ,`EdÎKExAÎWFcTd xn`̈©©¨¨¨¦

lA`zn,xrvA iExW `Ede Lilr ¦§©¥¨¤§¨§©©
dxbn ip` !?LxrUA lqlqn dY`e§©¨§©§¥¦§¨¤£¦§¨¤

aFCd z` LazW`l ,lWn KxC - §¤©¤¤¨¨§¥¤
,eil` dlRhPW xtihFRcInxg` skiY ¦©¤¦§§¨¥¨¦¨¥¤©©

dN`d mixaCd(a"a):f dxez ©§¨¦¨¥¤
(f).'Bâå åéðBãà úLà àOzålM ©¦¨¥¤£¨§¨

xg`' xn`PW mFwn'dN`d mixaCd ¨¤¤¡©©©©§¨¦¨¥¤
,o`M xn`PW itM ,['ixg`' `le]§Ÿ©£¥§¦¤¤¡©¨

onfA rxi` `Ad oiprdW FWExiRKEnq ¥¤¨¦§¨©¨¥©¦§©¨

dlrnl mixMfEOd mixaCd xg`d`x) ©©©§¨¦©§¨¦§©§¨
(` ,eh lirl i"yx:g dxez

(h).íéäìàì éúàèçåoYn iptl mB §¨¨¦¥Ÿ¦©¦§¥©©
W itl ,xEq` xaCd did dxFYgp ipA ¨¨¨©¨¨¨§¦¤§¥Ÿ©

zFixrd lr EEhvpmlFrd zFOE` lke ¦§©©¨£¨§¨¨¨
KM lr ExdfEd:i dxez §£©¨

(i)ì.dìöà ákL,mzq daikW ¦§©¤§¨§¦¨§¨
,WinWz `lA ENit``l z`fl mB £¦§Ÿ©§¦©§ŸŸ

dil` rnW: ¨©¥¤¨
.dnò úBéäì`Ad mlFrlmPdiBA ¦§¦¨¨¨©¨©¥¦¨

(`negpz)didY df ici lrW xnFlM ,§©¤©§¥¤¦§¤

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑' מיחד יֹום הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ׁשהלכּו(תנחומא)ּכלֹומר: ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום «¿ƒ¿««∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אני  'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף להּזקק הגּון יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת לבית ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכּלם
'ליל יכלה BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑ צרכיו 'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָָָ
אביו עּמּה ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו ׁשּנראית סֹוטה אּלא ּבמּסכת ּכדאיתא לז)וכּו'', .(דף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמּהּהּהּה צרכיוצרכיוצרכיוצרכיו לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת .... .... ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש יא)מלאכמלאכמלאכמלאכּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו לט, לּמקֹום;(רש"י אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק היה רב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק (רא"ש לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹואּלּו
לפי  ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב מהֹוספת מׁשמע ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּיֹוסף
ׁשעּבּודֹו - לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה הּבית ּכאׁשר ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׁשמּואל

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ְְְִִֵֵֵֶַַַַׁשל

(áé)Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

(ãé)eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðì àéáäákL ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

:ìBãb ìB÷a àø÷àå énò¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
i"yx£eÏ ‡È·‰ e‡¯∑ ּכן אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא לנּו", "הביא קצרה: לׁשֹון זה .הרי ¿≈ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

È¯·Ú∑(ב"ר)עבר מּבני הּנהר, הּנהר (מעבר מעבר אחרים: .)ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

ÈnÚיב  ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏ¯יד  ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

:WpFrM ,`Ad mlFrA mB FA dxEWw§¨©¨¨©¨§¤
`i dxez

(`i).äfä íBiäk éäéåWxiR `l ©§¦§©©¤Ÿ¥©
`N` ,df did mFi dfi`A aEzMd©¨§¥¤¨¨¤¤¨
cgEin mFi riBd xW`M idie ,xnFlM§©©§¦©£¤¦¦©§¨

`Ede ,libx mFi Fpi`WwFgv mFilW ¤¥¨¦§§¤
lbxl dUrPd zEllFde dgnUci` mFi ¦§¨§§©©£¤§¤¤¥

(mBg mFil iEPiM=)EkldW ,mdNW ¦§©¨¤¨¤¤¨§
,dxfÎdcFar zial mNEkmFi FzF`A ¨§¥£¨¨¨§

dxn`:DAlA xtihFR zW`il oi`' ¨§¨¥¤¦©§¦¨¥¦
oEbd mFi,'dGd mFIdM sqFil wwGdl ¨§¦¨¥§¥§©©¤

zial zklNn `id dhOYWd cvike§¥©¦§©§¨¦¦¨¤¤§¥
?dxf dcFarmdl dxn`:ziAd iWp`l £¨¨¨¨§¨¨¤§©§¥©©¦

'Klil dlFki ipi`e ip` dlFg'(`negpz): ¨£¦§¥¦§¨¥¥

.Bzëàìî úBNòì?'FYk`ln' idn ©£§©§©¦§©§
DA Ewlgpxn` cg ,l`EnWE ax ¤§§¨©§¥©¨©

,WOn FYk`lnzk`ln ,xnFlM §©§©¨§©§¤¤
mFi xaC dUFr did xW` eipFc £̀¨£¤¨¨¤§©

FnFiA,DOr eikxv zFUrl xn` cge , §§©¨©©£§¨¨¦¨
,DzWTal miMqdl xnFlM`N` §©§©§¦§©¨¨¨¤¨

WdrW DzF`AzEnC Fl zi`xP ¤§¨¨¨¦§¥§
FpwEiC(eipR zxEv)eia` lWxnF`d §§©¨¨¤¨¦¨¥

lr EazMIW Lig` micizr ,sqFi' :Fl¥£¦¦©¤¤¦¨§©
LpFvx ,mdipiA dY`e ,cFt` ipa ©̀§¥¥§©¨¥¥¤§§

'mdipiAn LnW dgOIW,'Eke- cIn ¤¦¨¤¦§¦¥¥¤§¦¨
Fxvi z` WaMW ,'FYWw ozi`A aWYe'©¥¤§¥¨©§¤¨©¤¦§

,`hg `ledhFq zkQna `zi`cMsc) §Ÿ¨¨¦§¦¨§©¤¤¨
(:el:ai dxez

(ci).eðì àéáä eàøoFWl df ixd §¥¦¨£¥¤¨
.dxvwxn`WWxit `le ,'Epl `iad' §¨¨¤¨©¥¦¨§Ÿ¥©

DlrA lre .F`iad in`idzxnF` ¦¡¦§©©§¨¦¤¤
,oM'ebe ixar Wi` Epl `iad `EdW: ¥¤¥¦¨¦¦§¦

.éøáòmEXn ,l`xUi mr dPEkn KM ¦§¦¨§¤©¦§¨¥¦
`A Epia` mdxa`WxdPd xarn- ¤©§¨¨¨¦¨¥¥¤©¨¨

FnM] zxR xdp lW igxfOd Fxarn¥¤§©¦§¨¦¤§©§¨§
xn`PW(a ,ck ryedi)EaWi xdPd xarA' ¤¤¡©§¥¤©¨¨¨§

Wi cFre ['mlFrn mkizFa £̀¥¤¥¨§¥
`EdW ,'ixar' lW FzErnWnAipAn §©§¨¤¦§¦¤¦§¥

lW eipaxar(daxÎziy`xa):eh dxez ¨¨¤¥¤
(fh).åéðBãà,sqFi lWxtihFR `Ed £¨¤¥¦©

:DlrAfi dxez ©§¨



ayieפ zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyiy meil inei xeriy

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑לנּו הבאת אׁשר העברי העבד ּבי, .לצחק »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

(áë)íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½
àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa øLà£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

:äNò äéä̈¨¬Ÿ¤«
i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑הוה 'ּבמימריּה .מתעבד'ּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi)éìà àaxW` ixard card ¨¥©¨¤¤¨¦§¦£¤
dpeEMd oi` .iA wgvl EpN z`ad¥¥¨¨§©¤¦¥©©¨¨
`N` ,DA wgvl icM ,F`iad KM mWNW¤§¥¨¡¦§¥§©¥¨¤¨
il` `A :mixaCd KERidA xn`p ENi`M§¦¤¡©§¦©§¨¦¨¥©
z`ad xW` ixard card iA wgvl§©¤¦¨¤¤¨¦§¦£¤¥¥¨

EpN(`"eb ,m"`x):gi dxez ¨
(hi)åéðBãà òBîLë éäéåixaC z` ©§¦¦§©£¨¤¦§¥

mixaCM xn`l eil` dxAC xW` FYW ¦̀§£¤¦§¨¥¨¥Ÿ©§¨¦

LCar il dUr dN`d.WinWY zrWA ¨¥¤¨¨¦©§¤¦§©©§¦
Edfe ,ok Fl dxn`oFWNddxn`W ¨§¨¥§¤©¨¤¨§¨

- 'LCar il dUr dN`d mixaCM'©§¨¦¨¥¤¨¨¦©§¤
rnWn:dN`M WinWz ipiprk dxez ©§©¦§§¥©§¦¨¥¤
(`k).ãñç åéìà èiåxEn`d 'cqg' ©¥¥¨¨¤¤¤¨¨

,'og' FnM Fpiipr o`MlAEwn didW ¨¦§¨§¥¤¨¨§¨
mirpe,ei`Fx lklznbEcM `EdeoFWl §¨¦§¨¨§§§©§

dpWOAW 'dcEqge d`p dNM'zeaezk) ©¨¨¨©£¨¤©¦§¨

(.fi`N` ,micqg zElinB oiprn Fpi`W¤¥¥¦§©§¦£¨¦¤¨
og z`iUp oFWl:ak dxez §§¦©¥

(ak).äNBò äéä àeäFWExiR ¨¨¤¥
FnEBxzM:qFlwpE`Aded DxninA' §©§§§§§¥§¥£¨
'ciarzn.'dUrp did Fxn`nA' - ¦§£¥§©£¨¨¨©£¤

,FiEEv iR lr Eid mdiUrn lM xnFlM§©¨©£¥¤¨©¦¦
`Ed ENi`M xaCd aWgp KkitlE§¦¨¤§¨©¨¨§¦

lMd dUFrd(m"`x):bk dxez ¨¤©Ÿ

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k ycew zayl inei xeriy

(âë)ïéà|Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
:çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàa©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑אּתֹו ׁשה' .ּבׁשביל «¬∆ƒְִִִֶ

ß elqk 'k ycew zay ß

î(à)ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את ארּורה אֹותה ׁשהרּגילה הביא לפי , «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הר  ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא אליהם ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ידיהם להם על לּצּדיק .וחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

e‡ËÁ∑ זבּוב נמצא ׁשּלֹו,זה ּפֹוטירין ׁשּלֹוּבפילי ּבגלּוסקין צרֹור נמצא ואין ∑Ù‡‰Â‰.וזה ,הּמל ּפת את »¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ¿»…∆ְֵֶֶֶַַ
פיסטו"ר  ּובלע"ז, ּבפת, אּלא אפּיה .לׁשֹון ְְְֲִֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr dl zegiy ihewl)

ארארארארּוּוּוּורהרהרהרה א)אאאאֹוֹוֹוֹותהתהתהתה מ, "מרׁשעת",(רש"י ּכאן רׁש"י נקט לא לכן ׁשמים. לׁשם התּכּונה ּפֹוטיפר ׁשאׁשת א) (לט, לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
"ארּור" ׁשּלׁשֹון הרי ארּור", ואּתה ּברּו "ּבני אברהם: עבד אליעזר לגּבי לט) כד, (ח"ש רׁש"י לׁשֹון ּדר על "ארּורה", רק ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאּלא

חּיה לג): (לז, לעיל מפרש"י קצת עּיּון וצרי רעה. הנהגה ׁשם אין אם ּגם אׁשת רעהרעהרעהרעהמתאימה ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו . . אכלתהּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ִַּפֹוטיפר.

(á)íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½
:íéôBàä øN ìòå§©−©¬¨«¦«

(â)úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î øäqä©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

(ã)íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
:øîLîa íéîé eéäiå©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ∑ אּתם ÓLÓa¯.להיֹות ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

d„Èaכג  ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBa¯Ï ÈÓBzÁÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

¯·ב  ÏÚ È‰B·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

È·Ï˙ג  ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

LnLÂד  ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡¯hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).Bzà 'ä øLàalW z"iA zF` ©£¤¦¥¤
,'liaWA' zaiY mFwnA d`A 'xW`A'©£¤¨¨¦§¥©¦§¦

,xnFlkEFY` 'dW liaWA`l okl - §©¦§¦¤¦¨¥Ÿ
wFCal KxFv xdFQd ziA xU d`ẍ¨©¥©©¤¦§

:eiUrn xg`` dxez ©©©£¨
î(`).älàä íéøácä øçàdWxR ©©©§¨¦¨¥¤¨¨¨

,xtihFR zW` zWxR xg`l d`A Ff¨¨§©©¨¨©¥¤¦©
,Ffl dnxB FGW mEXndliBxdW itl ¦¤¨§¨¨§¦¤¦§¦¨

z` dxEx` DzF`mWwiCSdzFidl ¨£¨¤¥©©¦¦§
xEbWFzFPblE FA xAcl mNEk itA- ¨§¦¨§©¥§©

d`ivFd xtihFR zW`W xg`n ,xnFlM§©¥©©¤¥¤¦©¦¨
zFIxAd z` dliBxde ,sqFi lr rx mW¥¨©¥§¦§¦¨¤©§¦
mYrC giQdl ickA ,okl ,FzEpbA xAcl§©¥¦§¨¥¦§¥§©¦©©§¨

,KMn`EdÎKExAÎWFcTd mdl `iad ¦¨¥¦¨¤©¨¨
dNBzIW KM icilEN` lW mpgxEq- ¦¥¨¤¦§©¤§¨¨¤¥

miwWOd ixU lW m`hg zWxR̈¨©¤§¨¤¨¥©©§¦
icM ,mitF`deWmNEMmdil` EptI- §¨¦§¥¤¨¦§£¥¤

,mpiiprA xRql,cFre ;eil` `le §©¥§¦§¨¨§Ÿ¥¨§
mdici lr wiCSl dgeexd `FaYW- ¤¨©§¨¨©©¦©§¥¤

ziAn `vi mdizFnFlg oFxzt ici lrW¤©§¥¦§£¥¤¨¨¦¥
dNEcbl dlre ,mixEq`d(`n wxt oldlck): ¨£¦§¨¨¦§¨

eàèç.mixvn Klnl mdipc`l 'ebe ¨§©£Ÿ¥¤§¤¤¦§¨¦
?KlOl m`hg did dndfxU - ¤¨¨¤§¨©¤¤¤©

- miwWOdiliitA aEaf `vnp ©©§¦¦§¨§¦§¨¥
FNW oixihFRminUAd qFM KFzA - ¥¦¤§©§¨¦

xg` drxtl WiBdl bEdp didW¤¨¨¨§©¦§©§Ÿ©©
ugxOd(x"n i"yx ,`"eb).dfexU - ©¤§¨§¤©

- mitF`dxFxv `vnpF` ,dPhw oa`) ¨¦¦§¨§¤¤§©¨
,(dnc` abxAKFzFNW oiwqElb- ¤¤£¨¨§§§¦¤

Fci lr iEt`d mgl xMM: ¦¨¤¤¨¨©¨

.äôBàäåe .KlOd zR z`KxvEd `l §¨¤¤©©¤¤§Ÿ§©
W itl ,z`f Wxtl aEzMdoFWl oi` ©¨§¨¥Ÿ§¦¤¥§

ztA `N` dIt`.EWIW Fnkf"rlA £¦¨¤¨§©§¤¥§©©
oFWl,x"ehyitinl cgEin `EdW §¤§¨§¦

W KM ,mgl ziIt`A FzEpOE`Wm ¤¨©£¦©¤¤¨¥
FzErnWn ,WcFTd oFWlA mzq 'dtF`'¤§¨¦§©¤©§¨

:mgl dtF`a dxez ¤¤¤
(c)óñBé úà íéçahä øN ã÷ôiå©¦§Ÿ©©©¨¦¤¥

ciwtd xnFlM .mz` zxWie mY ¦̀¨©§¨¤Ÿ¨§©¦§¦
sqFi z` dPinEmY` zFidlzxWl ¦¨¤¥¦§¦¨§¨¥

:mzF`¨
.øîLîa íéîé eéäiå'mini' mzq ©¦§¨¦§¦§¨§¨¨¦

`Ed ,`xwOA,Wcg xUrÎmipWEpiidC ©¦§¨§¥¨¨Ÿ¤§©§
FnkE] dpW(hk ,dk `xwie)didY mini' ¨¨§¨¦¦§¤

:['FzN`bd dxez §ª¨



פי ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyiy meil inei xeriy

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑לנּו הבאת אׁשר העברי העבד ּבי, .לצחק »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

(áë)íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½
àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa øLà£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

:äNò äéä̈¨¬Ÿ¤«
i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑הוה 'ּבמימריּה .מתעבד'ּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi)éìà àaxW` ixard card ¨¥©¨¤¤¨¦§¦£¤
dpeEMd oi` .iA wgvl EpN z`ad¥¥¨¨§©¤¦¥©©¨¨
`N` ,DA wgvl icM ,F`iad KM mWNW¤§¥¨¡¦§¥§©¥¨¤¨
il` `A :mixaCd KERidA xn`p ENi`M§¦¤¡©§¦©§¨¦¨¥©
z`ad xW` ixard card iA wgvl§©¤¦¨¤¤¨¦§¦£¤¥¥¨

EpN(`"eb ,m"`x):gi dxez ¨
(hi)åéðBãà òBîLë éäéåixaC z` ©§¦¦§©£¨¤¦§¥

mixaCM xn`l eil` dxAC xW` FYW ¦̀§£¤¦§¨¥¨¥Ÿ©§¨¦

LCar il dUr dN`d.WinWY zrWA ¨¥¤¨¨¦©§¤¦§©©§¦
Edfe ,ok Fl dxn`oFWNddxn`W ¨§¨¥§¤©¨¤¨§¨

- 'LCar il dUr dN`d mixaCM'©§¨¦¨¥¤¨¨¦©§¤
rnWn:dN`M WinWz ipiprk dxez ©§©¦§§¥©§¦¨¥¤
(`k).ãñç åéìà èiåxEn`d 'cqg' ©¥¥¨¨¤¤¤¨¨

,'og' FnM Fpiipr o`MlAEwn didW ¨¦§¨§¥¤¨¨§¨
mirpe,ei`Fx lklznbEcM `EdeoFWl §¨¦§¨¨§§§©§

dpWOAW 'dcEqge d`p dNM'zeaezk) ©¨¨¨©£¨¤©¦§¨

(.fi`N` ,micqg zElinB oiprn Fpi`W¤¥¥¦§©§¦£¨¦¤¨
og z`iUp oFWl:ak dxez §§¦©¥

(ak).äNBò äéä àeäFWExiR ¨¨¤¥
FnEBxzM:qFlwpE`Aded DxninA' §©§§§§§¥§¥£¨
'ciarzn.'dUrp did Fxn`nA' - ¦§£¥§©£¨¨¨©£¤

,FiEEv iR lr Eid mdiUrn lM xnFlM§©¨©£¥¤¨©¦¦
`Ed ENi`M xaCd aWgp KkitlE§¦¨¤§¨©¨¨§¦

lMd dUFrd(m"`x):bk dxez ¨¤©Ÿ

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k ycew zayl inei xeriy

(âë)ïéà|Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
:çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàa©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑אּתֹו ׁשה' .ּבׁשביל «¬∆ƒְִִִֶ

ß elqk 'k ycew zay ß

î(à)ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את ארּורה אֹותה ׁשהרּגילה הביא לפי , «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הר  ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא אליהם ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ידיהם להם על לּצּדיק .וחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

e‡ËÁ∑ זבּוב נמצא ׁשּלֹו,זה ּפֹוטירין ׁשּלֹוּבפילי ּבגלּוסקין צרֹור נמצא ואין ∑Ù‡‰Â‰.וזה ,הּמל ּפת את »¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ¿»…∆ְֵֶֶֶַַ
פיסטו"ר  ּובלע"ז, ּבפת, אּלא אפּיה .לׁשֹון ְְְֲִֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr dl zegiy ihewl)

ארארארארּוּוּוּורהרהרהרה א)אאאאֹוֹוֹוֹותהתהתהתה מ, "מרׁשעת",(רש"י ּכאן רׁש"י נקט לא לכן ׁשמים. לׁשם התּכּונה ּפֹוטיפר ׁשאׁשת א) (לט, לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
"ארּור" ׁשּלׁשֹון הרי ארּור", ואּתה ּברּו "ּבני אברהם: עבד אליעזר לגּבי לט) כד, (ח"ש רׁש"י לׁשֹון ּדר על "ארּורה", רק ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאּלא

חּיה לג): (לז, לעיל מפרש"י קצת עּיּון וצרי רעה. הנהגה ׁשם אין אם ּגם אׁשת רעהרעהרעהרעהמתאימה ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו . . אכלתהּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ִַּפֹוטיפר.

(á)íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½
:íéôBàä øN ìòå§©−©¬¨«¦«

(â)úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î øäqä©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

(ã)íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
:øîLîa íéîé eéäiå©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ∑ אּתם ÓLÓa¯.להיֹות ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

d„Èaכג  ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBa¯Ï ÈÓBzÁÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

¯·ב  ÏÚ È‰B·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

È·Ï˙ג  ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

LnLÂד  ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡¯hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).Bzà 'ä øLàalW z"iA zF` ©£¤¦¥¤
,'liaWA' zaiY mFwnA d`A 'xW`A'©£¤¨¨¦§¥©¦§¦

,xnFlkEFY` 'dW liaWA`l okl - §©¦§¦¤¦¨¥Ÿ
wFCal KxFv xdFQd ziA xU d`ẍ¨©¥©©¤¦§

:eiUrn xg`` dxez ©©©£¨
î(`).älàä íéøácä øçàdWxR ©©©§¨¦¨¥¤¨¨¨

,xtihFR zW` zWxR xg`l d`A Ff¨¨§©©¨¨©¥¤¦©
,Ffl dnxB FGW mEXndliBxdW itl ¦¤¨§¨¨§¦¤¦§¦¨

z` dxEx` DzF`mWwiCSdzFidl ¨£¨¤¥©©¦¦§
xEbWFzFPblE FA xAcl mNEk itA- ¨§¦¨§©¥§©

d`ivFd xtihFR zW`W xg`n ,xnFlM§©¥©©¤¥¤¦©¦¨
zFIxAd z` dliBxde ,sqFi lr rx mW¥¨©¥§¦§¦¨¤©§¦
mYrC giQdl ickA ,okl ,FzEpbA xAcl§©¥¦§¨¥¦§¥§©¦©©§¨

,KMn`EdÎKExAÎWFcTd mdl `iad ¦¨¥¦¨¤©¨¨
dNBzIW KM icilEN` lW mpgxEq- ¦¥¨¤¦§©¤§¨¨¤¥

miwWOd ixU lW m`hg zWxR̈¨©¤§¨¤¨¥©©§¦
icM ,mitF`deWmNEMmdil` EptI- §¨¦§¥¤¨¦§£¥¤

,mpiiprA xRql,cFre ;eil` `le §©¥§¦§¨¨§Ÿ¥¨§
mdici lr wiCSl dgeexd `FaYW- ¤¨©§¨¨©©¦©§¥¤

ziAn `vi mdizFnFlg oFxzt ici lrW¤©§¥¦§£¥¤¨¨¦¥
dNEcbl dlre ,mixEq`d(`n wxt oldlck): ¨£¦§¨¨¦§¨

eàèç.mixvn Klnl mdipc`l 'ebe ¨§©£Ÿ¥¤§¤¤¦§¨¦
?KlOl m`hg did dndfxU - ¤¨¨¤§¨©¤¤¤©

- miwWOdiliitA aEaf `vnp ©©§¦¦§¨§¦§¨¥
FNW oixihFRminUAd qFM KFzA - ¥¦¤§©§¨¦

xg` drxtl WiBdl bEdp didW¤¨¨¨§©¦§©§Ÿ©©
ugxOd(x"n i"yx ,`"eb).dfexU - ©¤§¨§¤©

- mitF`dxFxv `vnpF` ,dPhw oa`) ¨¦¦§¨§¤¤§©¨
,(dnc` abxAKFzFNW oiwqElb- ¤¤£¨¨§§§¦¤

Fci lr iEt`d mgl xMM: ¦¨¤¤¨¨©¨

.äôBàäåe .KlOd zR z`KxvEd `l §¨¤¤©©¤¤§Ÿ§©
W itl ,z`f Wxtl aEzMdoFWl oi` ©¨§¨¥Ÿ§¦¤¥§

ztA `N` dIt`.EWIW Fnkf"rlA £¦¨¤¨§©§¤¥§©©
oFWl,x"ehyitinl cgEin `EdW §¤§¨§¦

W KM ,mgl ziIt`A FzEpOE`Wm ¤¨©£¦©¤¤¨¥
FzErnWn ,WcFTd oFWlA mzq 'dtF`'¤§¨¦§©¤©§¨

:mgl dtF`a dxez ¤¤¤
(c)óñBé úà íéçahä øN ã÷ôiå©¦§Ÿ©©©¨¦¤¥

ciwtd xnFlM .mz` zxWie mY ¦̀¨©§¨¤Ÿ¨§©¦§¦
sqFi z` dPinEmY` zFidlzxWl ¦¨¤¥¦§¦¨§¨¥

:mzF`¨
.øîLîa íéîé eéäiå'mini' mzq ©¦§¨¦§¦§¨§¨¨¦

`Ed ,`xwOA,Wcg xUrÎmipWEpiidC ©¦§¨§¥¨¨Ÿ¤§©§
FnkE] dpW(hk ,dk `xwie)didY mini' ¨¨§¨¦¦§¤

:['FzN`bd dxez §ª¨



ayieפב zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k ycew zayl inei xeriy

(ä)ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöî¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰ÈL ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם ׁשניהם:וּיחלמּו חלֹום חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זה חלֹום, «««¿¬¿≈∆ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפתר" ּכיֿטֹוב ׂשרֿהאֹופים "וּירא ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו את BÓÏÁ.ׁשחלם ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָƒ¿ƒ¿¬…
עליהם  לבא העתיד לּפתרֹון הּדֹומה חלֹום חלם אחד .ּכל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא (מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

(ç)øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©Ÿ́¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

(é)ìL ïôbáedvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðò äéúìkLà eìéLáä¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑ וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Á¯ÙÎ˙.זמֹורֹות ‡Â‰Â∑.לפֹורחת לי ּדֹומה נדמה ּכפֹורחת, והיא »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ
הבׁשילּו. ,ּכ ואחר ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ונעׂשה נּצּה עלתה הּפרח ואחר ּפֹורחת, היא ּכאּלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבחלֹומי

ÈÏÈÏa‡ה  dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁÂ ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

ÔB‰˙Èו  ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז  dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ dBa¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח  ˙ÈÏ ¯LÙe ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Â¯ט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡Á¯Ù˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).íäéðL íBìç eîìçiådf did `l ©©©§£§¥¤Ÿ¨¨¤
KM `N` ,mdipWl KiIXd cg` mFlg£¤¨©©¨¦§¥¤¤¨¨

:aEzMd WExiR.mFlg mdipW EnlgIe ¥©¨©©©§§¥¤£
.FNW FnFlge cg` lMFhEWt EdflW ¨¤¨©£¤¤§¤

`xwncg` lM ,FWxcnE .ok` mdn ¦§¨¦§¨¨¤¨¥¤¨¥
'mdipW mFlg' mlglW z`e FNW z`) ¨©£§¥¤¤¤§¤¤

lW Fnvr mFlgd `l mlE` .(Fxiag£¥¨Ÿ©£©§¤
,mlg Fxiag`N`FnFlg z` mlgW £¥¨©¤¨¤¨©¤£

FNWoFxztEmFlgxn`PW dfe .Fxiag ¤¦§££¥§¤¤¤¡©
miwWOd xU mFlg oFxzR xg`lweqt) §©©¦§£©©©§¦

(fhxzR aFh iM mitF`d xU `xIe';' ©©§©¨¦¦¨¨
?oFkpe aFh FpFxzRW rci okidn ike§¦¥¥¨¨©¤¦§§¨
oFxzR z` mB FnFlgA d`xW `N ¤̀¨¤¨¨©£©¤¦§

Ktidl oke ,miwWOd xU mFlg: £©©©§¦§¥§¥¤
.BîBìç ïBøúôk Léàmlg cg` lM ¦§¦§£¨¤¨¨©

oFxzRl dnFCd mFlgxnFlM ,FNW £©¤©¦§¤§©
deEYWnE dOCzn did mFlgd dfgn©£¥©£¨¨¦§©¤¦§©¤

xaCd mr ahid,mdilr `al cizrd ¥¥¦©¨¨¤¨¦¨Ÿ£¥¤
sqFi mdl xzRW itM:e dxez §¦¤¨©¨¤¥

(e).íéôòBæEidW FzErnWn oi` £¦¥©§¨¤¨
EidW `N` ,mixg` lr miqrFMmiavr £¦©£¥¦¤¨¤¨£¥¦

;mnvrlFnMKln KlIe' :EpivOW §©§¨§¤¨¦©¥¤¤¤
FziA lr l`xUi'srfe xq(bn ,k `Îmikln) ¦§¨¥©¥©§¨¥

[xrhvnE avr FziA l` KlOd aW], ¨©¤¤¤¥¨¥¦§©¥
:oke`V` 'd srf''Fl iz`hg iMdkin) §¥©©¤¨¦¨¨¦
(h ,foiCd z` eilr wiCvn l`xUi mr]©¦§¨¥©§¦¨¨¤©¦

lFAq`e `V` ,xnF`e zElBd WpFre§¤©¨§¥¤¨§¤§
.[ipFer xREki xW` cr ,xrSde oFaSrd̈¦¨§©©©©£¤§©£¦

'avr' oFWNn 'srG'W ixd:f dxez £¥¤¨¥¦§¨¥
(i).íéâéøNmd,zFMEx` zFxFnf ¨¦¦¥§£

miMEx`d otBd itpru"iciee oixFTW ©§¥©¤¤¨£¦¤¦
f"rla:

.úçøôë àåäås"kA 'zgxFtM' §¦§Ÿ©©§©©§¨
`id ixd ,xnFlM ,oFinCddnFC ©¦§§©£¥¦¨

.zgxFtloFWNd hwp KklE`ide' §©©§¨¨©©¨§¦
,'zgxFtk,mFlg `N` Fpi` lMd ixdW §©©¤£¥©Ÿ¥¤¨£

did KM :xnF`kEinFlga il dncp §¥¨¨¨¦§¨¦©£¦
,zgxFt `id EN`MKWnd `Ed oke §¦¦©©§¥¤§¥

EliWad'e 'DSp dzlr' ENi`M :aEzMd©¨§¦¨§¨¦¨§¦§¦
'miapr dizFlMW`(m"`x).:i"yx siqene ©§§¤¨£¨¦

`N` ,zg` zaA lMd mFlgA rxi` `lŸ¥©©£©Ÿ§©©©¤¨
:otBd zginv lW iraHd DxcqM§¦§¨©¦§¦¤§¦©©¤¤
d`ivFdW ,'zgxFtM' dzid dNigY§¦¨¨§¨§©©¤¦¨

,migxR oirMdzlr' gxRd xg`e §¥§¨¦§©©©¤©¨§¨
'DSp,DNW uPd z` otBd dzlrd - ¦¨¤¤§¨©¤¤¤©¥¤¨

mihpFg zFxiRde ltFp gxRdWM§¤©¤©¥§©¥§¦
,mixMipeEUrpemiaprdxcnqixR=] §¦¨¦§©£¨£¨¦§¨©§¦

,[FzgixR ziW`xA,f"rlA x"ipty` §¥¦§¦¨§©©
EliWad' KMÎxg`edizFlMW` §©©¨¦§¦©§§¤¨

miiE`xE mipkEn EUrpe 'miapr£¨¦§©£¨¦§¦
dhigql(m"`x). ¦§¦¨

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k ycew zayl inei xeriy
ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ ּפֹורחת. ׁשל ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, אּפקת אפרחת ּכד יח)והיא "ּובסר (ישעיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹ

ּוכתיב: נּצּה", יהיה יז)ּגֹומל ציץ (במדבר "וּיצץ והדר פרח" .""וּיצא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(àé)èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà íúàŸ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£ËÁN‡Â∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåíéâøOä úL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ הרּבה אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, לׁשלׁשת ל הם צב)סימן .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

(âé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
pk-ìò EáéLäåètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑ עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, .לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס «∆ְְִֶָָ

(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«

i·Ú‡יא  ˙È ˙·ÈÒe È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈL·Lיב  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיג  ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

:i"yx siqeneqFlwpE` mBxYX dnE©¤¦§¥§§
'oialal zwiR` zgxt` ck `ide'- §¦©©§©©©¥©©§§¦

`A `l ,'miaElal d`ivFde dgxR'¨§¨§¦¨¦§¦Ÿ¨
dzlr' z`e 'zgxFR' z` KkA mBxzl§©§¥§¨¤©©§¤¨§¨

`N` ,'DSpo`M cr`N` Fpi`mEBxY ¦¨¤¨©¨¥¤¨©§
.'zgxFR' lWaElaNde dgixRd iM ¤©©¦©§¦¨§©¦§

la` .`Ed cg`lFcB 'up'`Ed ¤¨£¨¥¨
'gxR'nxEn`d 'DSp dzlr' ,xnFlM - ¦¤©§©¨§¨¦¨¨¨

,(dgixRd `EdW) aElaNd Fpi` ,oNdl§©¨¥©¦§¤©§¦¨
,dgixRd on `Ed xgE`n `N ¤̀¨§¨¦©§¦¨

aizkcM(d ,gi diryi)lnFB xqFaE' §¦§¦¤¥
'dSp didiaprd lCbi uPd xg`l] ¦§¤¦¨§©©©¥¦§©¤¨¨

ixR `Ed xqFaE .xqFal didie ,cFr§¦§¤§¤¤§¦
xqFaE' xn`p `le ,[FzlWadl KEnq̈§©§¨¨§Ÿ¤¡©¤
`Ed 'uP'dW ixd ,'DgxR didi lnFB¥¦§¤¦§¨£¥¤©¥

.'xqFA'l mcFwe 'gxR'd xg`eokaizM ©©©¤©§¤©¤§¥§¦
(bk ,fi xacna)xcde ,'gxt `vFIe'- ©¥¤©©£©
oMn xg`lE'uiv uvIe'E`vnp] §©©¦¥©¨¥¦¦§§

:miaprd zlicbA miwxt drAx ©̀§¨¨§¨¦¦§¦©¨£¨¦

,('zgxFR') otBd zgixR `Ed oFW`xd̈¦§¦©©¤¤©©
ipXd ;mEBxYA xMfEOd aElaNd `Ede§©¦§©§¨©©§©¥¦
`Ede ,('DSp dzlr') uPd z`lrd `Ed©£¨©©¥¨§¨¦¨§
mi`xwpe ,mixMip miaprd xW`M©£¤¨£¨¦¦¨¦§¦§¨¦
KEnQd `Ed iWilXd ;xcnq§¨©©§¦¦©¨
iriaxde ;'xqFA' `xwpe ,mlEXial§¦¨§¦§¨¤§¨§¦¦
EliWad') `lOd mlEXiA `Ed¦¨©¨¥¦§¦
miwWOd xUlE .('miapr dizFlMW ©̀§§¤¨£¨¦§©©©§¦
xg` dfA dN` lM Fl E`xp FnFlgA©£¦§¨¥¤¨¤©©

[df:`i dxez ¤
(`i).èçNàå`idW ,dhigq oFWl ¨¤§©§§¦¨¤¦

E zFxiRd on dwWn z`vFdFnEBxzM ¨©©§¤¦©¥§©§
:qFlwpE`A'zixSre'iYhgqe -. §§§§©¨¦§¨©§¦

Wi dAxdeFznbEcM:dpWn oFWlA §©§¥¥§§¨¦§¦§¨
ai dxez

(ai)ìL.íä íéîé úL,xnFlMoniq §Ÿ¤¨¦¥§©¦¨
.mini zWlWl Ll md:i"yx siqene ¥§¦§Ÿ¤¨¦

Wieo`MdAxd dcB`ÎiWxcn §¥¨¦§§¥©¨¨©§¥
,ElNd zFnFlgd ihxR lM mix`and©§¨£¦¨§¨¥©£©¨

mdA mipEnHd mifnxde(.av oileg):dxez §¨§¨¦©§¦¨¤
bi

(bi).ELàø úà äòøô àOéz`iUp' ¦¨©§Ÿ¤Ÿ¤§¦©
DWExR oi` ,o`M dxEn`d 'W`xŸ¨£¨¨¥¥¨
lM z`e' :FnM] Ed`Vpie EdnnFxIW¤§§¥¦©§¥§§¥¨
lr F`Vp xW` z`e KlOd FlCB xW £̀¤¦§©¤¤§¥£¤¦§©

KlOd icare mixVd(`i ,d xzq`)`N` ,[ ©¨¦§©§¥©¤¤¤¨
oFAWg oFWlz` `Vz iM' :FnM] `Ed §¤§§¦¦¨¤

'mdicwtl l`xUi ipA W`x(ai ,l zeny)[ Ÿ§¥¦§¨¥¦§ª¥¤
Kke .llFMd xRqOd zlAw ,FzErnWnE©§¨©¨©©¦§¨©¥§¨

:sqFi xn`cFwtIWMdpnie drxR ¨©¥§¤¦§©§Ÿ§¦§¤
,dcErqA eiptl zxWl eicar x`W§¨£¨¨§¨¥§¨¨¦§¨

dpnimBmdOr LzF`LnW lFlkie ¦§¤©§¦¨¤§¦§¦§
FzxWl miiE`xd mzF` oiA: ¥¨¨§¦§¨§

pk.E,LNW 'oM'd.LaWFnE LNW qiqA ©¤©©¤§¨¦¤§¨¤
(LciwtY) LnFwnl Lxifgi ,xnFlM§©©£¦§¦§§©§¦§
'aWFi' ziid eilr xW` mcFTd©¥£¤¨¨¨¦¨¥

:zEriawAci dxez ¦§¦



פג ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k ycew zayl inei xeriy

(ä)ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöî¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰ÈL ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם ׁשניהם:וּיחלמּו חלֹום חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זה חלֹום, «««¿¬¿≈∆ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפתר" ּכיֿטֹוב ׂשרֿהאֹופים "וּירא ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו את BÓÏÁ.ׁשחלם ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָƒ¿ƒ¿¬…
עליהם  לבא העתיד לּפתרֹון הּדֹומה חלֹום חלם אחד .ּכל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא (מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

(ç)øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©Ÿ́¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

(é)ìL ïôbáedvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðò äéúìkLà eìéLáä¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑ וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Á¯ÙÎ˙.זמֹורֹות ‡Â‰Â∑.לפֹורחת לי ּדֹומה נדמה ּכפֹורחת, והיא »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ
הבׁשילּו. ,ּכ ואחר ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ונעׂשה נּצּה עלתה הּפרח ואחר ּפֹורחת, היא ּכאּלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבחלֹומי

ÈÏÈÏa‡ה  dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁÂ ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

ÔB‰˙Èו  ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז  dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ dBa¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח  ˙ÈÏ ¯LÙe ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Â¯ט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡Á¯Ù˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).íäéðL íBìç eîìçiådf did `l ©©©§£§¥¤Ÿ¨¨¤
KM `N` ,mdipWl KiIXd cg` mFlg£¤¨©©¨¦§¥¤¤¨¨

:aEzMd WExiR.mFlg mdipW EnlgIe ¥©¨©©©§§¥¤£
.FNW FnFlge cg` lMFhEWt EdflW ¨¤¨©£¤¤§¤

`xwncg` lM ,FWxcnE .ok` mdn ¦§¨¦§¨¨¤¨¥¤¨¥
'mdipW mFlg' mlglW z`e FNW z`) ¨©£§¥¤¤¤§¤¤

lW Fnvr mFlgd `l mlE` .(Fxiag£¥¨Ÿ©£©§¤
,mlg Fxiag`N`FnFlg z` mlgW £¥¨©¤¨¤¨©¤£

FNWoFxztEmFlgxn`PW dfe .Fxiag ¤¦§££¥§¤¤¤¡©
miwWOd xU mFlg oFxzR xg`lweqt) §©©¦§£©©©§¦

(fhxzR aFh iM mitF`d xU `xIe';' ©©§©¨¦¦¨¨
?oFkpe aFh FpFxzRW rci okidn ike§¦¥¥¨¨©¤¦§§¨
oFxzR z` mB FnFlgA d`xW `N ¤̀¨¤¨¨©£©¤¦§

Ktidl oke ,miwWOd xU mFlg: £©©©§¦§¥§¥¤
.BîBìç ïBøúôk Léàmlg cg` lM ¦§¦§£¨¤¨¨©

oFxzRl dnFCd mFlgxnFlM ,FNW £©¤©¦§¤§©
deEYWnE dOCzn did mFlgd dfgn©£¥©£¨¨¦§©¤¦§©¤

xaCd mr ahid,mdilr `al cizrd ¥¥¦©¨¨¤¨¦¨Ÿ£¥¤
sqFi mdl xzRW itM:e dxez §¦¤¨©¨¤¥

(e).íéôòBæEidW FzErnWn oi` £¦¥©§¨¤¨
EidW `N` ,mixg` lr miqrFMmiavr £¦©£¥¦¤¨¤¨£¥¦

;mnvrlFnMKln KlIe' :EpivOW §©§¨§¤¨¦©¥¤¤¤
FziA lr l`xUi'srfe xq(bn ,k `Îmikln) ¦§¨¥©¥©§¨¥

[xrhvnE avr FziA l` KlOd aW], ¨©¤¤¤¥¨¥¦§©¥
:oke`V` 'd srf''Fl iz`hg iMdkin) §¥©©¤¨¦¨¨¦
(h ,foiCd z` eilr wiCvn l`xUi mr]©¦§¨¥©§¦¨¨¤©¦

lFAq`e `V` ,xnF`e zElBd WpFre§¤©¨§¥¤¨§¤§
.[ipFer xREki xW` cr ,xrSde oFaSrd̈¦¨§©©©©£¤§©£¦

'avr' oFWNn 'srG'W ixd:f dxez £¥¤¨¥¦§¨¥
(i).íéâéøNmd,zFMEx` zFxFnf ¨¦¦¥§£

miMEx`d otBd itpru"iciee oixFTW ©§¥©¤¤¨£¦¤¦
f"rla:

.úçøôë àåäås"kA 'zgxFtM' §¦§Ÿ©©§©©§¨
`id ixd ,xnFlM ,oFinCddnFC ©¦§§©£¥¦¨

.zgxFtloFWNd hwp KklE`ide' §©©§¨¨©©¨§¦
,'zgxFtk,mFlg `N` Fpi` lMd ixdW §©©¤£¥©Ÿ¥¤¨£

did KM :xnF`kEinFlga il dncp §¥¨¨¨¦§¨¦©£¦
,zgxFt `id EN`MKWnd `Ed oke §¦¦©©§¥¤§¥

EliWad'e 'DSp dzlr' ENi`M :aEzMd©¨§¦¨§¨¦¨§¦§¦
'miapr dizFlMW`(m"`x).:i"yx siqene ©§§¤¨£¨¦

`N` ,zg` zaA lMd mFlgA rxi` `lŸ¥©©£©Ÿ§©©©¤¨
:otBd zginv lW iraHd DxcqM§¦§¨©¦§¦¤§¦©©¤¤
d`ivFdW ,'zgxFtM' dzid dNigY§¦¨¨§¨§©©¤¦¨

,migxR oirMdzlr' gxRd xg`e §¥§¨¦§©©©¤©¨§¨
'DSp,DNW uPd z` otBd dzlrd - ¦¨¤¤§¨©¤¤¤©¥¤¨

mihpFg zFxiRde ltFp gxRdWM§¤©¤©¥§©¥§¦
,mixMipeEUrpemiaprdxcnqixR=] §¦¨¦§©£¨£¨¦§¨©§¦

,[FzgixR ziW`xA,f"rlA x"ipty` §¥¦§¦¨§©©
EliWad' KMÎxg`edizFlMW` §©©¨¦§¦©§§¤¨

miiE`xE mipkEn EUrpe 'miapr£¨¦§©£¨¦§¦
dhigql(m"`x). ¦§¦¨

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k ycew zayl inei xeriy
ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ ּפֹורחת. ׁשל ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, אּפקת אפרחת ּכד יח)והיא "ּובסר (ישעיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹ

ּוכתיב: נּצּה", יהיה יז)ּגֹומל ציץ (במדבר "וּיצץ והדר פרח" .""וּיצא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(àé)èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà íúàŸ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£ËÁN‡Â∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåíéâøOä úL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ הרּבה אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, לׁשלׁשת ל הם צב)סימן .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

(âé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
pk-ìò EáéLäåètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑ עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, .לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס «∆ְְִֶָָ

(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«

i·Ú‡יא  ˙È ˙·ÈÒe È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈL·Lיב  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיג  ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

:i"yx siqeneqFlwpE` mBxYX dnE©¤¦§¥§§
'oialal zwiR` zgxt` ck `ide'- §¦©©§©©©¥©©§§¦

`A `l ,'miaElal d`ivFde dgxR'¨§¨§¦¨¦§¦Ÿ¨
dzlr' z`e 'zgxFR' z` KkA mBxzl§©§¥§¨¤©©§¤¨§¨

`N` ,'DSpo`M cr`N` Fpi`mEBxY ¦¨¤¨©¨¥¤¨©§
.'zgxFR' lWaElaNde dgixRd iM ¤©©¦©§¦¨§©¦§

la` .`Ed cg`lFcB 'up'`Ed ¤¨£¨¥¨
'gxR'nxEn`d 'DSp dzlr' ,xnFlM - ¦¤©§©¨§¨¦¨¨¨

,(dgixRd `EdW) aElaNd Fpi` ,oNdl§©¨¥©¦§¤©§¦¨
,dgixRd on `Ed xgE`n `N ¤̀¨§¨¦©§¦¨

aizkcM(d ,gi diryi)lnFB xqFaE' §¦§¦¤¥
'dSp didiaprd lCbi uPd xg`l] ¦§¤¦¨§©©©¥¦§©¤¨¨

ixR `Ed xqFaE .xqFal didie ,cFr§¦§¤§¤¤§¦
xqFaE' xn`p `le ,[FzlWadl KEnq̈§©§¨¨§Ÿ¤¡©¤
`Ed 'uP'dW ixd ,'DgxR didi lnFB¥¦§¤¦§¨£¥¤©¥

.'xqFA'l mcFwe 'gxR'd xg`eokaizM ©©©¤©§¤©¤§¥§¦
(bk ,fi xacna)xcde ,'gxt `vFIe'- ©¥¤©©£©
oMn xg`lE'uiv uvIe'E`vnp] §©©¦¥©¨¥¦¦§§

:miaprd zlicbA miwxt drAx ©̀§¨¨§¨¦¦§¦©¨£¨¦

,('zgxFR') otBd zgixR `Ed oFW`xd̈¦§¦©©¤¤©©
ipXd ;mEBxYA xMfEOd aElaNd `Ede§©¦§©§¨©©§©¥¦
`Ede ,('DSp dzlr') uPd z`lrd `Ed©£¨©©¥¨§¨¦¨§
mi`xwpe ,mixMip miaprd xW`M©£¤¨£¨¦¦¨¦§¦§¨¦
KEnQd `Ed iWilXd ;xcnq§¨©©§¦¦©¨
iriaxde ;'xqFA' `xwpe ,mlEXial§¦¨§¦§¨¤§¨§¦¦
EliWad') `lOd mlEXiA `Ed¦¨©¨¥¦§¦
miwWOd xUlE .('miapr dizFlMW ©̀§§¤¨£¨¦§©©©§¦
xg` dfA dN` lM Fl E`xp FnFlgA©£¦§¨¥¤¨¤©©

[df:`i dxez ¤
(`i).èçNàå`idW ,dhigq oFWl ¨¤§©§§¦¨¤¦

E zFxiRd on dwWn z`vFdFnEBxzM ¨©©§¤¦©¥§©§
:qFlwpE`A'zixSre'iYhgqe -. §§§§©¨¦§¨©§¦

Wi dAxdeFznbEcM:dpWn oFWlA §©§¥¥§§¨¦§¦§¨
ai dxez

(ai)ìL.íä íéîé úL,xnFlMoniq §Ÿ¤¨¦¥§©¦¨
.mini zWlWl Ll md:i"yx siqene ¥§¦§Ÿ¤¨¦

Wieo`MdAxd dcB`ÎiWxcn §¥¨¦§§¥©¨¨©§¥
,ElNd zFnFlgd ihxR lM mix`and©§¨£¦¨§¨¥©£©¨

mdA mipEnHd mifnxde(.av oileg):dxez §¨§¨¦©§¦¨¤
bi

(bi).ELàø úà äòøô àOéz`iUp' ¦¨©§Ÿ¤Ÿ¤§¦©
DWExR oi` ,o`M dxEn`d 'W`xŸ¨£¨¨¥¥¨
lM z`e' :FnM] Ed`Vpie EdnnFxIW¤§§¥¦©§¥§§¥¨
lr F`Vp xW` z`e KlOd FlCB xW £̀¤¦§©¤¤§¥£¤¦§©

KlOd icare mixVd(`i ,d xzq`)`N` ,[ ©¨¦§©§¥©¤¤¤¨
oFAWg oFWlz` `Vz iM' :FnM] `Ed §¤§§¦¦¨¤

'mdicwtl l`xUi ipA W`x(ai ,l zeny)[ Ÿ§¥¦§¨¥¦§ª¥¤
Kke .llFMd xRqOd zlAw ,FzErnWnE©§¨©¨©©¦§¨©¥§¨

:sqFi xn`cFwtIWMdpnie drxR ¨©¥§¤¦§©§Ÿ§¦§¤
,dcErqA eiptl zxWl eicar x`W§¨£¨¨§¨¥§¨¨¦§¨

dpnimBmdOr LzF`LnW lFlkie ¦§¤©§¦¨¤§¦§¦§
FzxWl miiE`xd mzF` oiA: ¥¨¨§¦§¨§

pk.E,LNW 'oM'd.LaWFnE LNW qiqA ©¤©©¤§¨¦¤§¨¤
(LciwtY) LnFwnl Lxifgi ,xnFlM§©©£¦§¦§§©§¦§
'aWFi' ziid eilr xW` mcFTd©¥£¤¨¨¨¦¨¥

:zEriawAci dxez ¦§¦



ayieפד zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑,אּת זכרּתני אם לאׁשר ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆

חסד  עּמי עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' .אין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåíélqä úL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
éìòîEøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúå E ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

éìòîE: ¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑ יֹום לֹו וקֹורין לדתֹו אּלא יֹום נֹולד הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. À∆∆∆«¿…ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, ידי טז)על ּביֹום (יחזקאל ּומֹולדֹותי" ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וכן: ,"אֹות יג)הּלדת אחרים (ויקרא ידי על ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס B‚Â'."אחרי L‡¯Œ˙‡ ‡OiÂ∑ מנאם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻֻ«ƒ»∆…¿ְָָ

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט  ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).Ezà éðzøëæ íà ékxEn`d 'iM' ¦¦§©§©¦¦§¦¨¨
ENi`kE .'xW`' oFWlA WxRzn o`M̈¦§¨¥¦§£¤§¦

xn`p.'LY` ipYxkf m` xW`' ¤¡©£¤¦§©§©¦¦§
,KlOd lv` Lcnrn lCbi dM :xnFlM§©Ÿ¦§©©£©§¥¤©¤¤
lkEY ,ipxMfY wx m` xW` cr©£¤¦©¦§§¥¦©

,o`Mn ip`ivFdlLl ahiIW xg`n §¦¥¦¦¨¥©©¤¦©§
ipFxztMFl mirnWp LixaC Eidie §¦§¦§¦§§¨¤¦§¨¦

(m"`x):
ãñç éãnò àp úéNòå'`p' oi` §¨¦¨¨¦¨¦¨¤¥¨

`vFIM zF`xwn dAxdaE] o`M xEn`d̈¨¨§©§¥¦§¨©¥
[FA:dWTA oFWl `N`eh dxez ¤¨§©¨¨

(fh).éøBç élñmixvp lW miNq ©¥¦©¦¤§¨¦
(mitpr),mitElwz` mirlFw EidW £¨¦§¦¤¨§¦¤

,miNq mdn miUFre miMxd mitprd̈£¨¦¨©¦§¦¥¤©¦
mdW mW lr 'ixFg' mi`xwpe§¦§¨¦¦©¥¤¥

.oixFg oixFg miiEUr:i"yx siqene £¦¦¦
dAxd Wi EpnFwnaEmdA `vFIM, ¦§¥¥©§¥©¥¨¤

oixFTW oipqM zR ixkFn Kxce§¤¤§¥©¦§¦¤¦
y"ilae`(dt`n ipin)mYzl ¦¥©£¤§¦¨

:miNq mzF`Afi dxez §¨©¦
(k).äòøt úà úãlä íBémFi ª¤¤¤©§Ÿ

Fl oixFwe .Fzcildf mFilmFi' ¥¨§¦§¤
e .'`iqEpiBA `xwp dOl'zcNEd' oFWl ¥§¨§¨¨¦§¨¦§¤¤

['zcl' oFWlA `le]clEd oi`W itl - §Ÿ¦§¤¤§¦¤¥©¨¨
clFp,eil`nmixg` iciÎlr `N` ¨¥¥¨¤¨©§¥£¥¦

,FzcilA miriIqnddIgdWdX`d=) ©§©§¦§¥¨¤©©¨¨¦¨

d `id (KkA DzEpnE`Wz` zcNin ¤¨¨§¨¦©§©¤¤¤
z`xwp dIgd oM lre ,dX`d̈¦¨§©¥©©¨¦§¥

,'zcNin'zcill znxFBd `idW oeiM §©¤¤¥¨¤¦©¤¤§¥©
iciA ziUrp dciNdW mW lre ,clEd©¨¨§©¥¤©¥¨©£¥¦¥
.'zcNEd mFi' dGd mFId `xwp ,zcNind©§©¤¤¦§¨©©¤¤¤

oke`xwOd oFWlA cFr Epivn §¥¨¦¦§©¦§¨
'KzF` zcNEd mFiA KizFclFnE'§©¦§¤¤¨

(d ,fh l`wfgi),.'KYcl mFiA' `leoke- §Ÿ§¦§¥§¥
:xg` WxFXn ztqFp `nbECixg`' §¨¤¤¦¤©¥©£¥

'rbPd z` qAMEd(dp ,bi `xwie)-itl ©¥¤©¤©§¦
W`N` ,Fnvrn qAMzn cbAd oi` ¤¥©¤¤¦§©¥¥©§¤¨

FqEAMdUrp:mixg` iciÎlr ¦©£¤©§¥£¥¦
Làø úà àOiåz`e miwWOd xU ©¦¨¤Ÿ©©©§¦§¤

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k ycew zayl inei xeriy
ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסע ּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים מֹונה ׁשהיה עבדיו, ׁשאר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻעם

מנין  .לׁשֹון ְְִָ

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë):eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«
i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום הזקק ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, לאחר ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשנים, ׁשּתי אסּור מ)ׁשּנאמר:להיֹות ולא (תהלים רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר הּגבר "אׁשרי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
רהב: הּקרּויים מצרים על ְְִִִַַַַַָּבטח

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

È˙כא  ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

áùéå úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìçô÷ 'îòá äñôãð

myl zxecdn - eheytk i"yx

eicar KFzA mit`d xU W`x.m`pn Ÿ©¨Ÿ¦§£¨¨§¨¨
cgi mzF` dpn -.eicar x`W mr ¨¨¨©©¦§¨£¨¨

didWdrxRdpFnlW mdizFnW ¤¨¨©§Ÿ¤§¥¤¤
mizxWOdutg `Ed mdAWEzxWIW ©§¨§¦¤¨¤¨¥¤§¨§

.mkFzA EN` z` xkfe ,FzcErqA Fl¦§¨§¨©¤¥§¨
`Ed '`VIe' oFWlEMW`x z` E`U' Fn §©¦¨§§¤Ÿ

'ebe 'l`xUi ipA zcr lM(a ,` xacna), ¨£©§¥¦§¨¥
`EdWoipn oFWlweqt lirl i"yx yxity enk) ¤§¦§¨

(bi:`k dxez
(bk)íé÷Lnä øN øëæ àìåsqFi z` §Ÿ¨©©©©§¦¤¥

,'xkf `le' xn`PW xg` .EdgMWIe©¦§¨¥©©¤¤¡©§Ÿ¨©

:`N` ?'EdgMWIe' siqFdl KxvEd dOl̈¨§©§¦©¦§¨¥¤¨
ENit` - 'xkf `le'.mFIa FA,xnFlM §Ÿ¨©£¦©§©

FAl mU `l xdFQd ziAn Fz`vA xaM§¨§¥¦¥©©Ÿ¨¦
Fxkfl:.eäçkLiåo`Mn xg`l- §¨§©¦§¨¥§©©¦¨

miwWOd xU gkW f` ,KFx` onf xg`l§©©§©¨¨¨©©©©§¦
ixnbl sqFi z`.sqFil Fl dzlr dOle ¤¥§©§¦§¨¨¨§¨§¥
?EdEgMWIW ,KMsqFi Fa dlYW ipRn ¨¤¦§¨¦§¥¤¨¨¥

Fxkfl FpFghA(ci weqt lirl)okl ,wwfEd ¦§§¨§¨¥§©
xEq` zFidlcFr xdFQd ziaAiYW ¦§¨§¥©©§¥

,mipWeilr xfbPX dn lr sqFpA ¨¦§¨©©¤¦§©¨¨
iE`x did FzFnM wiCvl oMW .dNgYn¦§¦¨¤¥§©¦§¨¨¨

Edfe ,ixnbl d"awdA gFhalxn`PW ¦§§§©§¦§¤¤¤¡©
(d ,n mildz)'d mU xW` xaBd ixW`'©§¥©¤¤£¤¨

'miadx l` dpt `le FghanixW`] ¦§©§Ÿ¨¨¤§¨¦©§¥
Wxcp Fpi`e ,Fghan 'dA mVd mc`d̈¨¨©¨©¦§©§¥¦§¨
.[cnrnE gk ilrA mi`B miWp` zxfrl§¤§©£¨¦¥¦©£¥Ÿ©©£¨

:EdEWxC l"fgemixvn lr gha `le §§¨§Ÿ¨©©¦§©¦
'adx' miiExTd(f l diryi)fnFx aEzMde , ©§¦©©§©¨¥

rpOdl Fl iE`x didW ,sqFi lr©¥¤¨¨¨§¦¨©
'dA wx miUle ,mzxfr z` WTaNn¦§©¥¤¤§¨¨§¨¦©©

:Fghan¦§©



פה ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑,אּת זכרּתני אם לאׁשר ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆

חסד  עּמי עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' .אין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåíélqä úL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
éìòîEøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúå E ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

éìòîE: ¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑ יֹום לֹו וקֹורין לדתֹו אּלא יֹום נֹולד הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. À∆∆∆«¿…ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, ידי טז)על ּביֹום (יחזקאל ּומֹולדֹותי" ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וכן: ,"אֹות יג)הּלדת אחרים (ויקרא ידי על ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס B‚Â'."אחרי L‡¯Œ˙‡ ‡OiÂ∑ מנאם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻֻ«ƒ»∆…¿ְָָ

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט  ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).Ezà éðzøëæ íà ékxEn`d 'iM' ¦¦§©§©¦¦§¦¨¨
ENi`kE .'xW`' oFWlA WxRzn o`M̈¦§¨¥¦§£¤§¦

xn`p.'LY` ipYxkf m` xW`' ¤¡©£¤¦§©§©¦¦§
,KlOd lv` Lcnrn lCbi dM :xnFlM§©Ÿ¦§©©£©§¥¤©¤¤
lkEY ,ipxMfY wx m` xW` cr©£¤¦©¦§§¥¦©

,o`Mn ip`ivFdlLl ahiIW xg`n §¦¥¦¦¨¥©©¤¦©§
ipFxztMFl mirnWp LixaC Eidie §¦§¦§¦§§¨¤¦§¨¦

(m"`x):
ãñç éãnò àp úéNòå'`p' oi` §¨¦¨¨¦¨¦¨¤¥¨

`vFIM zF`xwn dAxdaE] o`M xEn`d̈¨¨§©§¥¦§¨©¥
[FA:dWTA oFWl `N`eh dxez ¤¨§©¨¨

(fh).éøBç élñmixvp lW miNq ©¥¦©¦¤§¨¦
(mitpr),mitElwz` mirlFw EidW £¨¦§¦¤¨§¦¤

,miNq mdn miUFre miMxd mitprd̈£¨¦¨©¦§¦¥¤©¦
mdW mW lr 'ixFg' mi`xwpe§¦§¨¦¦©¥¤¥

.oixFg oixFg miiEUr:i"yx siqene £¦¦¦
dAxd Wi EpnFwnaEmdA `vFIM, ¦§¥¥©§¥©¥¨¤

oixFTW oipqM zR ixkFn Kxce§¤¤§¥©¦§¦¤¦
y"ilae`(dt`n ipin)mYzl ¦¥©£¤§¦¨

:miNq mzF`Afi dxez §¨©¦
(k).äòøt úà úãlä íBémFi ª¤¤¤©§Ÿ

Fl oixFwe .Fzcildf mFilmFi' ¥¨§¦§¤
e .'`iqEpiBA `xwp dOl'zcNEd' oFWl ¥§¨§¨¨¦§¨¦§¤¤

['zcl' oFWlA `le]clEd oi`W itl - §Ÿ¦§¤¤§¦¤¥©¨¨
clFp,eil`nmixg` iciÎlr `N` ¨¥¥¨¤¨©§¥£¥¦

,FzcilA miriIqnddIgdWdX`d=) ©§©§¦§¥¨¤©©¨¨¦¨

d `id (KkA DzEpnE`Wz` zcNin ¤¨¨§¨¦©§©¤¤¤
z`xwp dIgd oM lre ,dX`d̈¦¨§©¥©©¨¦§¥

,'zcNin'zcill znxFBd `idW oeiM §©¤¤¥¨¤¦©¤¤§¥©
iciA ziUrp dciNdW mW lre ,clEd©¨¨§©¥¤©¥¨©£¥¦¥
.'zcNEd mFi' dGd mFId `xwp ,zcNind©§©¤¤¦§¨©©¤¤¤

oke`xwOd oFWlA cFr Epivn §¥¨¦¦§©¦§¨
'KzF` zcNEd mFiA KizFclFnE'§©¦§¤¤¨

(d ,fh l`wfgi),.'KYcl mFiA' `leoke- §Ÿ§¦§¥§¥
:xg` WxFXn ztqFp `nbECixg`' §¨¤¤¦¤©¥©£¥

'rbPd z` qAMEd(dp ,bi `xwie)-itl ©¥¤©¤©§¦
W`N` ,Fnvrn qAMzn cbAd oi` ¤¥©¤¤¦§©¥¥©§¤¨

FqEAMdUrp:mixg` iciÎlr ¦©£¤©§¥£¥¦
Làø úà àOiåz`e miwWOd xU ©¦¨¤Ÿ©©©§¦§¤

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k ycew zayl inei xeriy
ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסע ּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים מֹונה ׁשהיה עבדיו, ׁשאר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻעם

מנין  .לׁשֹון ְְִָ

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë):eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«
i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום הזקק ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, לאחר ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשנים, ׁשּתי אסּור מ)ׁשּנאמר:להיֹות ולא (תהלים רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר הּגבר "אׁשרי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
רהב: הּקרּויים מצרים על ְְִִִַַַַַָּבטח

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

È˙כא  ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

áùéå úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìçô÷ 'îòá äñôãð

myl zxecdn - eheytk i"yx

eicar KFzA mit`d xU W`x.m`pn Ÿ©¨Ÿ¦§£¨¨§¨¨
cgi mzF` dpn -.eicar x`W mr ¨¨¨©©¦§¨£¨¨

didWdrxRdpFnlW mdizFnW ¤¨¨©§Ÿ¤§¥¤¤
mizxWOdutg `Ed mdAWEzxWIW ©§¨§¦¤¨¤¨¥¤§¨§

.mkFzA EN` z` xkfe ,FzcErqA Fl¦§¨§¨©¤¥§¨
`Ed '`VIe' oFWlEMW`x z` E`U' Fn §©¦¨§§¤Ÿ

'ebe 'l`xUi ipA zcr lM(a ,` xacna), ¨£©§¥¦§¨¥
`EdWoipn oFWlweqt lirl i"yx yxity enk) ¤§¦§¨

(bi:`k dxez
(bk)íé÷Lnä øN øëæ àìåsqFi z` §Ÿ¨©©©©§¦¤¥

,'xkf `le' xn`PW xg` .EdgMWIe©¦§¨¥©©¤¤¡©§Ÿ¨©

:`N` ?'EdgMWIe' siqFdl KxvEd dOl̈¨§©§¦©¦§¨¥¤¨
ENit` - 'xkf `le'.mFIa FA,xnFlM §Ÿ¨©£¦©§©

FAl mU `l xdFQd ziAn Fz`vA xaM§¨§¥¦¥©©Ÿ¨¦
Fxkfl:.eäçkLiåo`Mn xg`l- §¨§©¦§¨¥§©©¦¨

miwWOd xU gkW f` ,KFx` onf xg`l§©©§©¨¨¨©©©©§¦
ixnbl sqFi z`.sqFil Fl dzlr dOle ¤¥§©§¦§¨¨¨§¨§¥
?EdEgMWIW ,KMsqFi Fa dlYW ipRn ¨¤¦§¨¦§¥¤¨¨¥

Fxkfl FpFghA(ci weqt lirl)okl ,wwfEd ¦§§¨§¨¥§©
xEq` zFidlcFr xdFQd ziaAiYW ¦§¨§¥©©§¥

,mipWeilr xfbPX dn lr sqFpA ¨¦§¨©©¤¦§©¨¨
iE`x did FzFnM wiCvl oMW .dNgYn¦§¦¨¤¥§©¦§¨¨¨

Edfe ,ixnbl d"awdA gFhalxn`PW ¦§§§©§¦§¤¤¤¡©
(d ,n mildz)'d mU xW` xaBd ixW`'©§¥©¤¤£¤¨

'miadx l` dpt `le FghanixW`] ¦§©§Ÿ¨¨¤§¨¦©§¥
Wxcp Fpi`e ,Fghan 'dA mVd mc`d̈¨¨©¨©¦§©§¥¦§¨
.[cnrnE gk ilrA mi`B miWp` zxfrl§¤§©£¨¦¥¦©£¥Ÿ©©£¨

:EdEWxC l"fgemixvn lr gha `le §§¨§Ÿ¨©©¦§©¦
'adx' miiExTd(f l diryi)fnFx aEzMde , ©§¦©©§©¨¥

rpOdl Fl iE`x didW ,sqFi lr©¥¤¨¨¨§¦¨©
'dA wx miUle ,mzxfr z` WTaNn¦§©¥¤¤§¨¨§¨¦©©

:Fghan¦§©



פו

לשבוע פרשת וישב תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד כסלו
מפרק עב

עד סוף פרק עו 

יום רביעי - י"ז כסלו
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו כסלו
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח כסלו
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז כסלו
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט כסלו
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' כסלו
פרק כ, מפרק צז עד סוף פרק קג

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 

elqk c"i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ד ראשון יום
קונטרס אחרון  ,qw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåøéîæ ãåã,320 'nr cr.åúøö

zelret zeevndy ,xaqen "oexg` qxhpew"a mcewd oniqay ixg`

cenily mb jke ,zevevipd xexia oipr mbe zewl` zkynd oipr mb mlera

- dl`d mipiprd ipy lret dxezd zekld

dlrnl `edy oipr yi dxezd zeklday ,xaqei ea ,igkepd oniqd `a

mlerdy cr ,mlerdn ixnbl

.llk mewn qtez epi` eiabl

dn lr qqean igkepd oniqd

l"f epinkgy,mixne`

xifgd jlnd cecy dryay

`iad ,mizyltdn oex`d z`

lr egkya ,dlbr lr eze`

,"e`yi szka" ly ieeivd

oex`d z` z`yl mikixvy

df did xy`e ,mitzkd lr

zekldl `xwy lr yper

weqta "zexinf" dxezd

ziaa jiweg il eid zexinf"

."ixebn

oniqa xiaqn owfd epax

llka ribn recn ,igkepd

- dxezd z`ixw lr yper

yi zekiiy efi`e ,"zexinf"

z`yl yiy dgkyd yperl

z`ixwl - szka oex`d z`

."zexinf" - zeevnde dxezd

jxc"ae "dxezd xe`" ,"dxez ihewl"a dl` mipipr mixaqen hexit xzia

."szka oex`d `yn" zevn "jizevn

"'eë eäì úéø÷ úBøéîæ ,ãåc"1.?odl z`xw zexinf - cec - ¨¦§¦¨¦§
elit`y xaca lykidl yperd `a okle ,dxezd zekldl

.eze` mircei oax zia ly zewepizøäfa äpä2:iehia epyi - ¦¥©Ÿ©
,dxez lr.'eë äððøe àúéøBàc àçáLgay `id dxezd - ¦§¨§©§¨§¨¨

,`ed jexa yecwdl dppxe-LBãwäì çáMä eäî ,ïéáäìe§¨¦©©¤©§©¨
øzî Bà øeñà äfLk àeä-Ceøa3?gayd `hazn dna - ¨§¤¤¨ª¨

dklddy dna "`ziixe`c `gay" `xwidl ,`ed jexa yecwdl
?xzen df xacy e` xeq` df xacy zwqet dxezayàeä äpä¦¥

:Cøc ìò:aezky dn -éNòî eìãb äî"e÷îò ãàî ,'ä E ©¤¤©¨§©£¤§Ÿ¨§
éúBáLçî"E4.zeaygnd opyi dligza ixd ,dxe`kly - ©§§¤

dn" dligz aezk ,`eti` ,recn ,miyrnd mi`a okn xg`le
elcb"jiyrnewnr c`n" okn xg`le"jizeaygn,`l` ?

c`n"d z` mircei "jiyrn elcb dn"dny ,owfd epax xiaqi
,"jizeaygn ewnräpä ékíéðBéìò úBîìBòä ìkL ,òãBð ¦¦¥©¤¨¨¨¤§¦

,úçà äåöî ÷ec÷ãa íéeìz íéðBzçúåcg` wecwca - §©§¦§¦§¦§¦§¨©©
zwcwcn dxezdy,`wec df ote`a dyriz devndyCøc¤¤

ìLî5ïaøwä íà :- ¨¨¦©¨§¨
,miaixwny¯ øLk̈¥

,ïBéìò ãeçé äNòð- ©£¤¦¤§
zenlerae zexitqa

,mipeilrdìk íéìBòå§¦¨
íúeiç ìa÷ì úBîìBòä̈¨§©¥©¨

,äpL íàå ;íòôLå- §¦§¨§¦¦¨
dwcwc dxezdy wecwcn

,zepaxwd zekldaìawL¤¦¥
ícä,d`fdd ly - ©¨

Bà ,ìLî Cøc BìàîNa¦§Ÿ¤¤¨¨
mcd z` laiwy -àlL¤Ÿ

Bà ,øLk úøL éìëa¦§¦¨¥¨¥
äöéöç äúéäL6éæà ¯ ¤¨§¨£¦¨£©

úBiìò äìhaúð¦§©§¨£¦
úBîìBòädzidy - ¨¨

ici lr zeidl dkixv
,oaxwdåelhazpÎíúeiç §©¨
íòôLåmilawn eidy - §¦§¨

,oaxwd ici lréiçî¥©¥
,úBøLk ïélôúa ïëå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçäicediy - ©©¦¥¨§¥¦§¦¦§¥

,ogipn,ð"åæc íéðBéìò ïéçî íélbúî'oitp` xirf' ly - ¦§©¦Ÿ¦¤§¦§
,"zeliv`"c zeklne,úBîìBòä ìëì íéiçä øB÷î íäL¤¥§©©¦§¨¨¨
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נד.7. קיט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק ˘ËÈÏ"‡:9."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(תפ"ה ע' ח"א (בלקו"ב
ובכ"מ". ספ "א הכללים שער בע"ח ונתבאר יז. פמ"ד, שם ה. פי"ז, פכ"א.10."ב"ר תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות הכתוב 11.נוסח ל'

כג. כח, איוב -

elqk f"h iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ט"ז שלישי יום
,`qw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïúéà ìçðë ä÷ãöå,322 'nr cr.ä"á ñ"à

,ìBëéákxac `idy dxezd z` rcei `ed envr zriciay - ¦§¨
,jxazi ez` lekiak cg`"éç ìë éðéòî äîìòð" ìáà12Bîk , £¨¤¤§¨¥¥¥¨¨§

áeúkL13,dúeiîéðt úðéça eðééäc ,"eàøé àì éðôe" :- ¤¨¨©Ÿ¥¨§©§§¦©§¦¦¨
,dxezd zeiniptíL øàaúpL Bîkoniq "ycewd zxb`"a - §¤¦§¨¥¨

,h"ieäæå .ì"æéøàä íLa§¥¨£¦©§¤
áeúkä øîàL14: ¤¨©©¨

'eëå Bìöà äéäàå"15 ¨¤§¤¤§§
.à÷åc Bìöà ,"íéòeLòL©£¦¤§©§¨
`idy zxne`y dxez -
df ixd ,"mireyry"
jxazi elv` ,"elv`"

calaweqtdy itk ,
'id`e" ligznelv`

`ed okn xg`le "oen`
,"mireyry 'id`e" xne`
lr aezky dn mb jk

dxezd,"åéðôì ú÷çNî"§©¤¤§¨¨
eðééäc ,à÷åc åéðôì§¨¨©§¨§©§

,dúeiîéðt úðéçáa- ¦§¦©§¦¦¨
dxezd zeinipty
iptl "eiptl zwgyn"
oldl ."seq oi`" zeinipt

`idy itk ,dxeza ef ddeab dbixcny ,owfd epax xiaqi
okly ,l`xyi zenypl oefn zeidl d`a ,"elv` mireyry"
jk ,clid z` qpxtnd "bebct" ,"one`" - "oen`" dxezd z`xwp

.zenypl "bebct"e "one`" mya "elv`"y dxezd z`xwpìòå§©
äæddeab dbixcn lr -ef,dxezayøîàweqtd -äéäàå" ¤¨©¨¤§¤

'eë "ïîBà" àlà "ïBîà" éø÷z ìà ¯ "ïBîà Bìöà16.- ¤§¨©¦§¥¨¤¨¥
zeidl d`a dxeza ef dbixcn - clid z` qpxtnd "bebct"
ef dbixcnny `l j` ,mlerdn dlrnl ody itk zenypl xewn
cala zeipevige "miixeg`"dn `idy ,mlerd zeig didz dxeza

.zeiniptn `leíéøBçà úðéça ìòå,dxezay -eøîà17:- §©§¦©£©¦¨§
:my weqta oldléða úà éòeLòLå ,Böøà ìáúa ú÷çNî"§©¤¤§¥¥©§§©£©¤§¥

,"íãàly oipr `ed dxez ly zeipevigde "miixeg`"dy" - ¨¨

,mc` ipaae (mlera) laza mireyrye wegyäðzð äøBzä ék¦©¨¦§¨
,øBçàå íéðt úðéçáaly dpigaae zeinipt ly dpigaa - ¦§¦©¨¦§¨

,zeipevigáéúëãk,aezky enk -äéøëæc äôò älâîa18: §¦§¦¦§¦¨¨¨¦§©§¨
."øBçàå íéðt äáeúk àéäå",zeinipte "mipt" zpigaa - §¦§¨¨¦§¨

"xeg`" zpigaae
.zeipevigeñôzL éôìe§¦¤¨©

ãåc,dxezd z` gaiye - ¨¦
,íéøBçà úðéçáa- ¦§¦©£©¦

,"zexinf" `id dxezdy
,"miixeg`" lr aqen dfy
,dxezd ly zeipevigd
mlerl zekiiy dl yiy

,mlerd zeig `ideCëì- §¨
,okl,äçëLa Lðòð¤¡©§¦§¨

úðéça ïî äàaä©¨¨¦§¦©
,íéøBçà`edy xac - £©¦

`l ,mvrzne zeinipta
m` ik ,dgky ea zkiiy
dpigaa wx `edy xaca
zeipevige "miixeg`" ly

,dgky ea jiiy -íìòðå§¤§¨
äî äòL éôì epnî¦¤§¦¨¨©

áeúkM19"eàOé óúka íäéìò Lãwä úãBáò" :yiy - ¤¨£©©Ÿ¤£¥¤©¨¥¦¨
,cec dyry itk dlbra `le miitzkd lr oex`d z` z`yl

`id ,miitzkd lr oex`d z`iypa dpeekdeúà ãçéìe øaçì§©¥§©¥¤
àéä ,"Lãwä úãBáò" ìà ,íéøBçà úðéça ïäL ,"íéôúk"ä©§¥©¦¤¥§¦©£©¦¤£©©Ÿ¤¦

,äàlò äîëç,"ycw" z`xwp "dnkg" -,íéðt úðéçáa ¨§¨¦¨¨¦§¦©¨¦
íMnL,"mipt" zpigaay "d`lir dnkg"n -úBçelä eëLîð ¤¦¨¦§§©

áeúkL Bîk ,ïBøàaL20,"'eë íäéøáò éðMî íéáeúk" : ¤¨¨§¤¨§¦¦§¥¤§¥¤
íéì÷Lc éîìLeøéa áeúkL Bîëe21ïäa äúéä àlL ,- §¤¨¦©§¦¦§¨¦¤Ÿ¨§¨¨¤

,zegela,øBçàå íéðt úðéça,cala "mipt" eid md `l` - §¦©¨¦§¨
z` xagl ,dzid miitzkd lr oex`d z`iypa dpeekd ,ixd

zk"d,zegeld ly "mipt" zpigal ,zeipevigde "miitíL ïiò- ©¥¨
inlyexia:

dyery ,dwcva zilrp dlrn zxaqen "oexg` qxhpew"ay df oniqa

dlrnly) dnypay "dnkg" zpiga ly invrd lehiady ilk icedi

.ely ald zcewp zeinipta xi`i (dbyde lkyn ixnbl

zxb`"a df oniq ly enewn xzei mi`zn did ,df okezl m`zda

ok` oiivn ,"oexg` qxhpew" cenill dgizta xkfed xaky itke ,"ycewd

df wlga (mitqep mipniq xtqn oke) df oniq `a cvik oeir jixvy :iaxd

."oexg` qxhpew" ly ("`ipz"ay)

(hexit xzia) mb mixaqen - df oniqa mipecipd mipiprdy ,cer oiivn iaxd

'x xn`" ligznd xeaic xn`nae ,d`x zyxt zligza ,"dxez ihewl"a

.r"p v"iixden x"enc` w"k ly g"txz zpyn "'ek mei lka iel oa ryedi

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

ïåøçà ñøèðå÷
àì éðôå ù"îë éç ìë éðéòî äîìòð ìáà ìåëéáë
.ì"æéøàä íùá ù"ùîë äúåéîéðô 'éçá åðééäã åàøé
ú÷çùî .à÷åã åìöà íéòåùòù åìöà 'éäàå ä"ùæå
øîà æ"òå äúåéîéðô 'éçáá åðééäã à÷åã åéðôì åéðôì
ìòå 'åë ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà ïåîà åìöà äéäàå
éòåùòùå åöøà ìáúá ú÷çùî øîà íééøåçà 'éçá
øåçàå íéðô 'éçáá äðúéð äøåúä éë íãà éðá úà
øåçàå íéðô äáåúë àéäå 'éøëæã äôò äìéâîá áéúëãë
äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë

:ù"ò øåçàå íéðô 'éçá ïäá äúéä àìù íéì÷ùã
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כא.12. כח, כג.13.איוב ל, ל.14.תשא ח, לכ"ק 15.משלי התיקון" "לוח ע"פ כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתניא
שליט"א. בתחילתו.16.אדמו"ר לא.17.ב"ר שם, ט-י).18.משלי ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ˘ËÈÏ"‡:ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צע"ק"

זה". לפני א.19.שיש לה, סוטה וראה ט. ז, טו.20.נשא לב, א'.21.תשא הלכה ו' פרק



elqkצ f"h iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

(ä ïîéñ óBñ ñBîòa) "ïúéà ìçðk ä÷ãöe"1.xn`p weqta - §¨¨§©©¥¨§¨¦¨
dlbzi - mlrpe xzqen didy htyndy ,"htyn mink lbi" :my
enk wfega dlbzz dwcve ,(dnc`d wnern milbznd) min enk

,dwfga mxefd wfg lgp `edy ozi`d lgp,Leøtmixacd - ¥
zeinipte zeipgexa

`ed ,mipiprdìçp"L Bîk§¤©©
äëLîä àeä "ïúéà¥¨©§¨¨
úðéçaî úëLîpä©¦§¤¤¦§¦©

,"ïúéà"`ed "lgp" - ¥¨
,jynpd lgpk ,dkynd
- dkyndd d`a okidne
zpigan ,"ozi`"n
z`xwp dnkg ."dnkg"

recike ."ozi`"2dylyy
"ozi`" :"ozi`"a miyexit

oeylnswez"ozi`" ,
oeylndyw3"ozi`"e
oeylnoyei4dylye .

zpigaa mpyi dl` mipipr
icedi znypay "dnkg"
,c"ei ze`a mifnexne
,"dnkg" zpiga `idy

d dpyi c"eiaedcewply
c"eiduewe oeilrd uewe

,oezgzdàéäLzpiga - ¤¦
itk - dnkg - "ozi`"d
zpigaa zkynp `idy

,`id ,"lgp""àìëéäa äc÷ð" úðéça5dcewp" ,dlawd oeyla - §¦©§ª¨§¥¨¨
e` ,"dpia"d lkida jynp "dnkg"d zcewpny epiid "`lkida
dlrnly) "dnkg" zpigan dnypay invrd lehiadny itk
jynp ("dpia" ly zeppeazdde dbydd ly dad`de lehiadn
ef dkyndl "lkid"d `idy ,ald ly ziniptd dcewpa

,"dnkg"ny"'eëå ïéòéø ïéøú"e6,itk - "oiyxtzn `lc" - §¥¥¦§
"cegi"dy ,dlrnl zexitqd ly "dpia"e "dnkg" ze`xwpy
oirix oixz" ze`xwp od okl ,mlerd meiw myl icinz `ed odly

,micxtp mpi`y mixag ipy ,"oiyxtzn `lc"ïúéà" úBiúBàå§¦¥¨
,ãéúòì úBLnLîze`a ,ycewd oeyla ,ynzydl mivexyk - §©§¤¨¦

:zeize`d rax`n zg`a miynzyn ,cizrl dlnd z` zpiivnd
."lrtp"e "lrtz" ,"lrti" ,"lrt`" :o"epe e"iz ,c"ei ,s"l`
ielib lr dxen "ozi`" dlndy ,`id zeipgexa xacd zernyn

,dfk ielib dlbzi cizrly ,cizrlyãéúò àðà :Leøt¥£¨¨¦
àéìbúàì7,ip` -cizrmlrda ip` zrk ,zelbzdlcizrledf §¦§©§¨
,dlbziáeúkL Bîk8,"'Bâå écáò ìékNé äpä" :"likyi" - §¤¨¦¥©§¦©§¦§

,cizr oeylaL eðééäålikyi" xn`p eilry ,giynd z`iaa - §©§¤

,"icarCBz Cøaúé Bãeçéå àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà æà älbúi¦§©¤¨¥¨§¦¦§¨¥
àeä ,"ïúéà ìçð" úëLîä éãé ìò ,álä úc÷ð úeiîéðt§¦¦§ª©©¥©§¥©§¨©©©¥¨

,äàlò äîëç úøàä,dpeilr dnkg -,álä úeiîéðôa øéàiL ¤¨©¨§¨¦¨¨¤¨¦¦§¦¦©¥
,àaìc à÷îòî úéìëúa Cøaúé Bãeçéa ìèaìwnern - ¦¨¥§¦¦§¨¥§©§¦¥¨§¨§¦¨

,aldúøñä éøçà©£¥£¨©
äìøòä,ald zlxr - ¨¨§¨

.'eëå úBiîLbä úBåàzî¦©£©©§¦§
"dlxr"d xqezyk -

aezkk)9z` mzlne" -
'd lne" ,"mkaal zlxr
`l ("jaal z` jiwl`
zeinipt lr dxzqd didz
invrd lehiad lre ald
jexa yecwdl dnypd ly
"dnkg" zpigan `ad `ed
epyi day ,eytpay
mvr ly "swez"d
"iyew"d da yie ,dnypd
`ay xac .zepzydl `ly
jkay ,zea`dn dyexia
,"oyei"d oipr `hazn
dyly lirl xkfpk
ixd ,"ozi`"a miyexitd
ly ielibd xi`i cizrl
zcewp zeinipta "dnkg"
z` yibxi aldy ,ald
invrde wenrd lehiad
ly ielibd cvne ytpay dnkg cvny `ed jexa yecwd l`

.dlrnly "dnkg",äpäåmb -,äfä ìçä úeìâa äzòitl - §¦¥©¨§¨©¥©¤
dicaera weqtd10e` ,"lig" oeyln "lgd" e` `ed yexitde ,

,"`ib" oeyln'ä øBà úö÷ øéàäì äöeòé äöò ïk íb Lé¥©¥¥¨§¨§¨¦§¨
,ãéúòì ïéòk álä úeiîéðt úc÷ð CBúì "ïúéà" úðéçaî¦§¦©¥¨§§ª©§¦¦©¥§¥¤¨¦
úðéça BLôðaL úe÷ìà õBöéð ìò øøBònL éãé ìò eðééäå§©§©§¥¤§¥©¦¡Ÿ¤§©§§¦©

.íéðBéìòä íéaø íéîçø,milaben izlad -ïîæ ìk ,úîàa ék ©£¦©¦¨¤§¦¦¤¡¤¨§©
úc÷ða "ïúéà" úðéçaî 'ä øBà älbúiL äëBæ íãàä ïéàL¤¥¨¨¨¤¤¦§©¤¦§¦©¥¨¦§ª©

àaìc à÷îòî Cøaúé Bãeçéa ìèaì ,Bááì úéîéðtwnern - §¦¦§¨¦¨¥§¦¦§¨¥¥¨§¨§¦¨
,aldLnî Lôpä úBìk ãòdkef mc`d oi`y onf lk ,ixd - ©§©¤¤©¨
- jkl.BLôðaL õBöépä ìò äìBãb úeðîçø Lé úîàa éæà£©¤¡¤¥©£¨§¨©©¦¤§©§

äàlò äîëç úðéçaî CLîð õBöépä ék,dpeilr dnkg - ¦©¦¦§¨¦§¦©¨§¨¦¨¨
Lëe ,Lnîuevipd-Búðéçaî øéàäì ìBëé Bðéà`idy - ©¨§¤¥¨§¨¦¦§¦¨

,`ed jexa yecwdl `ln lehia `idy "dnkg" zpigaCBúì§
íML ,álä úeiîéðtzeinipta -,aldBæ äøàä éelb íB÷î- §¦¦©¥¤¨§¦¤¨¨

xi`dl leki epi`y onf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd ly
,xi`dl eilry mewna ezpigan.Lnî úeìb úðéçáa äæ éøä- £¥¤¦§¦©¨©¨
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ïåøçà ñøèðå÷
ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë

ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà
'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð

ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð
éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
äúò äðäå .'åëå úåéîùâä úååàúî äìøòä úøñä
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
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כד.1. ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג מ"ה.3.סה"מ פ"ט סוטה הארץ".4.משנה מוסדי "והאיתנים ב) ו, (מיכה זח"א 5.כמ"ש ראה
א. א.6.כ, ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב א,

elqk f"i iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ז רביעי יום
,322 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåè àì äðä,324 'nr cr.ì"ãå

.el yiy zegekd z` zelbl mileki `ly ,`ed zelbd oipryìòå§©
íéðBéìòä íéaø íéîçø éãé,ytpd lr mikynpd -àöBé §¥©£¦©¦¨¤§¦¥

úðéça álä úeiîéðt äc÷ð CBúì øéàîe ,äéáMäå úeìbäî¥©¨§©¦§¨¥¦§§ª¨§¦¦©¥§¦©
,Bæ äaø äáäà,jxazi ecegil ytpd zelk cr -änî òãBpk ©£¨©¨©©¦©

áeúkM11øLà á÷òéì" : ¤¨§©£Ÿ£¤
,"íäøáà úà äãt- ¨¨¤©§¨¨

yxcnd yexitl m`zda12

mdxa`y ,`id dpeekd
ly ezekfa levipe dctp
jixv didy zekfa ,awri
.awri epnn z`vl
,'d zceara ,zeipgexae

`id dpeekd13dryay ,
zcn ,mdxa` zcny
`id ,dad`de cqgd
dzectl yie ,mlrda
z` zelbl) dzelble

zcn ,awri df ixd - ?dlbnde dcetd `ed in ixd (dad`d
.mingxdíéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe,'` wlg `ipz -÷øt §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¤¤

.äî,mipeilrd mingx md mingxdy o`k xaecny oeeik -
zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" jk lr zeidl ixd dkixv
mipeilrd mingxd jiynzy efk "`zzlc `zexrz`"e ,(dhnln
owfd epax .ynn dhnly mipiprdn zeidl dilr - dhnl cr
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òétLäì ,íéãñç éìîBâå§§¥£¨¦§©§¦©
úeiîLb äòtLä ähîì§©¨©§¨¨©§¦

zzl -.'eëå óñëå áäæ̈¨¨¤¤§
àéä ä÷ãvä úlòt ïëìå§¨¥§ª©©§¨¨¦
.Lnî "ïúéà ìçð" úlòt§ª©©©¥¨©¨
ici lr ,oky -
ly "`zzlc `zexrz`"d
dad`d mikynp dwcv
"ozi`"n lehiade
lr dlbzzy ,dnypay
zeinipta "lgp"d ici
xiaqi oldl .ald zcewp
dl l`y ,owfd epax
rbepyk mc`k ,leab ila `l` ,dcecne zlaben zeidl dwcvl
`l` ;jke jk mekq wx oziy envr z` liabi `l ixd eytp iig el
zeidl jixv jk .eytp iig xear lkd zzl oken dfk avna mc`
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äéáùäå úåìâäî àöåé íéðåéìòä íéáø íéîçø é"òå
åæ äáø äáäà 'éçá áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì øéàîå
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äèîì òéôùäì ç"âå íéðîçø áìá íéáø íéîçø
ä÷ãöä úìåòô ïëìå 'åëå óñëå áäæ úåéîùâ äòôùä
ù"î úàæ úòãåî äðäå .ùîî ïúéà ìçð úìåòô àéä
åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò éë

:ä"á ñ"à íééçä øåàá äøéàäì úé÷ìàä

äðäøùà éðèá æâøúå éúòîù äòåîùä äáåè àì
õôçä ùéàä äáéúä éðôìî íéøéáòî 'ä íò
èòî ùã÷îáù ù"ðà ìë ìù íéîé úåëéøàå íééçá
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כב.11. כט, ˘ËÈÏ"‡:ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכתוב"˙È·"(ב (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, בסנה' אבל זה ·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘יעקב"
·˜ÚÈ"זה כתוב בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ"מ. הל' הובא וכן אברהם". את ביקשÂÓˆÚפדה עתה לא וכו') שם בסנה' ÚÈ˜·(הובא

שם.12.גו'". ב"ר ˘ËÈÏ"‡:13.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה בלקו"א ובכ"מ.14."כמ"ש א. פח, ד.15.זח"א, ב, ‰Ú¯˙16.איוב
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î צדקה ה"ז - עור בעד עור י"ל: ואולי בכ"מ. ועד "ז בסוס"י. משא"כ עור" בעד "עור גם הובא סוסט"ז "באגה"ק

זו". בצדקה (גם) כשמדובר רק והובא (כפשטות) צה.17.בהגבלה ע' תש"מ) (קה"ת, אדה"ז קודש באגרות נדפס האגרת ‰Ú¯˙1.סיום
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א שכינה ˜¯·Â˙ע"פ יחוד תפלה - ב) נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,

וקוב"ה".
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,dwfga mxefd wfg lgp `edy ozi`d lgp,Leøtmixacd - ¥
zeinipte zeipgexa

`ed ,mipiprdìçp"L Bîk§¤©©
äëLîä àeä "ïúéà¥¨©§¨¨
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xi`dl leki epi`y onf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd ly
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ïåøçà ñøèðå÷
ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë

ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà
'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð

ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð
éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
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úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
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כד.1. ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג מ"ה.3.סה"מ פ"ט סוטה הארץ".4.משנה מוסדי "והאיתנים ב) ו, (מיכה זח"א 5.כמ"ש ראה
א. א.6.כ, ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב א,

elqk f"i iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ז רביעי יום
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.Lnî "ïúéà ìçð" úlòt§ª©©©¥¨©¨
ici lr ,oky -
ly "`zzlc `zexrz`"d
dad`d mikynp dwcv
"ozi`"n lehiade
lr dlbzzy ,dnypay
zeinipta "lgp"d ici
xiaqi oldl .ald zcewp
dl l`y ,owfd epax
rbepyk mc`k ,leab ila `l` ,dcecne zlaben zeidl dwcvl
`l` ;jke jk mekq wx oziy envr z` liabi `l ixd eytp iig el
zeidl jixv jk .eytp iig xear lkd zzl oken dfk avna mc`
.leab ila didz dwcvdy ,"ziwl`d ytp"d iigl rbep xy`k mb

:owfd epax oeylaeúàæ úòãeî ,äpäå,reci ixd -äî §¦¥©©Ÿ©
áeúkM15øBò ãòa øBò ék" :16mc` obi cg` xa`a ,xnelk - ¤¨¦§©
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,ziwl`d ytpd xear el xy` lk zzl okenøBàa døéàäì©£¦¨§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä17: ©©¦¥¨
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כב.11. כט, ˘ËÈÏ"‡:ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכתוב"˙È·"(ב (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, בסנה' אבל זה ·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘יעקב"
·˜ÚÈ"זה כתוב בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ"מ. הל' הובא וכן אברהם". את ביקשÂÓˆÚפדה עתה לא וכו') שם בסנה' ÚÈ˜·(הובא

שם.12.גו'". ב"ר ˘ËÈÏ"‡:13.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה בלקו"א ובכ"מ.14."כמ"ש א. פח, ד.15.זח"א, ב, ‰Ú¯˙16.איוב
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î צדקה ה"ז - עור בעד עור י"ל: ואולי בכ"מ. ועד "ז בסוס"י. משא"כ עור" בעד "עור גם הובא סוסט"ז "באגה"ק

זו". בצדקה (גם) כשמדובר רק והובא (כפשטות) צה.17.בהגבלה ע' תש"מ) (קה"ת, אדה"ז קודש באגרות נדפס האגרת ‰Ú¯˙1.סיום
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א שכינה ˜¯·Â˙ע"פ יחוד תפלה - ב) נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,

וקוב"ה".
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àåäù òîù åìéàë òîù àìù óà åúáåç éãé åàéöåî
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א.2. כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, להעתיק 7.ר"ה כדאי הסברה, ליתר
על  הוקם גבר המפורסם הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו
לעמוד  שלא בו נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך
להם  זה והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד

ה  על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל ובלי באמת בחפזון דוקא כמותם להתפלל תפלה
בכת  ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה שום
וגם  כו' המולה קול כתי' בשרפים וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה
יתמי  אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות
אף  כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי
בדעה  ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח
מאד  ולחפוץ  ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה
הלב  כוונת  המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו
הנאמן  הלב בשפלות ראשונה בהשקפה להם נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי
רגלו  ואת ידו את איש ירים לא בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו
דברי  כל על וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד
תושי' ידיהם תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת
ארור  שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז "ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב
לטהר  הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל פ"ז.8.כו'. התפלה שער פע"ח
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íéiç õò61,älôz éab,zevevip mixxan dltzay -ïëlL- ¥©¦©¥§¦¨¤¨¥
,dltzdúBöBöéð øøáì ,àçéLî úBá÷òa äãBáòä øwò àéä¦¦©¨£¨§¦§§¦¨§¨¥¦

,'eëjka `hazn ,dltzay zevevipd xexia -úðéça àeäL¤§¦©
àëtäúà,(aehl rxd zkitd=) -àéôkúà Bàziitk=) - ¦§©§¨¦§©§¨

,(rxdícä ék" ,òãBpk úé÷ìàä Lôðì úéðeiçä Lôð ìL¤¤¤©¦¦§¤¤¨¡Ÿ¦©©¦©¨
"'eë Lôpä àeä14,,mc`d zeige -íBé ìëa Lcçúî ícäå ©¤¤§©¨¦§©¥§¨

,ïé÷Lîe ïéìëàîmc`dy ixd ,dzeye lke` mc`dy - ¥¢¨¦©§¦
milke`d lka ,dyecwde ziwl`d ytpd xear ,ynzyn
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ïåøçà ñøèðå÷
òãî éðéáîì ùîî äøåú ìù äáåç àéäå äéìò ùîî
íåôì ãç ìë úö÷ úòãä ÷îåòå úåððåáúää úìòåú
é÷åñôá ä"á íå÷î ìù åçáù øåãñá äéìéã àøåòéù
øøåòì äáäàå øöåé ù"÷ éðôìù úåëøá éúùå äøîæã
'éçáì àáì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäàä ïäá
àéä úàæù äîöò ù"÷ úòùá áìä úåìâúäá éåìéâ
'åë êááì ìëá 'åë úáäàå ÷åñôáù äáäàä úåöî
ì"æ í"áîøä ù"îë úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
ò"î ç"îø ìëì øå÷îå äùøùå äøåúä éãåñéî àéäù
íúãìåúá ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäà ìò éë
éë ì÷ð ïåáðì úòãå ììë éååéö êééù àì íòáèå
úé÷ìàä ùôðá äðéãåò àéä úøúåñî àéä äáäàäùë
àéä éæà úéðåéçä ùôðì éåìéâ 'éçáì äàáùëå äãáì
ùôð ïëùî íå÷î éìàîù ììçá áìä úåìâúäá
ç"òá íù øëæåîä úåöåöéð øåøéá ïéðò åäæå úéðåéçä
úåá÷òá äãåáòä ø÷éò àéä ïëìù äìôú éáâ ç"òôå
åà àëôäúà 'éçá àåäù 'åë úåöåöéð øøáì àçéùî
òãåðë úé÷ìàä ùôðì úéðåéçä ùôð ìù 'éôëúà
íåé ìëá ùãçúî íãäå 'åë ùôðä àåä íãä éë
äøéãå íéùåáìîî ï÷úðå ìòôúî íâå ïé÷ùîå ïéìëåàî
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סנ"ב.9. ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- א' ב: יא, בזח"א ג'. מ"ע היא להרמב"ם (בסהמ"צ "צע"ק
"ראשון א) עג, (ע"ז חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' שרש ¯‡˘ÔÂיראה, דאהבה קטן חינוך מתניא ולהעיר בטל".

מ" שורשלכל ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה מ"ע גם (כולל רפ"ב.12.המצות".ÏÎע יסוה"ת אור 13.הל' לספר בהוספות גם וראה
סי"ב. קה"ת) (הוצאת להה"מ כג.14.תורה יב, ראה
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dxeyw zekix`a dltzy
.mini zekix`aíb óàå§©©

Bì ä÷eçc äòMäL éî¦¤©¨¨§¨
Bì øLôà éàå ,øúBéa§¥§¦¤§¨
ãò ïézîäì ïôà íeLa§Ÿ¤§©§¦©
ìL äMã÷ úiðò øçà©©£¦©§ª¨¤
äfä øeaö-çéìMä úøæç£¨©©§¦©¦©¤
df dltz lray iptn -

,dltza jix`náBè àìä£Ÿ
ì àlL Bì áBèòîL ¤Ÿ¦§Ÿ©

ãøélî ,eëøáe äMã÷§ª¨¨§¦¥¥
íéöôçä ìL íäéiçì§©¥¤¤©£¥¦

,íéiçamivexy dl` - ©©¦
xac ,zekix`a lltzdl

,miig `iandñðàå§Ÿ¤
déøèt àðîçø4,z` - ©£¨¨©§¥

gxken `ed ,qep` `edy oeik ,`ed jexa yecwd xht qep`d
efn dxizie ."ekxa"e "dyecw" renyln xeht `ed ixd - zkll

-BúáBç éãé BàéöBî øeaö-çéìMäå"dyecw" renyl - §©§¦©¦¦§¥¨
."ekxa"e,Lnî äðBòk àeäL òîL elàk ,òîL àlL óà- ©¤Ÿ¨©§¦¨©¤§¤©¨

md mpn` m`y ,mixacd x`ya enk epi` o`k qep`dy ,ixd
eli`k) "ciarc o`nk" mpi` la` ,"'ixht `pngx qpe`"y mixac
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eli`k df ixd o`k eli`edyre`iven xeaivd gilyy df cvn
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,éñéðàc úBãOaL,miqep` mdy -úlôz úáBç éãé íéàöBéå ¤©¨©£¦¥§§¦§¥©§¦©
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m` ik ,"ekxa"e "dyecw"
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,ixd ,ezaeg ici e`iven
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mby ixd ,daegeze`
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äðLnä éîëç ìL¤©§¥©¦§¨
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,dxez.íúlôz àìåzekix`a dltzd oipr did f` mb ixd - §Ÿ§¦¨¨
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àéä àçéLî úBáwòa äãBáòä øwòå ,íézòäzcear - ¨¦¦§¦©¨£¨§¦§§¦¨¦
éøôe íéiç õòa ì"æ ìàèéå íéiç áøä áúkL Bîk ,älôzä©§¦¨§¤¨©¨©©¦¦©©§¥©¦§¦

íéiç õò8,zeawr ly onfd ,ep` eppnfa dceard xwiry - ¥©¦
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ïåøçà ñøèðå÷
åéîé íéëéøàî íéøáã äùìù ì"æøàîë ù"ðà ìù äæä
éî íâ óàå .åúìôúá êéøàîä íäî ãçàå íãà ìù
ïéúîäì ïôåà íåùá åì à"àå øúåéá åì ä÷åçã äòùäù
áåè àìä äæä õ"ùä úøæç ìù äùåã÷ úééðò øçà ãò
íäééçì ãøéìî .åëøáå äùåã÷ òåîùì àìù åì áåè
õ"ùäå .äéøèô àðîçø ñðåàå íééçá íéöôçä ìù
àåäù òîù åìéàë òîù àìù óà åúáåç éãé åàéöåî
úåãùáù íò éáâ àøîâá àúéàãëå ùîî äðåòë
úøæçá äîöò ò"åîù úìôú úáåç éãé íéàöåéå éñéðàã
.ììëá åëøáå äùåã÷ íâå ùîî åòîù åìàë õ"ùä
íéðåùàøä úåøåãá íâ óà àåä ïë äåðø÷ç úàæ äðäå
ø÷éòå òá÷ íúøåú äúéäù àøîâäå äðùîä éîëç ìù
úåá÷òá íòôä äúò ë"ùëîå .íúìôú àìå íúãåáò
ø÷éòå .íéúòä ÷åöî òá÷ åðéúøåú ïéàù àçéùî
å"çøä ù"îë äìôúä àéä àçéùî úåá÷òá äãåáòä
åðéùôð ïúéì ïåëðå éåàøù å"÷å ë"ùëî .ç"òôå ç"òá ì"æ
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א.2. כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, להעתיק 7.ר"ה כדאי הסברה, ליתר
על  הוקם גבר המפורסם הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו
לעמוד  שלא בו נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך
להם  זה והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד

ה  על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל ובלי באמת בחפזון דוקא כמותם להתפלל תפלה
בכת  ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה שום
וגם  כו' המולה קול כתי' בשרפים וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה
יתמי  אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות
אף  כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי
בדעה  ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח
מאד  ולחפוץ  ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה
הלב  כוונת  המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו
הנאמן  הלב בשפלות ראשונה בהשקפה להם נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי
רגלו  ואת ידו את איש ירים לא בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו
דברי  כל על וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד
תושי' ידיהם תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת
ארור  שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז "ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב
לטהר  הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל פ"ז.8.כו'. התפלה שער פע"ח
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- dltzd zcear `ed ,`giynéeàøL øîçå ì÷å ïkL ìkî¦¨¤¥§©¨Ÿ¤¤¨
.äéìò Lnî eðLôð ïzì ïBëðå,dltzd zcear lr -àéäå- §¨¦¥©§¥©¨¨¤¨§¦

ekix`a dltzd`id ,'d zelcba zeppeazd jez zìL äáBç¨¤
òcî éðéáîì ,Lnî äøBzmipiand -úeððBaúää úìòBz ¨©¨¦§¦¥©¨¤¤©¦§§

ìk ,úö÷ úòcä ÷îòå§Ÿ¤©©©§¨¨
,déìéc àøeòL íeôì ãç©§¦¨¦¥
.exeriy itl cg` lk -
owfd epax xne`y itk
xtq ly oey`xd wlga
,`"n wxta "`ipz"d
,xac ly exeriyy
oipr lrtz zeppeazddy
epi` ,dad`d e` d`xid
in yi :cg` lka dnec
zwnrde zeppeazday
`ed dhrn zrcd
e` d`xia xxerzn
zyxcpy in yie ;dad`a
xzei dkex` zeppeazd el
dwfg zrcd zwnrde
zwnrde zeppeazdd .xzei
zeidl zekixv ,el` zrcd
íB÷î ìL BçáL øecña§¦¦§¤¨

àeä-Ceøa9é÷eñôa ¨¦§¥
úBëøa ézLe äøîæc§¦§¨§¥§¨
:òîL úàéø÷ éðôlL¤¦§¥§¦©§©

"äáäà"å "øöBé"- ¥§©£¨
,"mler zad`"ïäa øøBòì,rny z`ixw iptly zekxaa - §¥¨¤

àáì ,ìàøNé ìk áìa úøzñîä äáäàä,`eaz ef dad`y - ¨©£¨©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥¨Ÿ
álä úelbúäa éelb úðéçáìdad` dzid f` cry mewnay - ¦§¦©¦§¦§©©¥

,ald zelbzdl `eaz ,ald wnera zxzeqn efúàéø÷ úòLa¦§©§¦©
,dîöò òîLixg` -zekxa,rny z`ixwúåöî àéä úàfL §©©§¨¤Ÿ¦¦§©

÷eñtaL äáäàä10úéðîpä ,"'Bâ Eááì ìëa 'Bâå záäàå" : ¨©£¨¤©¨§¨©§¨§§¨§¨§©¦§¥
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,äNò"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga owfd epax xne`y itk - £¥

icky ,'"ied my z` ade`d `ed zn`a oniiwnd"y 'c wxta
zad`" didzy gxkdd on ,dyrd zeevn g"nx zn`a miiwl

.'"dieeivoipr lr dxez ly daeg `ed "zad`e" ly df
dad` lr ,oky .dad`d z` zelble xxerl ,dltza zeppeazdd
ixd `id dad` ik ,"zad`e" ,"ieeiv" mey jiiy `l ixd dnvr
yi m` ,ixdy ,ieeiv mey mi`zn `l alay dcn lre alay dcn
xefri dn - dcn dze` el oi` m`e ,el yiy ixd - ef dcn mc`l

ybx lr `l la` ,ieeiv mi`zn xeaic ly dlert lr) ieeivd o`k
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m` ik ,dad`d lr epi` ieeivdy ,dper `ede ?"zad`e" ieeivd
" didiy ,zeppeazdd lrrnyzeppeazdd didzy ,"l`xyi

"cg` 'd epiwl` 'd" oipra
ad`z - "zad`e" f`e
lk lr .(dghad oeyln)
ieeivd ixd ,mipt
didzy ,`ed ,"zad`e"
dltza zeppeazdd
ixd - "zad`e"l `iazy
zekix`a dltzdy
ly daeg `id zeppeazdae

.dxezäáäà ìò ék¦©©£¨
ìk áìa úøzñîä©§ª¤¤§¥¨
ízãìBúa ìàøNé¦§¨¥§©§¨

iL àì íòáèåéeeö C §¦§¨Ÿ©¨¦
.ììkxn`py - §¨

dpeekd "zad`e"y
lka zxzeqnd dad`dl
`id ,oky ,l`xyin cg`

ixddpyidl miwewf `le ,
`l` ."zad`e" ieeivl

`ed ieeivdzelblz`
cala ef `ly ,dad`d
ytpa zelbzda didzy
m` ik ,icedi ly ziwl`d
mlrda `l s` ,llka df iptl dzid `l my ,zipeigd eytpa mb

-àéä ¯ úøzñî àéä äáäàäLk ék ,ì÷ð ïBáðì úòãå§©©§¨¨¥¦§¤¨©£¨¦§ª¤¤¦
Lôpì éelb úðéçáì äàaLëe ,dcáì úé÷ìàä Lôpa äpãBò¤¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¨§¤¨¨¦§¦©¦©¤¤

,éìàîN ììça álä úelbúäa àéä éæà ¯ úéðeiçä`edy - ©¦¦£©¦§¦§©©¥¤¨¨§¨¦
.úéðeiçä Lôð ïkLî íB÷îipipr lk f` dripn `id ixd - §¦§©¤¤©¦¦

,mc`dænä úBöBöéð øeøa ïéðò eäæåéøôe íéiç õòa íL øk §¤¦§©¥¦©ª§¨¨§¥©¦§¦
íéiç õò61,älôz éab,zevevip mixxan dltzay -ïëlL- ¥©¦©¥§¦¨¤¨¥
,dltzdúBöBöéð øøáì ,àçéLî úBá÷òa äãBáòä øwò àéä¦¦©¨£¨§¦§§¦¨§¨¥¦

,'eëjka `hazn ,dltzay zevevipd xexia -úðéça àeäL¤§¦©
àëtäúà,(aehl rxd zkitd=) -àéôkúà Bàziitk=) - ¦§©§¨¦§©§¨

,(rxdícä ék" ,òãBpk úé÷ìàä Lôðì úéðeiçä Lôð ìL¤¤¤©¦¦§¤¤¨¡Ÿ¦©©¦©¨
"'eë Lôpä àeä14,,mc`d zeige -íBé ìëa Lcçúî ícäå ©¤¤§©¨¦§©¥§¨

,ïé÷Lîe ïéìëàîmc`dy ixd ,dzeye lke` mc`dy - ¥¢¨¦©§¦
milke`d lka ,dyecwde ziwl`d ytpd xear ,ynzyn

,mday zevevipd z` xxane miwyneíâå,mc`d -ìòtúî §©¦§¨¥
íéLeaìnî ï÷úðå,mze` yael `edy -äøéãåxc `edy - §¦§©¦©§¦§¦¨
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ïåøçà ñøèðå÷
òãî éðéáîì ùîî äøåú ìù äáåç àéäå äéìò ùîî
íåôì ãç ìë úö÷ úòãä ÷îåòå úåððåáúää úìòåú
é÷åñôá ä"á íå÷î ìù åçáù øåãñá äéìéã àøåòéù
øøåòì äáäàå øöåé ù"÷ éðôìù úåëøá éúùå äøîæã
'éçáì àáì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäàä ïäá
àéä úàæù äîöò ù"÷ úòùá áìä úåìâúäá éåìéâ
'åë êááì ìëá 'åë úáäàå ÷åñôáù äáäàä úåöî
ì"æ í"áîøä ù"îë úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
ò"î ç"îø ìëì øå÷îå äùøùå äøåúä éãåñéî àéäù
íúãìåúá ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäà ìò éë
éë ì÷ð ïåáðì úòãå ììë éååéö êééù àì íòáèå
úé÷ìàä ùôðá äðéãåò àéä úøúåñî àéä äáäàäùë
àéä éæà úéðåéçä ùôðì éåìéâ 'éçáì äàáùëå äãáì
ùôð ïëùî íå÷î éìàîù ììçá áìä úåìâúäá
ç"òá íù øëæåîä úåöåöéð øåøéá ïéðò åäæå úéðåéçä
úåá÷òá äãåáòä ø÷éò àéä ïëìù äìôú éáâ ç"òôå
åà àëôäúà 'éçá àåäù 'åë úåöåöéð øøáì àçéùî
òãåðë úé÷ìàä ùôðì úéðåéçä ùôð ìù 'éôëúà
íåé ìëá ùãçúî íãäå 'åë ùôðä àåä íãä éë
äøéãå íéùåáìîî ï÷úðå ìòôúî íâå ïé÷ùîå ïéìëåàî
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סנ"ב.9. ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- א' ב: יא, בזח"א ג'. מ"ע היא להרמב"ם (בסהמ"צ "צע"ק
"ראשון א) עג, (ע"ז חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' שרש ¯‡˘ÔÂיראה, דאהבה קטן חינוך מתניא ולהעיר בטל".

מ" שורשלכל ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה מ"ע גם (כולל רפ"ב.12.המצות".ÏÎע יסוה"ת אור 13.הל' לספר בהוספות גם וראה
סי"ב. קה"ת) (הוצאת להה"מ כג.14.תורה יב, ראה
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כסלו  י"ח חמישי יום
,324 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...çéëú çëåä,bqw 'nr cr.'åë äæ

,da.'eëytp ly mipipra milvepn mlerd ipipr lky ixd -
dfa .dyecwe ziwl`d
xexia oipr `hazn
ici lr dyrpd zevevipd
zrya dad`d zelbzd
zrk zyxcp okle .dltzd
dltzd zekix`

.zeppeazdaúBîLð eéäL ,íéðBLàøä úBøBca ïk ïéàM äî©¤¥¥©¨¦¦¤¨¦§

øeøaä äéä ¯ Cøòä éìBãb úé÷ìàä,zevevipd ly -äNòð ¨¡Ÿ¦§¥¨¤¤¨¨©¥©£¤
òîL úàéø÷a òâøk§¤©¦§¦©§©
äéðôlL úBëøáe ãáì§©§¨¤§¨¤¨
äøö÷a äøîæc é÷eñôe§¥§¦§¨¦§¨¨

,'eëåxak cala dfny - §
zelbzd icedia dyrp
ly ze`vezde dad`d

,dad`d:ïéánì éãå§©©¥¦

"Eúéîò úà çéëBz çëBä"1l"f epinkg jk lr mixne` -2: ¥©¦©¤£¦¤
."íéîòt äàî elôà"mrt cere mrt egiked xaky zexnl - £¦¥¨§¨¦

.minrt d`n elit` z`f eyri -,úàæìå,owfd epax xne` -àì §¨ŸŸ
ãBò ÷òælî Léøçäìe ÷tàúäì ìëeàowfd epaxy zexnl - ©§¦§©¥§©£¦¦¦§Ÿ

,jk lr gikede xxer xak
äLeìç úBðò ìB÷a3:- §££¨

,oipray ytp znbrd cvn
ïéîçøa ,eëépî àúehîa§©¨¦©§§©£¦

,ïéLéôðywan ipixd - §¦¦
,miax mingxa mkneñeç

,íëéúBLôð ìò àð̈©©§¥¤
ãàî eøäfäå eøîMäå§¦¨§§¦¨£§Ÿ
ìòå äøBzä ìò ãàî§Ÿ©©¨§©
Bæ ¯ álaL äãBáòä̈£¨¤©¥

älôz4ìéçúäì ,äðeëa §¦¨§©¨¨§©§¦
,dltzd -ãçé ílkª¨©©

àìå ,älîa älî ãçàk§¤¨¦¨§¦¨§Ÿ
äæå ,äëa äæå äëa äæ¤§Ÿ§¤§Ÿ§¤
äçéN çéNî äæå íîBc¥§¤¥¦©¦¨
øwòå .eðøîLé 'ä ,äìèa§¥¨¦§§¥§¦©

ïé÷æða àîøâe äaqä- ©¦¨§¨¨¦§¨¦
`ly dn ,wfpd mxebe
itk cgi mlek milltzn

,zeidl jixvyàeä
,äázä éðôì íéãøBiäî¥©§¦¦§¥©¥¨

,"cenr"d iptl -àeäL- ¤
,"daiz"d iptl dcixid
äöBøä ìëì ø÷ôä¤§¥§¨¨¤

éúøôà óèBçä ,åéìâø èLôì5çà íb ïéàL úîçî Bà ,ã ¦§Ÿ©§¨©¥¤§¨¦¥£©¤¥©¤¨
.'eëå äöBøepi`y in ybip `linae ,"cenr"d iptl zybl - ¤§
.jkl mi`zn,úàæì éàå,okle -äðwúå ,äöeòéä äöòä úàæ §¦¨ŸŸ¨¥¨©§¨§©¨¨

íéLðà øçáì eðéäc ,íBìLå ñç ãBò øáòé àìå ÷ç äòeá÷§¨Ÿ§Ÿ©£Ÿ©§¨§©§¦§Ÿ£¨¦
äæì íéeàøä íéòeá÷,"cenr"d iptl lltzdl -ét ìò §¦¨§¦¨¤©¦

,ïéðnä áø éevøa Bà ,ìøBbäelltzi dl` e` dl`y evxiy - ©¨§¦Ÿ©¦§¨
?jkl miie`xd md ine ."cenr"d iptleðééäc,dl` - §©§

älîa älî íéìltúnL¤¦§©§¦¦¨§¦¨
,íø ìB÷a òevnä Cøãa§¤¤©¦©§¨

íéëéøàî àìå,dltza - §Ÿ©£¦¦
àìå éàcî øúBé¥¦©§Ÿ
ñç íéôèBçå íéøv÷î§©§¦§§¦©

.íBìLå.dltzd z` - §¨
äáBç ìhî íäéìòå©£¥¤ª¨¨
ìk ,äázä éðôì ãøéì¥¥¦§¥©¥¨¨
øLà BîBéa ãçàå ãçà¤¨§¤¨§£¤
åéìà óñàìå ,Bì òébé©¦©§¤¡Ÿ¥¨

Ceîñ áéáñlral - ¨¦¨
,dltzdíéìltúnä ìk̈©¦§©§¦

,íéðt ìk ìò úö÷ ìB÷a§§¨©¨¨¦
àìåmilltzny dl` - §Ÿ

àìå Lçìadl` - §©©§Ÿ
-y,íBìLå ñç íéôèBç§¦©§¨

úBðLé úBðwúa øàáîëå§©§Ÿ¨§©¨§¨
,úBøéò änëarawpy - §©¨£¨

.jk odaäzòåxne` - §©¨
,owfd epaxïLcçì éúàä¦§©§¨

ìa ,ïönàìe ï÷fçìe§©§¨§©§¨©
ñç íìBòì ãBò eèBné¦§¨©

) ,íBìLåci azka: §¨
,(ãìàåb ãìàåbdid jk - §©§§©§

yici`a ,owfd epax ci azka aezk6,"cl`eeb cl`eeb"éúî ãò©¨©
L÷Bîì eðì äæ äéäé7,jixvy itk dpeeka lltzdl `ly - ¦§¤¤¨§¥

,zeidleðéìò eøáòL úBøväå úBçëBzä ìëa eðì éc àìå§Ÿ©¨§¨©¥§©¨¤¨§¨¥
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åãá ë"àùî .'åëúé÷ìàä úåîùð åéäù íéðåùàøä úåø
ãáì ù"÷á òâøë äùòð øåøéáä äéä êøòä éìåãâ

:ì"ãå 'åëå äøö÷á æ"ãñôå äéðôìù úåëøáå

çëåäúàæìå .íéîòô äàî åìéôà êúéîò úà çéëåú
ìå÷á ãåò ÷åòæìî ùéøçäìå ÷ôàúäì ìëåà àì
åñåç ïéùéôð ïéîçøá åëééðéî àúåèîá äùåìç úåðò
ìò ãàî ãàî åøäæäå åøîùäå .íëéúåùôð ìò àð
ìéçúäì äðååëá äìôú åæ áìáù äãåáòä ìòå äøåúä
äëá äæå äëá äæ àìå äìîá äìî ãçàë ãçé íìåë
ø÷éòå åðøîùé 'ä äìéèá äçéù çéùî äæå íîåã äæå
äáéúä éðôì íéãøåéäî àåä ïé÷æðá àîøâå äáéñä
éúøôà óèåçä åéìâø èåùôì äöåøä ìëì ø÷ôä àåäù
úàæ úàæì éàå .'åëå äöåø ãçà íâ ïéàù úîçî åà
å"ç ãåò øåáòé àìå ÷åç äòåá÷ äð÷úå äöåòéä äöòä
ìøåâä é"ôò äæì íéåàøä íéòåá÷ íéùðà øåçáì åðééäã
äìîá äìî íéììôúîù åðééäã .ïéðîä áåø éåöéøá åà
àìå éàãî øúåé íéëéøàî àìå íø ìå÷á òåöéîä êøãá
éðôì ãøéì äáåç ìèåî íäéìòå .å"ç íéôèåçå íéøö÷î
óåñàìå åì òéâé øùà åîåéá ãçàå ãçà ìë äáéúä
ô"ëò úö÷ ìå÷á íéììôúîä ìë êåîñ áéáñ åéìà
úåðùé úåð÷úá øàåáîëå å"ç íéôèåç àìå ùçìá àìå
ïöîàìå ï÷æçìå ïùãçì éúàá äúòå .úåøééò äîëá

) å"ç íìåòì ãåò åèåîé ìáé"ëáãò (ãìàååâ ãìàååâ
úåçëåúä ìëá åðì éã àìå ù÷åîì åðì äæ äéäé éúî
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יז.1. יט, א.2.קדושים לא, יח.3.ב"מ לב, תשא - הכתוב ל' יג.4.ע"פ יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, ‡„ÂÓ"¯5.תענית ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘'החוטף' סנ"ג), או"ח בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת ל' ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר

ל  הכוונה אולי - 'אפרתי' ק"ש'. 'חוטפין תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה (ש"א ·'- ברד"ק הובאו בזה הפי'
כו'". בקודשיא חולק פליג מיוחס, א): 6.415.א, ע' חכ"ג שיחות לקוטי ז.7.ראה ו, וארא - הכתוב ל'
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Bãáòì eðaì øäèéå ,äiLeúì íéìôëa eðîçðéå ,eðøîLé 'ä¦§§¥¦©£¥§¦§©¦§¦¨¦©¥¦¥§¨§
'äì íéìçéîä ìk íëááì eönàå e÷fç ,úîàa8íb .- ¤¡¤¦§§¦§§©§¤¨©§©£¦©©

,reawløéòå øéò ìëáe ,äðLå äðL ìëa ñ"Mä ìk øîâì¦§Ÿ¨©©§¨¨¨§¨¨§¨¦¨¦
ìò úBzëqnä ÷lçì,ïBöøa Bà ìøBbä étzkqn efi` - §©¥©©¤§©¦©¨§¨

jyna cenll epevxa
,dpydda LiL øéòå§¦¤¥¨

eøîâé ¯ äaøä íéðéðî- ¦§¨¦©§¥¦§§
,q"yd lk cenilìëa§¨

äæéà íàå ,ïéðîe ïéðî¦§¨¦§¨§¦¥¤
ìéëäî ïè÷ ïéðîoi`e - ¦§¨¨¨¥¨¦

wlgl miyp` witqn ea
,q"yd lkíäéìà eôøöé§¨§£¥¤

ïéðî äæéàî íéLðà£¨¦¥¥¤¦§¨
÷ç ,äpLé ìáa ,ìBãb̈§©§ª¤Ÿ

.øáòé àìåmigxkeny - §Ÿ©£Ÿ
jyna q"yd lk miiql

.dpydãçàå ãçà ìëå§¨¤¨§¤¨
ì"pä íéãîBläî- ¥©§¦©©

q"ydn zkqn micnely
,wlegy itkBîöòì øîâé¦§Ÿ§©§
xnel -òeáL ìëa§¨¨©

"étà àéðîz"ä©§©§¨©¥
íéläúaLwxt -èé÷9. ¤¦§¦¦

dlgzd `id ze` lk ea -
miweqt dpeny ly
;ze` dze`a miligznd
zlgzda miweqt dpeny
ze`a jke s"l` ze`d
:dxe`kl .e"iz cr z"ia
zxin`a yi zekiiy efi`
- ?q"yd cenill mildz
mcewd iaxd jk lr xne`
dyecw dgiya ocr eznyp10q"yd cenil izn ,mi`ex o`kny ,

?zenilya `ed,mildz zxin` dpyi cenild mr cgi xy`k -
.q"yd cenill mikixv mildz zxin`leúîçî úBéäìå§¦§¥£©

éeàøk úBpòúäì ãçàå ãçà ìëa çk ïéà øBcä úeLéìç£¦©¥Ÿ©§¨¤¨§¤¨§¦§©¨¨
,Bì"daeyzd zxb`"a xkfpk -11xqend ixtqy zenevd xtqn

`ed jexa yecwdl oevxl zeidl ick - `hg lk lr mevl eraw
,`hgd iptl enk (daeyzd ixg`)äöeòéä äöò úàæì§Ÿ¥¨©§¨

ì"æø øîàîk12ìò Bì ïéìçBî Búëìäk úaL øîBMä ìk : §©£©©©¨©¥©¨§¦§¨£¦©
,à÷éc "Búëìäk" ¯ åéúBðBò ìkdlnd -"ezkldk"`id ¨£¨§¦§¨©§¨

gxkdd on - ezkldk zay xney zeidl icky ,weica o`k
.zay zekld zrici didzyãçàå ãçà ìk ìò ìhî ïëì- ¨¥ª¨©¨¤¨§¤¨

,daegì àúaø àúëìä"a é÷a úBéäì."àzaLdklda - ¦§¨¦§¦§§¨©§¨§©©¨
`xnbd oeyll m`zda ,zay ly dlecbd13jixvy rbepa

xeqi`n xnyidl ick dkiyg mr zay axra eicbaa ynynl
dn zexen opi`y zay zeklda zekld opyi ,xnelk .zaya

.xeqi`n xnyidl ji` mb m` ik - xeqi` `edãàî øäfé íâå§©¦¨¥§Ÿ
.íBìLå ñç äìèa äçéN íeL çeNì àlL.zaya -úBéäa ¤Ÿ¨©¦¨§¥¨©§¨¦§

úàæ úòãeîreci - ©©Ÿ
xacd,ïç éòãBéìircei - §§¥¥

gdnkpzxez ,dxzq
,dlawdúBönä ìëa ék¦§¨©¦§

,úeiðBöéçå úeiîéðt Lé¥§¦¦§¦¦
zeipgexde zeiniptd -
zeipevigde ,devnd ly
ly zinybd dlertde

,devndúeiðBöéçåly - §¦¦
,devndàéä úaMäî¥©©¨¦

äiNòî äúéáL§¦¨¥£¦¨
'ä úáML Bîk ,úéiîLb©§¦¦§¤¨©
õøàå íéîL úBNòî¥£¨©¦¨¨¤

úéîéðôe ,íéiîLb- ©§¦¦§¦¦
zevnäðekä àéä úaMä©©¨¦©©¨¨

úaMä úlôúa¦§¦©©©¨
äøBz ãeîìúáe- §©§¨

,dpeeka cenlle lltzdl
Bîk ,ãçà 'äa ä÷áãì§¨§¨©¤¨§

áeúkL14'äì úaL" : ¤¨©¨©
é÷ìà,"Eoipry - ¡Ÿ¤

,dilr `idy dziayditk
gpy drya mc`a dfy
f` dler ,dk`lnn
yaeln didy ,gekd
exewnl - dk`lna
oipr `ed jk ,ytpa
,zay ly dziayd
,"legc oicaer"a legd inia dweqr dzidy) ytpd zelrzd

.cg` 'd ,"jiwl` 'd"l dler ytpd (oileg ipipraBæå- §
,zayd zeinipt,"øBëæ" úðéça àéäzaya mipipr ipy - ¦§¦©¨

mei z` xeny"e ,"eycwl zayd mei z` xekf" :"xeny"e "xekf"
"eycwl zayd15icedid ytp zelrzde dpeekd oipr ixd ,

,"xekf" ly dpigad od - dxezae dltza ,zayaúðéçáe§¦©
Bîk ,íéiîLb íéøeacî äúéáMä àéä úeiîéðôa "øBîL"¨¦§¦¦¦©§¦¨¦¦¦©§¦¦§
õøàå íéîL íäa eàøápL úBøîàî ã"eiî 'ä úáML¤¨©¦©£¨¤¦§§¨¤¨©¦¨¨¤

,íéiîLb,diyre dk`lnn dxinyd `id zeipeviga "xeny" - ©§¦¦
mipipra mixeaicn dgepnde dxinyd `id zeinipta "xeny"e

,miinyb'eë äæ únòì äæ ék16:mipipra mixeaicd - ¦¤§ª©¤
icedid zelrzde zziay ly "df znerl"d md - miinyb

.dxeze dltz ly mipipra - zaya

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

ïåøçà ñøèðå÷
íéìôëá åðîçðéå åðøîùé 'ä åðéìò åøáòù úåøöäå
åöîàå å÷æç .úîàá åãáòì åðáì øäèéå äéùåúì
ìëá ñ"ùä ìë øåîâì íâ .'äì íéìçééîä ìë íëááì
é"ôò úåúëñîä ÷ìçì øéòå øéò ìëáå äðùå äðù
åøîâé äáøä íéðéðî äá ùéù øéòå .ïåöøá åà ìøåâä
åôøöé ìéëäî ïè÷ ïéðî äæéà íàå .ïéðîå ïéðî ìëá
àìå ÷ç äðåùé ìáá ìåãâ ïéðî äæéàî íéùðà íäéìà
ìëá åîöòì øåîâé ì"ðä íéãîåìäî à"åàëå .øåáòé
úîçî úåéäìå .è"é÷ íéìäúáù 'éôà àéðîúä òåáù
úåðòúäì ãçàå ãçà ìëá çë ïéà øåãä úåùéìç
øîåùä ìë ì"æøàîë äöåòéä äöò úàæì .åì éåàøë
åúëìäë .åéúåðååò ìë ìò åì ïéìçåî åúëìäë úáù
é÷á úåéäì ãçàå ãçà ìë ìò ìèåî ïëì .à÷ééã
çåùì àìù ãàî øäæé íâå .àúáùì àúáø àúëìäá
éë ç"éì úàæ úòãåî úåéäá .å"ç äìéèá äçéù íåù
úáùäî úéðåöéçå úåéðåöéçå úåéîéðô ùé úåöîä ìëá
úåùòî 'ä úáùù åîë úééîùâ äéùòî äúéáù àåä
äðååëä àéä úáùä úéîéðôå .íééîùâ õøàå íéîù
úáù ù"îë ãçà 'äá ä÷áãì ú"úáå úáùä úìôúá
úåéîéðôá øåîù 'éçáå .øåëæ 'éçá àéä åæå êé÷ìà 'äì
ã"åéî 'ä úáùù åîë íééîùâ íéøåáéãî äúéáùä àéä
äæ éë íééîùâ õøàå íéîù íäá åàøáðù úåøîàî

:'åë äæ úîåòì¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כה לא, תהלים - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:9."ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ובמקום בזה". נזהרין ראיתי "לא
מוסיף ז"ל)".‰¯·È:אחר אאמו"ר נוהג הי' (וכן מנחה תפלת לאחרי השבת ביום זה קאפיטל לומר נהוג מקומות בכמה אשר "ולהעיר

.10.48 ע ' תש "ד השיחות ג'.11.ספר ב.12.פרק קיח, א.13.שבת יב, י.14.שבת כ, יב.15.יתרו ה, ז,16.ואתחנן קהלת  ע"פ
יד.



צה elqk g"i iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ח חמישי יום
,324 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...çéëú çëåä,bqw 'nr cr.'åë äæ

,da.'eëytp ly mipipra milvepn mlerd ipipr lky ixd -
dfa .dyecwe ziwl`d
xexia oipr `hazn
ici lr dyrpd zevevipd
zrya dad`d zelbzd
zrk zyxcp okle .dltzd
dltzd zekix`

.zeppeazdaúBîLð eéäL ,íéðBLàøä úBøBca ïk ïéàM äî©¤¥¥©¨¦¦¤¨¦§

øeøaä äéä ¯ Cøòä éìBãb úé÷ìàä,zevevipd ly -äNòð ¨¡Ÿ¦§¥¨¤¤¨¨©¥©£¤
òîL úàéø÷a òâøk§¤©¦§¦©§©
äéðôlL úBëøáe ãáì§©§¨¤§¨¤¨
äøö÷a äøîæc é÷eñôe§¥§¦§¨¦§¨¨

,'eëåxak cala dfny - §
zelbzd icedia dyrp
ly ze`vezde dad`d

,dad`d:ïéánì éãå§©©¥¦

"Eúéîò úà çéëBz çëBä"1l"f epinkg jk lr mixne` -2: ¥©¦©¤£¦¤
."íéîòt äàî elôà"mrt cere mrt egiked xaky zexnl - £¦¥¨§¨¦

.minrt d`n elit` z`f eyri -,úàæìå,owfd epax xne` -àì §¨ŸŸ
ãBò ÷òælî Léøçäìe ÷tàúäì ìëeàowfd epaxy zexnl - ©§¦§©¥§©£¦¦¦§Ÿ

,jk lr gikede xxer xak
äLeìç úBðò ìB÷a3:- §££¨

,oipray ytp znbrd cvn
ïéîçøa ,eëépî àúehîa§©¨¦©§§©£¦

,ïéLéôðywan ipixd - §¦¦
,miax mingxa mkneñeç

,íëéúBLôð ìò àð̈©©§¥¤
ãàî eøäfäå eøîMäå§¦¨§§¦¨£§Ÿ
ìòå äøBzä ìò ãàî§Ÿ©©¨§©
Bæ ¯ álaL äãBáòä̈£¨¤©¥

älôz4ìéçúäì ,äðeëa §¦¨§©¨¨§©§¦
,dltzd -ãçé ílkª¨©©

àìå ,älîa älî ãçàk§¤¨¦¨§¦¨§Ÿ
äæå ,äëa äæå äëa äæ¤§Ÿ§¤§Ÿ§¤
äçéN çéNî äæå íîBc¥§¤¥¦©¦¨
øwòå .eðøîLé 'ä ,äìèa§¥¨¦§§¥§¦©

ïé÷æða àîøâe äaqä- ©¦¨§¨¨¦§¨¦
`ly dn ,wfpd mxebe
itk cgi mlek milltzn

,zeidl jixvyàeä
,äázä éðôì íéãøBiäî¥©§¦¦§¥©¥¨

,"cenr"d iptl -àeäL- ¤
,"daiz"d iptl dcixid
äöBøä ìëì ø÷ôä¤§¥§¨¨¤

éúøôà óèBçä ,åéìâø èLôì5çà íb ïéàL úîçî Bà ,ã ¦§Ÿ©§¨©¥¤§¨¦¥£©¤¥©¤¨
.'eëå äöBøepi`y in ybip `linae ,"cenr"d iptl zybl - ¤§
.jkl mi`zn,úàæì éàå,okle -äðwúå ,äöeòéä äöòä úàæ §¦¨ŸŸ¨¥¨©§¨§©¨¨

íéLðà øçáì eðéäc ,íBìLå ñç ãBò øáòé àìå ÷ç äòeá÷§¨Ÿ§Ÿ©£Ÿ©§¨§©§¦§Ÿ£¨¦
äæì íéeàøä íéòeá÷,"cenr"d iptl lltzdl -ét ìò §¦¨§¦¨¤©¦

,ïéðnä áø éevøa Bà ,ìøBbäelltzi dl` e` dl`y evxiy - ©¨§¦Ÿ©¦§¨
?jkl miie`xd md ine ."cenr"d iptleðééäc,dl` - §©§

älîa älî íéìltúnL¤¦§©§¦¦¨§¦¨
,íø ìB÷a òevnä Cøãa§¤¤©¦©§¨

íéëéøàî àìå,dltza - §Ÿ©£¦¦
àìå éàcî øúBé¥¦©§Ÿ
ñç íéôèBçå íéøv÷î§©§¦§§¦©

.íBìLå.dltzd z` - §¨
äáBç ìhî íäéìòå©£¥¤ª¨¨
ìk ,äázä éðôì ãøéì¥¥¦§¥©¥¨¨
øLà BîBéa ãçàå ãçà¤¨§¤¨§£¤
åéìà óñàìå ,Bì òébé©¦©§¤¡Ÿ¥¨

Ceîñ áéáñlral - ¨¦¨
,dltzdíéìltúnä ìk̈©¦§©§¦

,íéðt ìk ìò úö÷ ìB÷a§§¨©¨¨¦
àìåmilltzny dl` - §Ÿ

àìå Lçìadl` - §©©§Ÿ
-y,íBìLå ñç íéôèBç§¦©§¨

úBðLé úBðwúa øàáîëå§©§Ÿ¨§©¨§¨
,úBøéò änëarawpy - §©¨£¨

.jk odaäzòåxne` - §©¨
,owfd epaxïLcçì éúàä¦§©§¨
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"eycwl zayd15icedid ytp zelrzde dpeekd oipr ixd ,

,"xekf" ly dpigad od - dxezae dltza ,zayaúðéçáe§¦©
Bîk ,íéiîLb íéøeacî äúéáMä àéä úeiîéðôa "øBîL"¨¦§¦¦¦©§¦¨¦¦¦©§¦¦§
õøàå íéîL íäa eàøápL úBøîàî ã"eiî 'ä úáML¤¨©¦©£¨¤¦§§¨¤¨©¦¨¨¤

,íéiîLb,diyre dk`lnn dxinyd `id zeipeviga "xeny" - ©§¦¦
mipipra mixeaicn dgepnde dxinyd `id zeinipta "xeny"e

,miinyb'eë äæ únòì äæ ék16:mipipra mixeaicd - ¦¤§ª©¤
icedid zelrzde zziay ly "df znerl"d md - miinyb

.dxeze dltz ly mipipra - zaya
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ïåøçà ñøèðå÷
íéìôëá åðîçðéå åðøîùé 'ä åðéìò åøáòù úåøöäå
åöîàå å÷æç .úîàá åãáòì åðáì øäèéå äéùåúì
ìëá ñ"ùä ìë øåîâì íâ .'äì íéìçééîä ìë íëááì
é"ôò úåúëñîä ÷ìçì øéòå øéò ìëáå äðùå äðù
åøîâé äáøä íéðéðî äá ùéù øéòå .ïåöøá åà ìøåâä
åôøöé ìéëäî ïè÷ ïéðî äæéà íàå .ïéðîå ïéðî ìëá
àìå ÷ç äðåùé ìáá ìåãâ ïéðî äæéàî íéùðà íäéìà
ìëá åîöòì øåîâé ì"ðä íéãîåìäî à"åàëå .øåáòé
úîçî úåéäìå .è"é÷ íéìäúáù 'éôà àéðîúä òåáù
úåðòúäì ãçàå ãçà ìëá çë ïéà øåãä úåùéìç
øîåùä ìë ì"æøàîë äöåòéä äöò úàæì .åì éåàøë
åúëìäë .åéúåðååò ìë ìò åì ïéìçåî åúëìäë úáù
é÷á úåéäì ãçàå ãçà ìë ìò ìèåî ïëì .à÷ééã
çåùì àìù ãàî øäæé íâå .àúáùì àúáø àúëìäá
éë ç"éì úàæ úòãåî úåéäá .å"ç äìéèá äçéù íåù
úáùäî úéðåöéçå úåéðåöéçå úåéîéðô ùé úåöîä ìëá
úåùòî 'ä úáùù åîë úééîùâ äéùòî äúéáù àåä
äðååëä àéä úáùä úéîéðôå .íééîùâ õøàå íéîù
úáù ù"îë ãçà 'äá ä÷áãì ú"úáå úáùä úìôúá
úåéîéðôá øåîù 'éçáå .øåëæ 'éçá àéä åæå êé÷ìà 'äì
ã"åéî 'ä úáùù åîë íééîùâ íéøåáéãî äúéáùä àéä
äæ éë íééîùâ õøàå íéîù íäá åàøáðù úåøîàî

:'åë äæ úîåòì¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כה לא, תהלים - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:9."ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ובמקום בזה". נזהרין ראיתי "לא
מוסיף ז"ל)".‰¯·È:אחר אאמו"ר נוהג הי' (וכן מנחה תפלת לאחרי השבת ביום זה קאפיטל לומר נהוג מקומות בכמה אשר "ולהעיר

.10.48 ע ' תש "ד השיחות ג'.11.ספר ב.12.פרק קיח, א.13.שבת יב, י.14.שבת כ, יב.15.יתרו ה, ז,16.ואתחנן קהלת  ע"פ
יד.



elqkצו h"i iyiy mei Ð xryd sc Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.áåè íåé èåâ
úåãéñçä éëøãå úåãéñçä ãåîéìá äáåè äðùì

.åîúçúå åáúëú
ø"åîàà áúëîî

ç"àãì äðùä ùàø àåä äæä íåéä ,åðì ïúéð åðùôð úåéçå øåàå åðùôð íåìùá äãô øùà âçä . . . åìñë è"é . . .
.ì"æ è"ùòáä úøåú àéä àéäå ,ò"éæ ò"ð ä"ìì÷åöæ íéùåã÷ä åðéúåáà åðìéçðä øùà

åðéúøåú úåéîéðô øåà éåìéâ êéùîäì ,õøà éìò íãàä úàéøáá úéúéîàä äðååëä úåîéìù ,êéùòî úìçú íåéä äæ
õôç 'éçáá äæä íåéá åðááì øéòäì åðéìòå ,äðùä úåììë ìò úéììë äëùîä 'éçáá äæä íåéá êùîð øùà ,äùåã÷ä

.'úé åúøåú úåéîéðô øåàá åðùôð øéàéù ,åðááì úãå÷ð úúéîàá éîöòå éîéðô ïåöøå
øéàéù ä"á ñ"àåà úåîöòå úåéîéðô 'éçáî 'ä úåöîå 'ä úøåú úåéîéðôå ÷îåò 'éçá êéùîäì ,'ä êéúàø÷ íé÷îòîî

é åéìà åéäé ('åë úåèùôúääå íöòä ,åðéúåàéöî ìë ì"ø) åðéúåîöò ìë øùà ,åðùôð úåéîéðôáìë åðúàî ùøâì ,ãáì 'ú
íìåò éðéðòá ïäå ,ö"îåúå äìôú åðééä äãåáòá ïä) åðéðéðòå åðéúåéùò ìë à"ë ,úåéòáèä úåãîäî äðåâîå äòø äãî
åðçðéå åðéìò íçøé íéîçøä áà ú"éùäå ,'åë 'ä õôç øùà íéîù íùì úéúéîà äðååëá åéäé (óåâä íåé÷ì íéçøëåîä

. . . åîéðô åæçé øùé äøùéäå äáåèä êøãá

כסלו  י"ט שישי יום
דף השער  ,` 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íùá àø÷ðä íéøîà éèå÷ì øôñ,4 'nr cr.ïäëä ...áøä

ìL øôñ íLa àø÷pä ïBLàø ÷ìç íéøîà éèewì øôñ¥¤¦¥£¨¦¥¤¦©¦§¨§¥¥¤¤
íéðBðéa¥¦

:xtqdy ,owfd epax azek ,"`ipz"d xtq ly xryd-scaèwìî§ª¨
ãqéî ,ïãò íúîLð ïBéìò éLBã÷ íéøôBñ étîe íéøôñ étî¦¦§¨¦¦¦§¦§¥¤§¦§¨¨¥¤§ª¨

÷eñt ìò1áBø÷ ék" ©¨¦¨
éìàéôa ,ãàî øácä EE ¥¤©¨¨§Ÿ§¦

;"BúBNòì Eááìáe- ¦§¨§©£
md diyrde dtd ,ald
,daygn :zegekd zyly
mda ,dyrne xeaic
ick ,ytpd zyalzn
,xnelk .dpevx z` rval
ilk md dl` dyly
"jita" :ytpd ly reviad
;jly xeaicd geka -
geka - "jaalae"
"ezeyrl" ;jly daygnd
.jly dyrnd geka -
zfnex ,xzei wenr oaena
wx `l "jaalae" dlnd
mb m` ik ,daygnd lr
dad` ,ald iybx lr
d"awd z` aed`l ,d`xie

,d"awdl ezad` meyn devn miiwn icediyk :eiptn `xile
meiw iciÎlr `id ,d"awd mr cgizdl dcigid jxcdy erceiae
.bpere zeig ly inipt ybx jezn zeevnd f` zeyrp - eizeevn
bpera `id eziiyry ,eilr aed`d ecici ly epevx dyery ink

,eihxt lkl ,wiecna lkd rval f` rbiizn `ed ,micgein zeigae
,d"awdn `xil ,miny z`xi ly ybxd .ecici zrc gipdl ick
.d"awd oevxl cebipa xac zeyrln rpnidl ,icedid lr lret
ybx llba dxiar ziiyra lykidl `ly envr lr xney icedi
.d"awd itlk ely d`xid
xtq xagn epl xne` z`f
qqean xtqdy ,"`ipz"d
aexw eitl ,df weqt lr
zeevne dxez ly xacd
ly ybx jezn eniiwl

.'d z`xie 'd zad`øàáì§¨¥
éà ,áèéäáBø÷ àeä C ¥¥¥¨

,ãàîmc`d rahn - §Ÿ
zee`zl dhep eal zeidl
aldy icke ,zeipteb
yxcp ,zewl`l dee`zi
ald zeybx z` jetdl
- cg` dvwn lreta
,dfdÎmlerd zee`zn
ok .dyecwl - jetd dvwl
rehpl mc`l dyw c`n
d`xid ybx eala
xn`nk ,d"awdn

`xnbd2" :xac `id d`xi m`d ,"`id `zxhef `zlin d`xi ike
`a df xac ?"xacd aexw"y weqtd xne` ,`eti` ,cvik - ?ohw

,xiaqdl "`ipz"d.Cøaúé 'ä úøæòa ,äøö÷e äkøà Cøãa- §¤¤£ª¨§¨¨§¤§©¦§¨¥
- "dkex` jxca" :xacd aexw cvik ,xtqa xaqen mipte` ipya
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ראשון שלישי 

øôñ

íéøîà éè å÷ì
ïåùàø ÷ìç

íùá àø÷ðä

íéðåðéá ìù øôñ
ìò ãñåéî ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
øàáì .åúåùòì êááìáå êéôá ãåàî øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñô

.é"äæòá äøö÷å äëåøà êøãá ãåàî áåø÷ àåä êéà áèéä

יד.1. ל, ב.2.דברים לג, ברכות

elqk h"i iyiy mei Ð xryd sc Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

d"awd ly ezlecba ezaygn zwnrd ,zeppeazd iciÎlr
`xile z"iydl dad` envra xxerl icedid leki ,eicqgae
zxzeqnd dad`d z` xxerny iciÎlr - "dxvw jxca" ;eiptn
,l`xyin cg` lk ly eala ezclezn raha drehpd ,eaxway

dxxerl wx yi xy`e
qqean jk lre .dzelble
xtqd ,ab` ."`ipz"d xtq
my lr ,"`ipz" mya `xwp
da ,dpey`xd dlnd
,owfd epax ,xagnd gzet

.extq z`
miwicvd ly mdizenkqd lr

iaxe odkd ail `cedi iax

(v"iixden) iaxd `ian ,`yef

eiazknn cg`a r"p1dlaw

owfd epaxy ,irvn`d iaxdn

jyna "`ipz"d xtq z` azk

xiqgde siqed ,dpy mixyr2,

,dlin lka ax weic wiice

aezkl m` - dnbec `iane)

e` e"`e mr zniieqn dlin

z` wwify cr ;(e"`e ila

,f` wxe "xizie xqg"a xtqd

evitdle ewizrdl zeyx ozp

zewzrd" awr ,mxa .miaxa

lr "zepey zewzrd"e "zeax

enk eax" ,mipey miyp` ici

c`na mixteqÎizerhd eax

mewna `aeny itke) "c`n

dp`ez"y dl`k mb eid ,xg`

oeekna eqipkde "miywan md

ick ,mipey mipipra ze`iby

'eke yrx xxerzi jke ,izin`d mpaen itk elawzi `l mipiprdy3.(

odkd ail `cedi iax miwicvd l` micgein migely owfd epax f` gly

azkna aezky itk ."`ipz"d xtq zqtcdl mznkqd ywal ,`yef iaxe

xen`d4dyn iax - owfd epax ly minqxetnd miciqgd ,migelyd eid

owfd epax gly mze` .q`in dyn wgvi iaxe aelwyn qgpt iax ,xwpliee

.mznkqd lawle xtqd zqtcd zece` mixen`d miwicvd mr uriizdl

ail `cedi iax ."`ipz"d xtqn mzelrtzd z` e`hia miwicvd ipy

zeawr ly zeipgexd zetibnd lkl zxehw `ed `ipzd xtq" :xn` odkd

."`giyn

."epwcv giyn z`xwl micedi ekli "`ipz"d mr" :xn` `yef iax

llba ,`eaz zyxt ly reaya mdizenkqd eazk miwicvd ipy5ipy

:minrh

l` `eaz ik" miniiwn "`ipz"d xtqa oeira cenil ici lr ,oky (`

ux`) dnypd ly invrd oevxd ly zelbzdd edfy ,zeipgexa "ux`d

l"fx xn`nk ,oevx oeyln6zeyrl dzvxy - ux` dny `xwp dnl"

."oevx" oeyla ok mb zyxtzn "dzvx" dlnd .("dpew oevx

'd zceara mikxcd ici lr (a

,"`ipz"d xtqa ze`aend

dllwd z` miktdn

dxez dpyn ly dgkezd)

.dkxal (`eaz zyxta

z` mdizenkqda mxikfda

e`hia ,eazkp od da dpyd

z` dpyd oeiv zervn`a

xtq lr dyecwd mzrc

."`ipz"d

ail `cedi iax wicvd axd

,"e"pwz" zpy azk odkd

" :zeaiz iy`x `idyz`ip

wzxehpdnyefnxnd) "gex

zxehw xen`k `ed "`ipz"dy

ly zeipgexd zetibnd lkl

;(`giync `zawr

oiiv `yef iax wicvd axde

,"e"pizect" dlna dpyd z`

,yibcdl - eply zectd

ipa ekli df xtqay ,xen`k

.epwcv giyn z`xwl l`xyi
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úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב

משונים העתקות סופרים ריבוי ומחמת
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר
שכנא  שלום מוהר"ר הותיק המופלג

נח הותיק במהור"ר המופלג הרבני וה"ה
הלוי  שמואל במהור"ר מרדכי מהור"ר
הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

בל  גמרנו לזאת אי ואת המאושרים ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בינו
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

פדותינו שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ"ק.זאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçבראותי הארץ  פני תאיר אדם 
קדש ïåàâäידי  áøä øáçîä

ועניו  חסיד וטהור קדוש אלקים איש
בשבת  יושב מסתריו נגלה מכבר אשר

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééç ישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה
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úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב

משונים העתקות סופרים ריבוי ומחמת
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר
שכנא  שלום מוהר"ר הותיק המופלג

נח הותיק במהור"ר המופלג הרבני וה"ה
הלוי  שמואל במהור"ר מרדכי מהור"ר
הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

בל  גמרנו לזאת אי ואת המאושרים ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בינו
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

פדותינו שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ"ק.זאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçבראותי הארץ  פני תאיר אדם 
קדש ïåàâäידי  áøä øáçîä

ועניו  חסיד וטהור קדוש אלקים איש
בשבת  יושב מסתריו נגלה מכבר אשר

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééç ישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

קכא.1. עמוד התניא. ספר על והערות 'קיצורים בספר ברוקלין,2.נדפס קה"ת, בהוצאת (נדפס קמא מהדורא בלקו"א (ועיין) וראה
ולהעתקה  לרבים שניתן ("הקונטרסים") הראשון הכת"י קודם עוד שינויים כו"כ שהיו לומר ומסתבר שם. וכו' ובהערות תשמ"ב) נ.י.
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éålä8àéáäì , ©¥¦§¨¦
úéáì íää íéñøèðewä©§§¥¦¨¥§¥
.àèéååàìña ñeôcä©§¦§¨¦¨
ézøîà àáè àìòôìe§¨£¨¨¨¨©§¦

.àìéç øLéédlertle - ¦©¥¨
xyii xne` ip` ef daeh

.gekíaìa eìò Càly - ©¨§¦¨
,miqitcndáéáqî øBâî̈¦¨¦

,eaø øLà íéñeôcä ïî¦©§¦£¤©
÷éfäì ïkøcL,zlefl - ¤©§¨§©¦
àîä ì÷ì÷ìe.íéøM- §©§¥©§ª¨¦

.miyxende mixyid z`,úàæì éà,okl -ïzì eðaìa eðøîb ¦¨Ÿ¨©§§¦¥¦¥
Bìâø úàå Bãé úà Léà íéøé ìáì ,äîkñä9xnel yie - ©§¨¨§©¨¦¦¤¨§¤©§

xeqni `l mbe ycgn eqitci `l envr `edy ,el` miln zpeeky
`ly ,dqtcdl mixg`l xtqd z`íéøkæpä íéñétãnäì íøâì¦§Ÿ§©©§¦¦©¦§¨¦

øeñàå .ïôà íeLa ìeáb úâOäa íBìLå ñç ÷fä íeL ìéòì§¥¤¥©§¨§©¨©§§Ÿ¤§¨
ìñBôãì íãà íeL,qitcdl -ì"pä øôqä,"`ipz"d xtq - §¨¨¦§©¥¤©©

íéôeöø íéðL Lîç CLî ãò ,ì"pä íéñétãnä úòéãé ézìa¦§¦§¦©©©§¦¦©©©¤¤¨¥¨¦§¦
.ähîìc íBiî.ef dnkqd dazkp ea -¯ älà éøáãì òîBLå ¦¦§©¨§¥©¦§¨©¥¤

ãBáëì úàæ LøBcä éøác äk àìä .áBè úkøa åéìò àáé̈Ÿ¨¨¦§©£ŸŸ¦§¥©¥Ÿ¦§
,"áBè ék" Ba ìtëpL 'â íBé íBiä ,äøBzäiyily meia - ©¨©¤¦§©¦

,"aeh ik" miinrt xn`p ,ziy`xa dyrnlúðL ,àáz úLøẗ¨©¨Ÿ§©
eðúeãt.ïè÷ èøôì,ohw hxtl ,e"pizect `ixhniba e"pwz - §¥§¤¤¨¨

xtqn m` ik ,mlerd z`ixa f`n mitl`d zepy z` aygl ila
.igkepd sl`l 'eke zexyr ,ze`n ly mipyd

ïèwä.éìàtéðàî ìéñeæ ílLî ©¨¨§ª¨¦¥£¦¨¦
,Bì øîàé LBã÷ ,éäìà Léà ,íñøôîä ãéñçä áøä úîkñä©§¨©¨©¤¨¦©§ª§¨¦¡Ÿ¦¨¥¨¥
éaø áøä eðaøå eðøBî¥§©¥¨©©¦
:ïäkä aééì àãeäé§¨¥©Ÿ¥

éðt øéàz íãà úîëç̈§©¨¨¨¦§¥
éãé éúBàøa ,õøàä10 ¨¨¤¦§¦§¥

Lã÷,iazk -øaçîä Ÿ¤©§©¥
ïBàbä áøäLéà ¨©©¨¦

øBäèå LBã÷ íé÷ìà¡Ÿ¦¨§¨
øákî øLà ,åðòå ãéñç̈¦§¨¨£¤¦§¨

,åéøzñî äìâð- ¦§¨¦§¨¨
ezelczyd zexnly
erci `ly ,xzqp x`yidl
xak ,ezlecbne ezewcvn
ezewcv elbzp onfn

,ezelcbeúáLa áLBé¥§¤¤
éðBîkçz11ìöàeððBãà ©§§¦¥¤£¥

ïBàb eðaøå eðøBî¥§©¥§
íìBò,eheytk l"ie - ¨

axd lr dpeekde - dlbpa
,yhixfnn cibndäìãå§¨¨

íéî,dxez cnl -øàaî ©¦¦§¥
íéiç íéî,yi - ©¦©¦

dlnay miyxtnd
- mxa` zeize` - "x`an"
mdxa` iax lr fnxn `ed
axd ly epa "j`lnd"

,yhixfnn cibndúòëå§¨¥
çîNéìàøNédpeekd - ¦§©¦§¨¥

enyy ,aehÎmyÎlrad lr
,l`xyi did yecwdBLã÷ éøác úBìbäaixac zelbzd - §¦¨¦§¥¨§

aehÎmyÎlrad ixac milbzn ea ,"`ipz"a `id aehÎmyÎlrad
,c"ag ly dbyde lkyañeôcä úéáì àéáäì øaeçnäick - ©§¨§¨¦§¥©§

'ä íòì ãnìì,l`xyi ipal -ãçà ìk øLàk ,Lã÷ éëøc §©¥§©©§¥Ÿ¤©£¤¨¤¨
äæçé,d`xi -éøö ïéà íñøôîäå ,åéøác úeiîéðôa.äéàø C ¤¡¤¦§¦¦§¨¨§©§ª§¨¥¨¦§¨¨

,dnkqdl wewf df xtq did `l jk llbae -ìe÷ì÷ LLçî ÷ø©¥£©¦§
øácä,xtqd zqtcd ly -,íéñétãnì ÷fä íBøbé àlL ©¨¨¤Ÿ¦¨¤¥©©§¦¦

Bìâøå Bãé úà Léà íéøé ìáì äøäæàå ó÷z ïzì éúàä¦¦¥Ÿ¤§©§¨¨§©¨¦¦¤¨§©§
ñBôãì,xtqd z` qitcdl -L Lîç CLî ãòíBiî íéð ¦§©¤¤¨¥¨¦¦

àìä .áBè úkøa åéìò àáé ¯ älà éøáãì òîBLå .ähîìc¦§©¨§¥©¦§¨©¥¤¨Ÿ¨¨¦§©£Ÿ
äLøt 'â íBé íBiä ,äøBzä ãBáëì úàæ øaãîä éøác äkŸ¦§¥©§©¥Ÿ¦§©¨©¨¨¨

.ïè÷ èøôì å"ð÷ú àáz̈Ÿ§¤¤¨¨
ïäkä aééì àãeäé12. §¨¥©Ÿ¥
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úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב

משונים  העתקות סופרים ריבוי ומחמת
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר
שכנא  שלום מוהר"ר הותיק המופלג
הותיק  המופלג הרבני וה"ה נח במוהר"ר
הלוי  שמואל במהור"ר מרדכי מוהר"ר
הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים
לפ"ק. פדותינו שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד זאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øåäî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçבראותי הארץ פני תאיר  אדם 
קדש ïåàâäידי áøä øáçîä

ועני  חסיד וטהור קדוש אלקים ו איש
בשבת  יושב מסתריו נגלה מכבר אשר

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

המשניות  ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ פ"ז התורה יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא
- ז. יסוד חלק, לפ' ˘ËÈÏ"‡.בהקדמתו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8,והשני צדק"; ה"צמח הרבי של אביו הזקן, רבנו של חתנו היה הראשון

משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי מד.9.ר' מא, בראשית הכתוב וצ"ל10ÈÏÂ‡Â.כלשון כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת ידי"
- הקודמת ˘ËÈÏ"‡.כבהסכמה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11.ח כג, ב שמואל הכתוב הטעם 12.לשון  שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס

elqk 'k ycew zay Ð zenkqd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ' קודש שבת
הסכמות  ,b 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðáøä úîëñä,6 'nr cr.î"âáð ì"æ

:dkxal epexkf ,cinzn wgvi iax ,mqxetnd ciqgdn izrny
`cedi iax l` ,il`tip`l "`ipz"d z` e`iad migelydyk
miqxhpewd z` mcia exi`yd md ,`yef iaxe odkd aiil
oiiry drya .mda epiiri miwicvdy ick ,dlild jynl
odkd aiil dcedi iax qpkp ,dlild rvn`a ,"`ipz"a
xevrl zleki ilane ,dax zeadldzae dnevr zelrtzda

`yef iax l` zkll hilgd ,dlecbd zeybxzdd z` ekeza
daexnd ezeadlzda ez` wlgzdl ,(il`tip`a exc mdipy)
`ed mby ,`yef iax lv` mb rxi` xac eze` ."`ipz"d xtqn
hilgde ,dlecbd zeybxzdd z` eaxwa xevrl leki did `l
aegxa eybtp mdy jk - odkd aiil dcedi iax l` zkll

."...dxra dlek il`tip`"e ,ipyd l` cg` mklda

.ïãò BúîLð ì"æ øaçîä ïBàbä éða eéçiL íéðaøä úîkñä©§¨©¨©¨¦¤¦§§¥©¨©§©¥©¦§¨¥¤
àðîøäå úeLø ïzì eðìöà íkñäL úBéä,d`yxd geke - ¡¤ª§©¤§¥¦¥§§©§§¨

áeúk ìàøNé éðáì ïBøkæì ñeôcä Laëî ìò úBìòäì§©£©©§¥©§§¦¨¦§¥¦§¨¥¨
úîàå øLé éøác,miaezkd zn`de xyeid ixac -éøác ¦§¥Ÿ¤¤¡¤¦§¥

íéiç íé÷ìàjk - ¡Ÿ¦©¦
,zeciqgd zxez z`xwp
eðøBî eðéáà eððBãà ìL¤£¥¨¦¥
íéáeúk ì"æ eðaøå§©¥©§¦
äLBãwä Bãé áúëa¦§©¨©§¨

ìe Bîöòa,LBãwä BðBL §©§§©¨
Là éìçâk åéøác ìkL¤¨§¨¨§©£¥¥

úBøòBaxy` -eáéäìé £©§¦
ïäéáàì ïáø÷ì úBáálä©§¨§©§¨©£¦¤
úøbà íLáe ,íéîMaL¤©¨©¦§¥¦¤¤
íaøL ,eàø÷ð Lãwä©Ÿ¤¦§§¤ª¨
úàî çeìL úøbà eéä̈¦¤¤¨©¥¥
úBøBäì BLã÷ ãBák§¨§§
dá eëìé Cøcä 'ä íòì§©©¤¤¥§¨
ipiprl mzqd on dpeekd -

dceardenk ,ziniptd
'd zad` zexxerzd
zceara 'd z`xie
zexxerzdd ,dltzd

,dxezd cenilläNònäå§©©£¤
,ïeNòé øLà- £¤©£

.dnecke dwcv ly mipipra zexxerzddänëaL úîçîe¥£©¤§©¨
úBîB÷î13,"ycwd zxb`"a -éèewì øôña íéðeiö Bì áévä §¦¦¦¦§¥¤¦¥

íéøéLòå ãçà íB÷îa íéiðò äøBz éøáãå ,BlL íéøîà£¨¦¤§¦§¥¨£¦¦§¨¤¨©£¦¦
øçà íB÷îa14,zxb`"a mipipry xacd ixyt` okly - §¨©¥

mixaqen mdy itk xy`n mipaene mixaqen xzei eidi "ycwd
"mixn` ihewl" xtqa mipipr ,jci`le ;"mixn` ihewl" xtqa
xtqa mixaqen mdy itk xy`n xzei mipaene mixaqen eidi

;"ycwd zxb`"Ba LcçúpL øác ìéáLa íb äîezxb`"a - ©©¦§¦¨¨¤¦§©¥
- "mixn` ihewl" xtqa xexiae yecig siqend "ycwdñøèðe÷§§¥

íé÷øt äæéà ìò ïBøçà,"mixn` ihewl" xtqn -áúk øLà ©£©¥¤§¨¦£¤¨©
,owfd epax -ìetìt ¯ íéøîà éèewì øôqä Bøaç úòa§¥¦§©¥¤¦¥£¨¦¦§

íéiç õò éøôe íéiç õòå øäæ éøîàî ìò ÷îò ïeiòå§¦¨Ÿ©©©§¥Ÿ©§¥©¦§¦¥©¦
íáMéî Búðéaî çeøáe ,äæ úà äæ íéøúBñk íéàøpL- ¤¦§¦§§¦¤¤¤§©¦¦¨§©§¨

,owfd epaxìò øeac ìk̈¦©
éèewìa áúkL åéðôBà§¨¤¨©§¦¥

,íéøîàrbep dfy ixd - £¨¦
ihewl" xtql zexiyi

- "mixn`eðéàø Bàø̈¨¦
íøaçì ïBëðå éeàøL- ¤¨§¨§©§¨

cgi mqitcdløôñ íò¦¥¤
úøbàå íéøîà éèewì¦¥£¨¦§¦¤¤
ãBák ìL äáeLzä©§¨¤§
eðéáà eððBãà úMã÷§ª©£¥¨¦
éà .ì"æ eðaøå eðøBî¥§©¥©¦

,úàæì,okl -eðàa ¨Ÿ¨
aø àãeb ìéèäìä- §¨¦¨©¨

,lecb xeqi`éeãép úøæâe§¥©¦
¯ ïðaøc àzîL íøç¥¤©§¨§©¨¨

,àúååñà dì úéìc- §¥¨¨§¨¨
i`y) d`etx dl oi`y

,(dxizdl xyt`àlL¤Ÿ
Bãé úà Léà íéøé̈¦¦¤¨

ñétãäì,xtqd z` - §©§¦
íúéðáúkihewl" - §©§¦¨

,cgi "ycewd zxb`"e "mixn`äMîç CLî äæ àìa äæ Bà¤§Ÿ¤¤¤£¦¨
ähîìc íBiî íéðL15éøö àc ïBâk íøa .,éòBãBàì Cwx - ¨¦¦¦§©¨§¨§¨¨¦§¥
,ricedl epilr z`fBãé éáúk enz eôñ íéaøä eðéúBðBòaL¤©£¥¨©¦¨©¦§¥¨

àìå øñç àì ìBãb ÷ec÷ãa eéä øLà Bîöòa äLBãwä©§¨§©§£¤¨§¦§¨Ÿ¨¥§Ÿ
øLà äaøäî èònä äæ íà ék øàLð àìå ,úçà úBà øúé̈¥©©§Ÿ¦§¨¦¦¤©§©¥©§¥£¤
,íéãéîìzä ìöà íéøfôîä úB÷zòäî ãçàì ãçà eè÷ìð¦§§¤¨§¤¨¥©§¨©§ª¨¦¥¤©©§¦¦
àöné ,ïéáé éî úBàéâL ,úeòè äæéà àönz àönä íàå§¦¦¨¥¦¨¥¥¤¨§¦¦¨¦¦¨¥

,øôBñ úeòhî çëeîc úeòhäz` eqitcd epnn azkdn - ©¨§¨¦¨¥
,xtqdäðekäå,oiprd ly -:äøeøa äéäz §©©¨¨¦§¤§¨
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úîëñä
.ò"ð ì''æ øáçîä ïåàâä éðá 'éù íéðáøä

úåéäùáëî ìò úåìòäì àðîøäå úåùø ïúéì åðéìöà íëñåäù
íé÷ìà éøáã úîàå øùåé éøáã áåúë é"ðáì ïåøëæì ñåôãä
åðåùìå åîöòá äùåã÷ä åãé áúëá íéáåúë ì''æ ø''åî à"à ìù íééç
ïáø÷ì úåááìä åáéäìé úåøòåá ùà éìçâë åéøáã ìëù ùåã÷ä
úøâà åéä íáåøù åàø÷ð ùã÷ä úøâà íùáå .íéîùáù ïäéáàì
øùà äùòîäå äá åëìé êøãä 'ä íòì úåøåäì ÷"ë úàî çåìù
íéøîà éèå÷ì 'ñá íéðåéö åì áéöä úåîå÷î äîëáù úîçîå ïåùòé
øáã ìéáùá íâ äîå à"îá íéøéùòå ãçà íå÷îá íééðò ú"ãå åìù
åøáéç úòá áúë øùà íé÷øô äæéà ìò ïåøçà ñøèðå÷ åá ùãçúðù
íéàøðù ç"òôå ç"òå øäæ éøîàî ìò ÷åîò ïåéòå ìåôìô à"÷ì 'ñä
áúëù åéðôåà ìò øåáéã ìë íáùéî åúðéáî çåøáå æ"àæ íéøúåñë
íéøîà éèå÷ì øôñ íò íøáçì ïåëðå éåàøù åðéàø åàø à"÷ìá
äáø àãåâ ìéèäì åðàá úàæì éà .ì''æ ø"åî à"à ÷"ë ìù ú"äâàå
åãé úà ùéà íéøé àìù àúååñà äì úéìã ïðáøã ù''çð úøæâå
äèîìã íåéî íéðù äùîç êùî äæ àìá äæ åà íúéðáúë ñéôãäì
äùåã÷ä åãé éáúë åîú åôñ ä"åòáù éòåãåàì êéøö àã ïåâë íøá
øàùð àìå 'à úåà øúé àìå øñç àì ìåãâ ÷åã÷ãá åéä øùà åîöòá
íéøæåôîä úå÷úòäî ãçàì ãçà åè÷ìð øùà äáøäî èòîä äæ à"ë
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נד. פרק הרב תולדות רבי, בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי כ,13.להחידוש יח, יז, ו, ה, ג, בסימנים:
כנחל. וצדקה ד"ה קו"א כט, ב.14.(כה?), יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי (שקלאוו 15.ראה הראשונה בהוצאה

לפ"ק". תקע"ד אייר כ"ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד)
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éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב

משונים  העתקות סופרים ריבוי ומחמת
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר
שכנא  שלום מוהר"ר הותיק המופלג
הותיק  המופלג הרבני וה"ה נח במוהר"ר
הלוי  שמואל במהור"ר מרדכי מוהר"ר
הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים
לפ"ק. פדותינו שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד זאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øåäî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçבראותי הארץ פני תאיר  אדם 
קדש ïåàâäידי áøä øáçîä

ועני  חסיד וטהור קדוש אלקים ו איש
בשבת  יושב מסתריו נגלה מכבר אשר

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

המשניות  ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ פ"ז התורה יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא
- ז. יסוד חלק, לפ' ˘ËÈÏ"‡.בהקדמתו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8,והשני צדק"; ה"צמח הרבי של אביו הזקן, רבנו של חתנו היה הראשון

משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי מד.9.ר' מא, בראשית הכתוב וצ"ל10ÈÏÂ‡Â.כלשון כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת ידי"
- הקודמת ˘ËÈÏ"‡.כבהסכמה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11.ח כג, ב שמואל הכתוב הטעם 12.לשון  שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס

elqk 'k ycew zay Ð zenkqd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ' קודש שבת
הסכמות  ,b 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðáøä úîëñä,6 'nr cr.î"âáð ì"æ

:dkxal epexkf ,cinzn wgvi iax ,mqxetnd ciqgdn izrny
`cedi iax l` ,il`tip`l "`ipz"d z` e`iad migelydyk
miqxhpewd z` mcia exi`yd md ,`yef iaxe odkd aiil
oiiry drya .mda epiiri miwicvdy ick ,dlild jynl
odkd aiil dcedi iax qpkp ,dlild rvn`a ,"`ipz"a
xevrl zleki ilane ,dax zeadldzae dnevr zelrtzda

`yef iax l` zkll hilgd ,dlecbd zeybxzdd z` ekeza
daexnd ezeadlzda ez` wlgzdl ,(il`tip`a exc mdipy)
`ed mby ,`yef iax lv` mb rxi` xac eze` ."`ipz"d xtqn
hilgde ,dlecbd zeybxzdd z` eaxwa xevrl leki did `l
aegxa eybtp mdy jk - odkd aiil dcedi iax l` zkll

."...dxra dlek il`tip`"e ,ipyd l` cg` mklda
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øçà íB÷îa14,zxb`"a mipipry xacd ixyt` okly - §¨©¥

mixaqen mdy itk xy`n mipaene mixaqen xzei eidi "ycwd
"mixn` ihewl" xtqa mipipr ,jci`le ;"mixn` ihewl" xtqa
xtqa mixaqen mdy itk xy`n xzei mipaene mixaqen eidi

;"ycwd zxb`"Ba LcçúpL øác ìéáLa íb äîezxb`"a - ©©¦§¦¨¨¤¦§©¥
- "mixn` ihewl" xtqa xexiae yecig siqend "ycwdñøèðe÷§§¥
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,owfd epaxìò øeac ìk̈¦©
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,íéøîàrbep dfy ixd - £¨¦
ihewl" xtql zexiyi
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àöné ,ïéáé éî úBàéâL ,úeòè äæéà àönz àönä íàå§¦¦¨¥¦¨¥¥¤¨§¦¦¨¦¦¨¥

,øôBñ úeòhî çëeîc úeòhäz` eqitcd epnn azkdn - ©¨§¨¦¨¥
,xtqdäðekäå,oiprd ly -:äøeøa äéäz §©©¨¨¦§¤§¨
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íé÷ìà éøáã úîàå øùåé éøáã áåúë é"ðáì ïåøëæì ñåôãä
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נד. פרק הרב תולדות רבי, בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי כ,13.להחידוש יח, יז, ו, ה, ג, בסימנים:
כנחל. וצדקה ד"ה קו"א כט, ב.14.(כה?), יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי (שקלאוו 15.ראה הראשונה בהוצאה

לפ"ק". תקע"ד אייר כ"ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד)



elqkק 'k ycew zay Ð zenkqd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íeàðøòa ácïa §Ÿ¤¤
eðøBî eðéáà eððBãà£¥¨¦¥
ãéñçä ïBàbä eðaøå§©¥©¨¤¨¦
àðøî ìàøNé LBã÷§¦§¨¥¨¨¨

àðaøå16ïîìæ øBàéðL §©¨¨§¥©§¨
éæðâa BúîLð ,ì"æ©¦§¨§¦§¥
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àðáøå àðøîïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''æ
íåàðåíäøáà íééçàðøî ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá
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.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך. דתר"ס הוצאות ע"פ - שלפניו מהחתימה
הוא  אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל"; "קדוש הוא אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן
החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון אז הי' - הג ' החותם ורבנא"; "מרנא
בצדקות  מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם - הב' שבחתימה ב"זצ"ל" - "צדיק" הוספת

וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו,

elqk 'k ycew zay Ð zenkqd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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àðáøå àðøîïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''æ
íåàðåíäøáà íééçàðøî ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá

àðáøåïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''öæ
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ïîìæ.î"âáð ì''æ
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.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך. דתר"ס הוצאות ע"פ - שלפניו מהחתימה
הוא  אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל"; "קדוש הוא אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן
החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון אז הי' - הג ' החותם ורבנא"; "מרנא
בצדקות  מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם - הב' שבחתימה ב"זצ"ל" - "צדיק" הוספת

וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו,

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען" ]=ַרּבֹוַתי  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ְנָבֵרְך[ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים,  ּתָ ר,  ָיׁשָ יק,  ַצּדִ ֵיׁש  ָבָריו:  ּדְ ְוֹתֶכן  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵאר  ּבֵ יחֹוָתיו  ִמּשִׂ ַאַחת  ּבְ
ם ִקּיּום לֹא  ר ַעל ׁשֵ לּות. ָיׁשָ ְלׁשְ ּתַ ֵסֶדר ַהִהׁשְ ּלּוִיים ּדְ יְך ּגִ ה – ַמְמׁשִ ם ִקּיּום ִמְצֹות ֲעׂשֵ יק ַעל ׁשֵ ָחִסיד. ַצּדִ
"ַטַעם  ּלּוִיים ּדְ ִמים – ֶעְרְנְסְטַקייט ]="ְרִצינּות"[ – ּגִ לּות. ּתָ ְלׁשְ ּתַ ֶדר ַהִהׁשְ ּלּוִיים ְלַמְעָלה ִמּסֵ ה – ּגִ ֲעׂשֶ ּתַ
ְוֵיׁש  ָחִסיד,   – ם  ּלָ ִמּכֻ ְלַמְעָלה  ל־ָעְלִמין.  א־ּכָ ּוְמַמּלֵ ל־ָעְלִמין  סֹוֵבב־ּכָ רּות  ִהְתַחּבְ ִוים",  ׁשָ ּוִפְריֹו  ֵעצֹו 
יַע  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול ְלַהּגִ ִלים אֹותֹו. ּכָ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵאיָנם ַמְטִריִדים ּוְמַבְלּבְ ֶזה ג' ַמְדֵרגֹות: א( ׁשֶ ּבָ
ָך  "ּלֹא ְרחֹוָקה ִהיא ִמּמְ ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאלֹקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ
ד  ְתַחּסֵ ֵני ֹזַהר: "ֵאיֶזהּו ָחִסיד ַהּמִ ִתּקֻ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ג( ַמה ּשׁ ּיָ ל ָמקֹום ֵאין ֶזה ׁשַ ּגֹו'" – ִמּכָ
ְלַיֲחָדא  הּו  ּזֶ ׁשֶ ְנָיא[  ַהּתַ ]=ֵסֶפר  ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ ּוֵפֵרׁש  ה'[,  ְמקֹורֹו;  ]=ִעם  יֵליּה"  ּדִ ַקן  ִעם  קֹונֹו  ִעם 

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְולֹא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ יּה ּבַ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע )הבעש"ט( זָאגט אז מ'דַארף 
הָאבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל 

ניט געזעהן.

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

היום יום . . .
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בצדקות  מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם - הב' שבחתימה ב"זצ"ל" - "צדיק" הוספת

וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו,
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.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך. דתר"ס הוצאות ע"פ - שלפניו מהחתימה
הוא  אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל"; "קדוש הוא אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן
החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון אז הי' - הג ' החותם ורבנא"; "מרנא
בצדקות  מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם - הב' שבחתימה ב"זצ"ל" - "צדיק" הוספת

וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו,

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם לֹא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב ַלֲעבֹוַדת  ד ֶאת ַהּלֵ ְעּבֵ תֹוַלְדּתֹו, ְיׁשַ ב ּבְ יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ַ ר ַהּמַֹח ַהּשׁ "ד הּוא, ֲאׁשֶ יַטת ַחּבַ ׁשִ ִרי ּבְ ְיסֹוד ִעּקָ
רּוְך הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ה' ִיְתּבָ

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֶאת  יר  ּוְלַהּכִ ֵליַדע  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֵהיְכֵלי  ֲעֵרי  ׁשַ ּפֹוַתַחת  "ד  ַחּבַ ֲחִסידּות 
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ֲהָוָי'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ָיכֹול  תֹו[  ָרּמָ ]ְלִפי  יֵליּה  ּדִ עּוָרא  ׁשִ ְלפּום  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' 
האהבה רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע 

)רבינו הזקן( בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:
איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך 

וויל מער ניט אז דיך אליין.

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך לֹא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  ּתִ א  ֶאּלָ כּו',  ִנְבָרא  יּו"ד  ּבְ ַרק  י  ּכִ ְוַתְחּתֹון,  ֶעְליֹון  ֵעֶדן  ן  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְולֹא  ֵרְך,  ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ

ָך כּו', ְרצֹוִני  ּלְ א ׁשֶ ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם ַהּבָ ן ָהֵעֶדן ׁשֶ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ּגַ
ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ לֹא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.
ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ּתִ
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ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ָנה. ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת ְויֹום טֹוב ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ ית ְלִמְנָחה אֹו ְלַמֲעִריב, לֹא ּבְ ַטּלִ ף ּבְ ִליַח ִצּבּור ִמְתַעּטֵ ְ ֵאין ַהּשׁ

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקל"ג,  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ג'   – ִמּמֶעְזִריְטׁש   - יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ל  ׁשֶ קּותֹו[  ּלְ ִהְסּתַ ]=יֹום  ִהּלּוָלא 
ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ

ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְסֵלו, יֹום  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ ִריִתי  ּקָ ּוְכׁשֶ ֵעֶדן,  ָמתֹו  ִנׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ א  ַרּבָ ִהּלּוָלא  יֹום  טֹוב,  י  ּכִ ּבֹו  ל  ֻהְכּפַ ׁשֶ ג' 

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ּבַ

ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ ְודַא"ח  ְגֵלית  ַהּנִ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ּבִ טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ַלת  ְוַקּבָ ִהְתַוֲעדּות  יֹום 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ַחּיִ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל ּפִ ַ ת ַהּשׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ַ ת ַהּשׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסלַאִוויטַא.  ְסֵלו תקנ"ז ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ִני – ִחּנּוְך ָקָטן ְוׁשַ ינֹוִנים, ֵחֶלק ׁשֵ ל ּבֵ ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ

 – ְתָרא  ּבַ ַמֲהדּוָרא  תקנ"ט;  זָאלְקִווי  ָלִראׁשֹוָנה:  ָסה  ִנְדּפְ  – א  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא   – ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ
ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנְדּפְ

 – ַהֲחָלִקים  ה'  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶנת  ְמֻתּקֶ ּתֹוָצָאה  תקע"ד.  ְקלָאוו  ׁשְ  – ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ  – ַהּקֶֹדׁש  ֶרת  ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ
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ה'תשע"ד  כסלו י"ד ראשון יום בתו  את לפדות האב כפיית

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰økîì éàMø áàä ïéà¥¨¨©©¦§Ÿ
øçà dúBcôì áàä úà ïéôBk ...éðòä ïk íà àlà ,Bza úà¤¦¤¨¦¥¤¡¦¦¤¨¨¦§¨©©

.äçtLî íât íeMî ,døënL¤§¨¨¦§©¦§¨¨
וכגון  לפדותה, אותו כופים לאמה בתו את שמכר האב

המכירה לאחר בירושה נכסים לו למלך)שנפלו משנה אבל (ראה ,
ובטעם  לפדותו. משפחתו קרובי את כופים אין עברי עבד

בגמרא אמרו לאמה, העבד בין א)ההבדל יח, שעבד (קדושין
מה  כן ואם שיפדוהו, לאחר שוב עצמו למכור יכול עברי
אינה  שמעון, רבי לדעת העבריה, אמה אבל הפדייה. הועילה
כופים  תוקף, ברת שהפדייה וכיון שנפדתה, לאחר נמכרת

לפדותה. אותו
משנה': ה'כסף והקשה

שהרמב"ם הי"ג)כיון את (להלן למכור יכול כן שהאב פסק
כרבנן שפחות, אחר לשפחות שם)בתו דינה (קדושין אין מדוע

לפדותה? האב את כופים אלא עברי כעבד
ותירץ:

לחשוש  מקום יש בעבד לאמה. עבד בין לחלק יש
לעצמו  המכירה דמי את וייקח עצמו את וימכור שישוב

כן  ויעשה ויחזור ויפדוהו, יחזרו משפחתו שבני בהסתמך
האב  אבל משפחתו, לבני הפסד גורם ונמצא פעמים כמה
אף  הפסד כל ואין לפדותה שצריך זה הוא בתו, את שמוכר

פעמים. כמה כך יעשה אם
יעבץ' א)וה'שאילת סי' ביאר:(ח"א

לפדותה  באים המשפחה שבני במקרה דנה הגמרא
לכך  מתנגד והאב לפדותה) כסף אין לאב (כאשר מרצונם
אמרו  כך ועל עליו, תהיה ופרנסתה אליו תחזור הבת כי
רק  היא זו והלכה האב. רצון נגד אותה פודים שהקרובים
כי  ונמכרת, חוזרת אינה עבריה שאמה שמעון רבי לדעת
את  לכוף טעם אין שנית, למכרה יכול שהאב חכמים לדעת

לפדותה. המשפחה בני
מדבר  לפדותה" האב את "כופין האומר הרמב"ם אבל

האב והלכה edy`בכפיית כסף), לו יש (אם בתו את יפדה
בתו  את למכור יכול שהאב חכמים, לשיטת גם היא זו
וימכרנה  שיחזור לחשוש ואין הרמב"ם), פוסק (וכך בשנית

לפדותה. דין בית יכפוהו שוב שהרי

ה'תשע"ד  כסלו ט"ו שני יום מהשבי  שנפדה עבד

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰íà ..äaLpL ãáò¤¤¤¦§¨¦
ì BúBà äãBtä Z ïBLàø Baø epnî Làéúð àììèBð ãáò íL Ÿ¦§¨¥¦¤©¦©¤§¥¤¤¥

ì eäãt íàå ;Baøì øæBçå ,Baøî BðBéãtøæBç Z ïéøBç ïa íL ¦§¥©§¥§©§¦¨¨§¥¤¦¥
.íeìk àìa ïBLàøä Baøì§©¨¦§Ÿ§

בתוספתא  הוא זו הלכה שמקור מבאר משנה' ה'לחם
ה"ז) פ"ז גמליאל(גיטין בן שמעון רבן שהפודה (שם)וכדעת

כיון  – ממנו התייאש לא האדון אם שנשבה, כנעני עבד
עבד  לשם פדהו אם בין הרי אדונו, ברשות העבד שעדיין
(שלא  הראשון לרבו חוזר חורין, בן לשם פדהו אם ובין
לרבו  חוזר אינו חורין בן לשם פדוהו שאם קמא תנא כדעת

הראשון).
היא, גמליאל בן שמעון רבן דברי משמעות ומקשה:
צריך  הראשון לרבו וחוזר חורין בן לשם פדהו אם שגם
את  ששילם כיון העבד, את שפדה למי פדיונו דמי את לתת
דעת  על ולא חורין בן שיהיה דעת על רק הפדיון דמי
ש"חוזר  הרמב"ם כתב כן אם ומדוע הראשון. לרבו שיחזור

כלום"? בלא הראשון לרבו
ומיישב: מחדש הזקן ואדמו"ר

שרבו  לפני עבד), (לשם העבד את הפודה באמת מדוע
לפודה  להשיב הראשון רבו חייב ממנו, התייאש הראשון

ישלם  לא אם כי היא שהסיבה לומר אין הפדיון? דמי את
כן, אם כי שנשבה, עבד מלפדות אנשים יימנעו לפודה
בלא  הראשון לרבו חוזר חורין בן לשם פדהו "אם מדוע

לחשש  מקום יש כאן גם הרי לפודה כלום", ישלמו לא שאם
שנשבה? העבד את מלפדות האנשים יימנעו הפדיון דמי את

הביאור: אלא
ידיו, למעשה אותו קונה עבד לשם מהשבי עבד הפודה
דמלכותא' 'דינא ומצד המלך, ברשות נעשתה השביה כי

העבד של ידיו במעשה הגוי השבאי להלן זוכה ה"ד)(ראה .פ"ט
בגוף  גם השבאי זוכה ממנו מתייאש רבו כאשר אמנם,

ידיו. מעשה את רק קונה הוא היאוש לפני אבל העבד,
התייאש  לא שרבו אף מהשבי העבד את הפודה ולכן,
הראשון  רבו צריך כך ומשום ידיו, למעשה אותו קונה ממנו,
ידי  מעשה את לקנות כדי – הפדיון דמי את לפודה לשלם

מהפודה. העבד
לשלם  עליו עבד לשם נעשתה הפדייה כאשר רק לפיכך,
פדהו  כאשר אבל ידיו, למעשה העבד את שקנה לפודה
לקנות  כוונה כל העבד לפודה הייתה לא חורין בן לשם
לפודה. לשלם חיוב אין וממילא ידיו למעשה לא גם אותו,
(`"wq `"ew xwtd ,n"eg ,f"dc` r"ey)
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ה'תשע"ד  כסלו י"ד ראשון יום בתו  את לפדות האב כפיית

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰økîì éàMø áàä ïéà¥¨¨©©¦§Ÿ
øçà dúBcôì áàä úà ïéôBk ...éðòä ïk íà àlà ,Bza úà¤¦¤¨¦¥¤¡¦¦¤¨¨¦§¨©©

.äçtLî íât íeMî ,døënL¤§¨¨¦§©¦§¨¨
וכגון  לפדותה, אותו כופים לאמה בתו את שמכר האב

המכירה לאחר בירושה נכסים לו למלך)שנפלו משנה אבל (ראה ,
ובטעם  לפדותו. משפחתו קרובי את כופים אין עברי עבד

בגמרא אמרו לאמה, העבד בין א)ההבדל יח, שעבד (קדושין
מה  כן ואם שיפדוהו, לאחר שוב עצמו למכור יכול עברי
אינה  שמעון, רבי לדעת העבריה, אמה אבל הפדייה. הועילה
כופים  תוקף, ברת שהפדייה וכיון שנפדתה, לאחר נמכרת

לפדותה. אותו
משנה': ה'כסף והקשה

שהרמב"ם הי"ג)כיון את (להלן למכור יכול כן שהאב פסק
כרבנן שפחות, אחר לשפחות שם)בתו דינה (קדושין אין מדוע

לפדותה? האב את כופים אלא עברי כעבד
ותירץ:

לחשוש  מקום יש בעבד לאמה. עבד בין לחלק יש
לעצמו  המכירה דמי את וייקח עצמו את וימכור שישוב

כן  ויעשה ויחזור ויפדוהו, יחזרו משפחתו שבני בהסתמך
האב  אבל משפחתו, לבני הפסד גורם ונמצא פעמים כמה
אף  הפסד כל ואין לפדותה שצריך זה הוא בתו, את שמוכר

פעמים. כמה כך יעשה אם
יעבץ' א)וה'שאילת סי' ביאר:(ח"א

לפדותה  באים המשפחה שבני במקרה דנה הגמרא
לכך  מתנגד והאב לפדותה) כסף אין לאב (כאשר מרצונם
אמרו  כך ועל עליו, תהיה ופרנסתה אליו תחזור הבת כי
רק  היא זו והלכה האב. רצון נגד אותה פודים שהקרובים
כי  ונמכרת, חוזרת אינה עבריה שאמה שמעון רבי לדעת
את  לכוף טעם אין שנית, למכרה יכול שהאב חכמים לדעת

לפדותה. המשפחה בני
מדבר  לפדותה" האב את "כופין האומר הרמב"ם אבל

האב והלכה edy`בכפיית כסף), לו יש (אם בתו את יפדה
בתו  את למכור יכול שהאב חכמים, לשיטת גם היא זו
וימכרנה  שיחזור לחשוש ואין הרמב"ם), פוסק (וכך בשנית

לפדותה. דין בית יכפוהו שוב שהרי

ה'תשע"ד  כסלו ט"ו שני יום מהשבי  שנפדה עבד

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰íà ..äaLpL ãáò¤¤¤¦§¨¦
ì BúBà äãBtä Z ïBLàø Baø epnî Làéúð àììèBð ãáò íL Ÿ¦§¨¥¦¤©¦©¤§¥¤¤¥

ì eäãt íàå ;Baøì øæBçå ,Baøî BðBéãtøæBç Z ïéøBç ïa íL ¦§¥©§¥§©§¦¨¨§¥¤¦¥
.íeìk àìa ïBLàøä Baøì§©¨¦§Ÿ§

בתוספתא  הוא זו הלכה שמקור מבאר משנה' ה'לחם
ה"ז) פ"ז גמליאל(גיטין בן שמעון רבן שהפודה (שם)וכדעת

כיון  – ממנו התייאש לא האדון אם שנשבה, כנעני עבד
עבד  לשם פדהו אם בין הרי אדונו, ברשות העבד שעדיין
(שלא  הראשון לרבו חוזר חורין, בן לשם פדהו אם ובין
לרבו  חוזר אינו חורין בן לשם פדוהו שאם קמא תנא כדעת

הראשון).
היא, גמליאל בן שמעון רבן דברי משמעות ומקשה:
צריך  הראשון לרבו וחוזר חורין בן לשם פדהו אם שגם
את  ששילם כיון העבד, את שפדה למי פדיונו דמי את לתת
דעת  על ולא חורין בן שיהיה דעת על רק הפדיון דמי
ש"חוזר  הרמב"ם כתב כן אם ומדוע הראשון. לרבו שיחזור

כלום"? בלא הראשון לרבו
ומיישב: מחדש הזקן ואדמו"ר

שרבו  לפני עבד), (לשם העבד את הפודה באמת מדוע
לפודה  להשיב הראשון רבו חייב ממנו, התייאש הראשון

ישלם  לא אם כי היא שהסיבה לומר אין הפדיון? דמי את
כן, אם כי שנשבה, עבד מלפדות אנשים יימנעו לפודה
בלא  הראשון לרבו חוזר חורין בן לשם פדהו "אם מדוע

לחשש  מקום יש כאן גם הרי לפודה כלום", ישלמו לא שאם
שנשבה? העבד את מלפדות האנשים יימנעו הפדיון דמי את

הביאור: אלא
ידיו, למעשה אותו קונה עבד לשם מהשבי עבד הפודה
דמלכותא' 'דינא ומצד המלך, ברשות נעשתה השביה כי

העבד של ידיו במעשה הגוי השבאי להלן זוכה ה"ד)(ראה .פ"ט
בגוף  גם השבאי זוכה ממנו מתייאש רבו כאשר אמנם,

ידיו. מעשה את רק קונה הוא היאוש לפני אבל העבד,
התייאש  לא שרבו אף מהשבי העבד את הפודה ולכן,
הראשון  רבו צריך כך ומשום ידיו, למעשה אותו קונה ממנו,
ידי  מעשה את לקנות כדי – הפדיון דמי את לפודה לשלם

מהפודה. העבד
לשלם  עליו עבד לשם נעשתה הפדייה כאשר רק לפיכך,
פדהו  כאשר אבל ידיו, למעשה העבד את שקנה לפודה
לקנות  כוונה כל העבד לפודה הייתה לא חורין בן לשם
לפודה. לשלם חיוב אין וממילא ידיו למעשה לא גם אותו,
(`"wq `"ew xwtd ,n"eg ,f"dc` r"ey)



v"ndqeקד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  כסלו ט"ז שלישי יום תזוזה  ללא נזק

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰øîBMä òLt íà¦¨©©¥
ì áiç Z ïäá àöBiëå íéãáòaíéãáòa øeèt BðéàL .ílL ©£¨¦§©¥¨¤©¨§©¥¤¥¨©£¨¦

da òLt íà ìáà ...äãáàå äáðb ïécî àlà úBøèLe úBò÷ø÷å§©§¨§¨¤¨¦¦§¥¨©£¥¨£¨¦¨©¨
ì áiç Z.àeä ÷éfî Z òLBtä ìkL .ílL ©¨§©¥¤¨©¥©©¦

היטב  שמר ולא שפשע שומר אם הראב"ד: והקשה
אלא  שומר מדין ולא וקרקעות, עבדים על אפילו מתחייב
עמו, הבעלים כאשר גם בפשיעה לחייבו יש 'מזיק', מדין
מזיק  ואילו שומר, מחיובי רק פוטר עמו' 'בעליו שהרי
והרי  עמו, הבעלים כאשר מלשלם נפטר אינו בוודאי

פסק ה"ג)הרמב"ם אפילו (פ"א פטור עמו הבעלים שכאשר
מפשיעה!

האחרונים: ומבארים
מדין  בפשיעה מתחייב שהשומר הרמב"ם כוונת אין
כשהזיק  רק חייב מזיק שהרי לשמירה, שייכות ללא  'מזיק'
בנזיקין', כ'גרמא נחשב שמירה העדר מחמת ונזק בידיים,
בשומר: חיובים סוגי שני שקיימים הרמב"ם כוונת אלא

אין  באונס), החייב שואל (כגון ומתחייב כראוי שמר כאשר
אחריות  עליו קיבל כי אלא בנזק שאשם מחמת החיוב
למבוטח  לשלם המתחייבת ביטוח (כחברת נזק כל לתשלומי
כאשר  אך בו), אשמה אינה שבוודאי אף על עתידי נזק על
נזק, גרם שברשלנותו מחמת לשלם עליו בשמירה פשע
כזה  באופן אפילו כמזיק נחשב ששומר התורה וחידשה

בידיים). נזק על רק חייבים כלל שבדרך (למרות
עליהם  שחייבים וקרקעות עבדים בין ההבדל וזה
המקבל  בפשיעה: אפילו הפוטר עמו' ל'בעליו בפשיעה,
שפטור  אלא עליהם, שומר נעשה לשמירה וקרקעות עבדים
נעשה  אינו עמו בעליו כאשר אך ואבידה, גניבה על מלשלם
שפשע, למרות 'מזיק', מדין גם לחייבו אין ולכן כלל שומר
נעשה  שלא נזק על מתחייב שאינו אדם ככל הוא הרי כי
עליהם, שומר נעשה שכן וקרקעות בעבדים אך בידיים,

לשלם. וחייב כמזיק הוא הרי ד כשפשע לב, ב"ק שמואל (ברכת

מבריסק) הגר"ח בשם

ה'תשע"ד  כסלו י"ז רביעי יום למי? הביטוח דמי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰øékOî éðà äæ úéa©¦¤£¦©§¦
.BúBðáì áiç Bðéà Z ìôð BøékOäL øçàå ,Cì̈§©©¤¦§¦¨©¥©¨¦§

הבאה: בשאלה דן שמח' ה'אור
פוליסת  רכש בו לגור שנכנס ובעת מחברו בית שכר אחד
דמי  שייכים למי - הבית נשרף מכן ולאחר הבית על ביטוח
או  נוטל', אני ביתי 'דמי הטוען למשכיר האם הביטוח,
דמי  ולכן שנה מידי הביטוח עבור ששילם הטוען לשוכר

הם? שלו הביטוח
לעיל  האמורה להלכה זה מקרה לדמות אפשר לכאורה,

ה''ו) ומתה (פ''א לאחר והשאילה מחבירו פרה ''השוכר :
דמי  יחזרו – בכל חייב והשואל הואיל השואל, ביד כדרכה

ש  לבעלים, של הפרה בפרתו סחורה עושה השוכר זה אין
לפרה  התשלום את שהשיג הוא שהשוכר ואף חבירו''.

הפרה את (בהשאילו אם l`eylשמתה כי באונסין), החייב
למעשה  מלשלם, פטור היה השוכר ברשות מתה היתה
בפרה  שימוש זכות יש לשוכר כי למשכיר עובר התשלום

למשכיר. שייך הפרה גוף ואילו

את  ביטח שהשוכר אף בעניננו: גם לומר אפשר וכך
של  אלא שלו אינו הבית גוף – הביטוח עבור ושילם הבית

למשכיר. שייכים הביטוח דמי ולכן המשכיר
המקרים: שני בין מחלק שמח' ה'אור למסקנה אולם
כל  אין בחינם, שמשאיל אף הפרה, את שהשאיל לשוכר
על  כלל חושב ואינו תמות, אם הפרה דמי את לקבל כוונה
שהוא  למשכיר עובר הפרה דמי תשלום ולכן זו, אפשרות
תשלום  מטרת כל הרי הבית שוכר משא''כ הפרה. בעל
אם  הבית דמי את הביטוח מחברת 'לקנות' היא הביטוח

למשכיר. יעברו הביטוח שדמי מסתבר לא כן ואם ישרף,
ומשיב' 'שואל משו''ת קכ''ח)ומביא סי' ח''ג שבמקרה (תנינא

הבית  מדמי שלישים שני פשרה: על הדין בית החליט דומה
על  מבוססת זו שפסיקה וכנראה לשוכר. ושליש למשכיר
פרה  לשוכר זה מקרה לדמות שאין האמור הביאור יסוד
בעל  למשכיר עוברים כולה הפרה ודמי לאחר שהשאילה

הפרה.

ה'תשע"ד  כסלו י"ח חמישי יום לשכירות  מכירה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰,økîì Bì ïéàL ìëå§Ÿ¤¥¦§Ÿ
dúBàa ãáìa úBøt Bì Lé ïk íà àlà .økOì Bì ïéà Ck̈¥¦§Ÿ¤¨¦¥¥¥¦§©§¨

.øëBî Bðéàå øëBO äæ éøä ,ò÷øwä©©§©£¥¤¥§¥¥
יכול  פירות אכילת זכות לו שיש מי מדוע ביאור: וצריך

למוכרה? לא אך לאחרים זו זכות להשכיר
סק"ג)ה'פרישה' שטו סי' הרמב"ם (חו"מ דברי פי על מבאר

ה"ח) פכ"ג מכירה למי (הל' מחברו שדה השוכר בין בהבדל
של  נשאר השדה (וגוף בשדה השימוש זכות את שקונה

לזרעה  או לנטעה לו יש לפירותיה שדה "שהקונה המוכר):
כלומר: כן". אינו והשוכר להובירה, או שירצה זמן כל
זמן  כל כרצונו בה לעשות יכול בשדה שימוש זכות הרוכש
השדה, לבעל עתידי נזק בכך יגרם אם אף ברשותו שהיא
בעלות  בה לו ואין מאחר השדה, בשמירת חייב השוכר אך

הנאה. זכות רק אלא
לאחר  להשכירה יכול השימוש זכות את הרוכש ולכן,
את  יקלקל שהקונה יתכן כשמוכרה כי למוכרה, לא אך

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לאחר  כשמשכירה אך השדה, לבעל נזק ויגרם השדה
לבעלים. נזק יגרם לא בשמירתה חייב והשוכר

המשפט' סק"א)וה'נתיבות מבאר:(שם
לו  שיש אלא בשדה שימוש זכות לו שאין במי מדובר
לקנות  ניתן שלא ואע"פ לבוא. העתידים הפירות על בעלות
שדהו  את למכור אדם יכול לעולם, באו שלא פירות
במשך  לגדול העתידים שהפירות המכירה בעת ולהתנות
שיישאר  שלו דבר על תנאי כי שלו, יהיו מסוימת תקופה

לעולם. בא שלא בדבר אפילו חל ברשותו

למוכרם, לא אך הפירות את להשכיר יכול כזה ובאופן
אפשר  אך לעולם, בא שלא דבר למכור אפשר אי שכן
וצריך  החפץ גוף על חל הקנין שבמכירה משום להשכיר,
בין  סיכום אלא אינה שכירות אך הקנין, בעת בעולם שיהא
שאין  דבר גם לחברו להשכיר יכול ואדם והשוכר, המשכיר
דבר  גם להשכיר אפשר ולכן להשיגו, ומתחייב כעת בידו
כשיבוא  להשכירו מתחייב והמשכיר לעולם, בא שלא

לעולם.

ה'תשע"ד  כסלו י"ט שישי יום הכלי? בשבח קונה אומן

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰íéöò ...Løçì ïúð̈©§¨¨¥¦
ílLî Z eOòpL øçà eøaLðå ,ìcâîe äáz äcL ïäî úBOòì©£¥¤¦¨¥¨¦§¨§¦§§©©¤©£§©¥

.éìkä çáLa äðB÷ ïnàä ïéàL ;ìcâîe äáz äcL éîã Bì§¥¦¨¥¨¦§¨¤¥¨ª¨¤§¤©©¤¦
בגמרא היא א)מחלוקת צח, קמא אומן (בבא אסי רב לדעת :

א  היינו הכלי, בשבח ממנו קונה לעשות חומר שקיבל ומן
שכרו  את שיקבל עד לו שייך ידו על שנעשה השבח - כלי
'קניית  כעין אלא עבודתו עבור אינו והתשלום מהבעלים,

מידו והכא)השבח' ד"ה ב. מח, קדושין רש"י אומן (ראה זה, ולפי .
פטור  - שברו כך ואחר כלי מהם ועשה עצים שקיבל
את  רק ומשלם שבר, שלו את שהרי הכלי, דמי את מלשלם

העצים. דמי
שבר  האומן ואם לבעלים, שייך השבח רבא לדעת אך
עבודתו). שכר את (ומקבל הכלי דמי את משלם הכלי את

הרי"ף דעת וכן כרבא, הרמב"ם שם)ופסק קמא וכך (בבא .
ערוך' ב'שלחן ס"ב)נפסק שו סי .(חו"מ

הש"ך סק"ג)אך ראשונים(שם ר"ת הביא גדולות, ההלכות (בעל

שכמה ועוד) וכיון הכלי, בשבח קונה שאומן אסי כרב שפסקו
את  לחייב ואין זו, בהלכה להסתפק יש כך נקטו ראשונים
עליו  מחבירו 'המוציא כי הכלי דמי בתשלום האומן

הראיה'.
כלים: בטבילת גם נוגעת זו והלכה

כלי, ממנה לו לעשות גוי לאומן מתכת שנתן ישראל
הריצב"א סקכ"א)לדעת שם ש"ך וראה קכ, סי' יו"ד קונה (בטור 'אומן

כאילו  זה הרי לבעליו הכלי כשהחזיר ולכן כלי' בשבח
כלי  קונה כדין טבילה וצריך הגוי של חלקו את קנה היהודי
בשבח  קונה אומן ש'אין והרי"ף הרמב"ם לדעת אך הגוי. מן

ערוך' ב'שלחן וגם טבילה. צריך אין - ס"י)כלי' שם נפסק (יו"ד
טבילה. צריך שאין

וכתב  טבילה, שצריך הריצב"א דעת את הביא והרמ"א
ברכה". בלא לטובלו "יש בדבר הפוסקים שנחלקו כיון כי

הש"ך דעת ולהצריך (שם)וכן דאורייתא" באיסור "להחמיר
ברכה. ללא אך טבילה

ה'תשע"ד  כסלו כ' קודש שבת מי? את צריך מי - והתלמיד הרב

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰àeäL áøä̈©¤
àzëqî Bæéàå äöøiL úò ìëa íéãéîìzì BðBöøa àéø÷î©§¦¦§©©§¦¦§¨¥¤¦§¤§¥©¤§¨
íBéáe .íäì ìeàL àeä ïéàå ,Bìöà ïéìeàL ïä éøä ...äöøiL¤¦§¤£¥¥§¦¤§§¥¨¨¤§

ì ïéàa ìkäL ,÷øtäìeàL àeä éøä Z ãòBî BúBà ïéðò òîL ©¤¤¤©Ÿ¨¦¦§Ÿ©¦§©¥£¥¨
.Bì ïéìeàL ïðéà íäå ,íäì̈¤§¥¥¨§¦

הרגל  שלפני בימים היינו הפרק', ב'יום הרי להבין: יש
הלכות  ללמד חייב שהרב כשם הרגל, הלכות לומדים שבהם
התלמידים  גם כך אחרת למסכת לשנות יכול ואינו הרגל
באותה  לזה זה מחויבים שניהם כן ואם לשנות, יכולים אינם

להיפך? ולא לתלמידים שאול הרב נחשב ומדוע מידה,
חיים' ה'מקור סק"א)ומבאר תכ"ט הר"ן (סי' דברי פי על ,

שכאשר  אלא החג בהלכות אלה בימים לעסוק חובה  שאין
בהלכות  שואל וחברו אלו, בהלכות שאלה שואל תלמיד
החג. בהלכות ששואל לזה תחילה להשיב יש – אחרות
שעליו  התלמידים כלפי הרב של מחויבות שיש ונמצא
מעוניין  אינו אם אף אלו בהלכות לשאלותיהם להשיב

לשאול, מחויבים אינם התלמידים אך כעת, בכך לעסוק
להיפך. ולא להם שאול הרב ולכן

כן, נראה אין הרמב"ם שמדברי כתב האזל' וה'אבן
מועד" אותו ענין לשמוע באין "הכל הפרק שבזמן ומדבריו
הרב  מדוע כן, ואם אלו. הלכות אז ללמוד חיוב שיש משמע
חייבים  הם גם והרי להיפך, ולא לתלמידים מחויב נחשב

אלו? הלכות ללמוד
לומר: ויש

הרב  של לשיעורו לבוא התלמידים מחויבים השנה בכל
צריך  והרב אצלו, ללמוד עצמם ושיעבדו שהתחייבו מאחר
בלימוד  עמו ונותנים נושאים הם שהרי לימודו בעת להם
את  מלמד הרב הפרק' ב'יום אך מכולם', יותר ו'מתלמידי
או  מעט יבואו אם עדיפות לו ואין העם, לרוב החג הלכות
בידו  הרשות שכן לרב, שאול אינו תלמיד אף ולכן הרבה,

לדרוש. שחייב מאחר להם שאול הרב אך לבוא, לא
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ה'תשע"ד  כסלו ט"ז שלישי יום תזוזה  ללא נזק

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰øîBMä òLt íà¦¨©©¥
ì áiç Z ïäá àöBiëå íéãáòaíéãáòa øeèt BðéàL .ílL ©£¨¦§©¥¨¤©¨§©¥¤¥¨©£¨¦

da òLt íà ìáà ...äãáàå äáðb ïécî àlà úBøèLe úBò÷ø÷å§©§¨§¨¤¨¦¦§¥¨©£¥¨£¨¦¨©¨
ì áiç Z.àeä ÷éfî Z òLBtä ìkL .ílL ©¨§©¥¤¨©¥©©¦

היטב  שמר ולא שפשע שומר אם הראב"ד: והקשה
אלא  שומר מדין ולא וקרקעות, עבדים על אפילו מתחייב
עמו, הבעלים כאשר גם בפשיעה לחייבו יש 'מזיק', מדין
מזיק  ואילו שומר, מחיובי רק פוטר עמו' 'בעליו שהרי
והרי  עמו, הבעלים כאשר מלשלם נפטר אינו בוודאי

פסק ה"ג)הרמב"ם אפילו (פ"א פטור עמו הבעלים שכאשר
מפשיעה!

האחרונים: ומבארים
מדין  בפשיעה מתחייב שהשומר הרמב"ם כוונת אין
כשהזיק  רק חייב מזיק שהרי לשמירה, שייכות ללא  'מזיק'
בנזיקין', כ'גרמא נחשב שמירה העדר מחמת ונזק בידיים,
בשומר: חיובים סוגי שני שקיימים הרמב"ם כוונת אלא

אין  באונס), החייב שואל (כגון ומתחייב כראוי שמר כאשר
אחריות  עליו קיבל כי אלא בנזק שאשם מחמת החיוב
למבוטח  לשלם המתחייבת ביטוח (כחברת נזק כל לתשלומי
כאשר  אך בו), אשמה אינה שבוודאי אף על עתידי נזק על
נזק, גרם שברשלנותו מחמת לשלם עליו בשמירה פשע
כזה  באופן אפילו כמזיק נחשב ששומר התורה וחידשה

בידיים). נזק על רק חייבים כלל שבדרך (למרות
עליהם  שחייבים וקרקעות עבדים בין ההבדל וזה
המקבל  בפשיעה: אפילו הפוטר עמו' ל'בעליו בפשיעה,
שפטור  אלא עליהם, שומר נעשה לשמירה וקרקעות עבדים
נעשה  אינו עמו בעליו כאשר אך ואבידה, גניבה על מלשלם
שפשע, למרות 'מזיק', מדין גם לחייבו אין ולכן כלל שומר
נעשה  שלא נזק על מתחייב שאינו אדם ככל הוא הרי כי
עליהם, שומר נעשה שכן וקרקעות בעבדים אך בידיים,

לשלם. וחייב כמזיק הוא הרי ד כשפשע לב, ב"ק שמואל (ברכת

מבריסק) הגר"ח בשם

ה'תשע"ד  כסלו י"ז רביעי יום למי? הביטוח דמי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰øékOî éðà äæ úéa©¦¤£¦©§¦
.BúBðáì áiç Bðéà Z ìôð BøékOäL øçàå ,Cì̈§©©¤¦§¦¨©¥©¨¦§

הבאה: בשאלה דן שמח' ה'אור
פוליסת  רכש בו לגור שנכנס ובעת מחברו בית שכר אחד
דמי  שייכים למי - הבית נשרף מכן ולאחר הבית על ביטוח
או  נוטל', אני ביתי 'דמי הטוען למשכיר האם הביטוח,
דמי  ולכן שנה מידי הביטוח עבור ששילם הטוען לשוכר

הם? שלו הביטוח
לעיל  האמורה להלכה זה מקרה לדמות אפשר לכאורה,

ה''ו) ומתה (פ''א לאחר והשאילה מחבירו פרה ''השוכר :
דמי  יחזרו – בכל חייב והשואל הואיל השואל, ביד כדרכה

ש  לבעלים, של הפרה בפרתו סחורה עושה השוכר זה אין
לפרה  התשלום את שהשיג הוא שהשוכר ואף חבירו''.

הפרה את (בהשאילו אם l`eylשמתה כי באונסין), החייב
למעשה  מלשלם, פטור היה השוכר ברשות מתה היתה
בפרה  שימוש זכות יש לשוכר כי למשכיר עובר התשלום

למשכיר. שייך הפרה גוף ואילו

את  ביטח שהשוכר אף בעניננו: גם לומר אפשר וכך
של  אלא שלו אינו הבית גוף – הביטוח עבור ושילם הבית

למשכיר. שייכים הביטוח דמי ולכן המשכיר
המקרים: שני בין מחלק שמח' ה'אור למסקנה אולם
כל  אין בחינם, שמשאיל אף הפרה, את שהשאיל לשוכר
על  כלל חושב ואינו תמות, אם הפרה דמי את לקבל כוונה
שהוא  למשכיר עובר הפרה דמי תשלום ולכן זו, אפשרות
תשלום  מטרת כל הרי הבית שוכר משא''כ הפרה. בעל
אם  הבית דמי את הביטוח מחברת 'לקנות' היא הביטוח

למשכיר. יעברו הביטוח שדמי מסתבר לא כן ואם ישרף,
ומשיב' 'שואל משו''ת קכ''ח)ומביא סי' ח''ג שבמקרה (תנינא

הבית  מדמי שלישים שני פשרה: על הדין בית החליט דומה
על  מבוססת זו שפסיקה וכנראה לשוכר. ושליש למשכיר
פרה  לשוכר זה מקרה לדמות שאין האמור הביאור יסוד
בעל  למשכיר עוברים כולה הפרה ודמי לאחר שהשאילה

הפרה.

ה'תשע"ד  כסלו י"ח חמישי יום לשכירות  מכירה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰,økîì Bì ïéàL ìëå§Ÿ¤¥¦§Ÿ
dúBàa ãáìa úBøt Bì Lé ïk íà àlà .økOì Bì ïéà Ck̈¥¦§Ÿ¤¨¦¥¥¥¦§©§¨

.øëBî Bðéàå øëBO äæ éøä ,ò÷øwä©©§©£¥¤¥§¥¥
יכול  פירות אכילת זכות לו שיש מי מדוע ביאור: וצריך

למוכרה? לא אך לאחרים זו זכות להשכיר
סק"ג)ה'פרישה' שטו סי' הרמב"ם (חו"מ דברי פי על מבאר

ה"ח) פכ"ג מכירה למי (הל' מחברו שדה השוכר בין בהבדל
של  נשאר השדה (וגוף בשדה השימוש זכות את שקונה

לזרעה  או לנטעה לו יש לפירותיה שדה "שהקונה המוכר):
כלומר: כן". אינו והשוכר להובירה, או שירצה זמן כל
זמן  כל כרצונו בה לעשות יכול בשדה שימוש זכות הרוכש
השדה, לבעל עתידי נזק בכך יגרם אם אף ברשותו שהיא
בעלות  בה לו ואין מאחר השדה, בשמירת חייב השוכר אך

הנאה. זכות רק אלא
לאחר  להשכירה יכול השימוש זכות את הרוכש ולכן,
את  יקלקל שהקונה יתכן כשמוכרה כי למוכרה, לא אך
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לאחר  כשמשכירה אך השדה, לבעל נזק ויגרם השדה
לבעלים. נזק יגרם לא בשמירתה חייב והשוכר

המשפט' סק"א)וה'נתיבות מבאר:(שם
לו  שיש אלא בשדה שימוש זכות לו שאין במי מדובר
לקנות  ניתן שלא ואע"פ לבוא. העתידים הפירות על בעלות
שדהו  את למכור אדם יכול לעולם, באו שלא פירות
במשך  לגדול העתידים שהפירות המכירה בעת ולהתנות
שיישאר  שלו דבר על תנאי כי שלו, יהיו מסוימת תקופה

לעולם. בא שלא בדבר אפילו חל ברשותו

למוכרם, לא אך הפירות את להשכיר יכול כזה ובאופן
אפשר  אך לעולם, בא שלא דבר למכור אפשר אי שכן
וצריך  החפץ גוף על חל הקנין שבמכירה משום להשכיר,
בין  סיכום אלא אינה שכירות אך הקנין, בעת בעולם שיהא
שאין  דבר גם לחברו להשכיר יכול ואדם והשוכר, המשכיר
דבר  גם להשכיר אפשר ולכן להשיגו, ומתחייב כעת בידו
כשיבוא  להשכירו מתחייב והמשכיר לעולם, בא שלא

לעולם.

ה'תשע"ד  כסלו י"ט שישי יום הכלי? בשבח קונה אומן

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰íéöò ...Løçì ïúð̈©§¨¨¥¦
ílLî Z eOòpL øçà eøaLðå ,ìcâîe äáz äcL ïäî úBOòì©£¥¤¦¨¥¨¦§¨§¦§§©©¤©£§©¥

.éìkä çáLa äðB÷ ïnàä ïéàL ;ìcâîe äáz äcL éîã Bì§¥¦¨¥¨¦§¨¤¥¨ª¨¤§¤©©¤¦
בגמרא היא א)מחלוקת צח, קמא אומן (בבא אסי רב לדעת :

א  היינו הכלי, בשבח ממנו קונה לעשות חומר שקיבל ומן
שכרו  את שיקבל עד לו שייך ידו על שנעשה השבח - כלי
'קניית  כעין אלא עבודתו עבור אינו והתשלום מהבעלים,

מידו והכא)השבח' ד"ה ב. מח, קדושין רש"י אומן (ראה זה, ולפי .
פטור  - שברו כך ואחר כלי מהם ועשה עצים שקיבל
את  רק ומשלם שבר, שלו את שהרי הכלי, דמי את מלשלם

העצים. דמי
שבר  האומן ואם לבעלים, שייך השבח רבא לדעת אך
עבודתו). שכר את (ומקבל הכלי דמי את משלם הכלי את

הרי"ף דעת וכן כרבא, הרמב"ם שם)ופסק קמא וכך (בבא .
ערוך' ב'שלחן ס"ב)נפסק שו סי .(חו"מ

הש"ך סק"ג)אך ראשונים(שם ר"ת הביא גדולות, ההלכות (בעל

שכמה ועוד) וכיון הכלי, בשבח קונה שאומן אסי כרב שפסקו
את  לחייב ואין זו, בהלכה להסתפק יש כך נקטו ראשונים
עליו  מחבירו 'המוציא כי הכלי דמי בתשלום האומן

הראיה'.
כלים: בטבילת גם נוגעת זו והלכה

כלי, ממנה לו לעשות גוי לאומן מתכת שנתן ישראל
הריצב"א סקכ"א)לדעת שם ש"ך וראה קכ, סי' יו"ד קונה (בטור 'אומן

כאילו  זה הרי לבעליו הכלי כשהחזיר ולכן כלי' בשבח
כלי  קונה כדין טבילה וצריך הגוי של חלקו את קנה היהודי
בשבח  קונה אומן ש'אין והרי"ף הרמב"ם לדעת אך הגוי. מן

ערוך' ב'שלחן וגם טבילה. צריך אין - ס"י)כלי' שם נפסק (יו"ד
טבילה. צריך שאין

וכתב  טבילה, שצריך הריצב"א דעת את הביא והרמ"א
ברכה". בלא לטובלו "יש בדבר הפוסקים שנחלקו כיון כי

הש"ך דעת ולהצריך (שם)וכן דאורייתא" באיסור "להחמיר
ברכה. ללא אך טבילה

ה'תשע"ד  כסלו כ' קודש שבת מי? את צריך מי - והתלמיד הרב

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰àeäL áøä̈©¤
àzëqî Bæéàå äöøiL úò ìëa íéãéîìzì BðBöøa àéø÷î©§¦¦§©©§¦¦§¨¥¤¦§¤§¥©¤§¨
íBéáe .íäì ìeàL àeä ïéàå ,Bìöà ïéìeàL ïä éøä ...äöøiL¤¦§¤£¥¥§¦¤§§¥¨¨¤§

ì ïéàa ìkäL ,÷øtäìeàL àeä éøä Z ãòBî BúBà ïéðò òîL ©¤¤¤©Ÿ¨¦¦§Ÿ©¦§©¥£¥¨
.Bì ïéìeàL ïðéà íäå ,íäì̈¤§¥¥¨§¦

הרגל  שלפני בימים היינו הפרק', ב'יום הרי להבין: יש
הלכות  ללמד חייב שהרב כשם הרגל, הלכות לומדים שבהם
התלמידים  גם כך אחרת למסכת לשנות יכול ואינו הרגל
באותה  לזה זה מחויבים שניהם כן ואם לשנות, יכולים אינם

להיפך? ולא לתלמידים שאול הרב נחשב ומדוע מידה,
חיים' ה'מקור סק"א)ומבאר תכ"ט הר"ן (סי' דברי פי על ,

שכאשר  אלא החג בהלכות אלה בימים לעסוק חובה  שאין
בהלכות  שואל וחברו אלו, בהלכות שאלה שואל תלמיד
החג. בהלכות ששואל לזה תחילה להשיב יש – אחרות
שעליו  התלמידים כלפי הרב של מחויבות שיש ונמצא
מעוניין  אינו אם אף אלו בהלכות לשאלותיהם להשיב

לשאול, מחויבים אינם התלמידים אך כעת, בכך לעסוק
להיפך. ולא להם שאול הרב ולכן

כן, נראה אין הרמב"ם שמדברי כתב האזל' וה'אבן
מועד" אותו ענין לשמוע באין "הכל הפרק שבזמן ומדבריו
הרב  מדוע כן, ואם אלו. הלכות אז ללמוד חיוב שיש משמע
חייבים  הם גם והרי להיפך, ולא לתלמידים מחויב נחשב

אלו? הלכות ללמוד
לומר: ויש

הרב  של לשיעורו לבוא התלמידים מחויבים השנה בכל
צריך  והרב אצלו, ללמוד עצמם ושיעבדו שהתחייבו מאחר
בלימוד  עמו ונותנים נושאים הם שהרי לימודו בעת להם
את  מלמד הרב הפרק' ב'יום אך מכולם', יותר ו'מתלמידי
או  מעט יבואו אם עדיפות לו ואין העם, לרוב החג הלכות
בידו  הרשות שכן לרב, שאול אינו תלמיד אף ולכן הרבה,

לדרוש. שחייב מאחר להם שאול הרב אך לבוא, לא
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ד  ¤¤ּפרק
ּומּׁשּתביא ‡. אביה; ׁשּמכרּה הּקטּנה היא עברּיה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה

נערה  ותעׂשה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ׂשערֹות אינֹוׁשּתי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו ויׁש רׁשּות, ּבּה לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף למכרּה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכֹול
אילֹונית  ׁשהיא הּקטּנה אף ׁשּירצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלקּדׁשּה
לאביה  יׁש - ׂשערֹות ׁשּתי להבאת ראּויה ואינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבסימניה,
- והאנּדרּגינס הּטמטּום אבל קטּנה. ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻלמכרּה
עברּיה. אמה ּבדין ולא עברי, עבד ּבדין לא נמּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינֹו

ולא ·. העני, ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאין
ּכלּום  לֹו ּכסּות נׁשאר ואפּלּו מּטלטלין, ולא קרקע, לא - ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ

אחר  לפּדֹותּה האב את ּכֹופין כן, ּפי על ואף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשעליו;
אֹו ׁשּמת, אֹו האב, ּברח מׁשּפחה. ּפגם מּׁשּום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמכרּה,

ׁשּתצא. עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּבכסף ‚. נקנית עברּיה ּובׁשטר.אמה כסף, ּבׁשוה אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשּצרי  מּפני ּבפרּוטה, נקנית ּבדמים ואינּה לקנֹותּה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבׁשטר? ּכיצד ותצא. ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי לגרעֹון, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשראּויין
'ּבּתי  ,'ל מכּורה 'ּבּתי החרׂש: על אֹו הּניר על לֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכֹותב
האב  עברּיה, אמה ּוׁשטר האדֹון; ּביד ונֹותן ,'ל ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָקנּויה

ְּכֹותבֹו.
ּבית „. ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים ׁשׁש עֹובדת עברּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאמה
העברּיה";ּדין  אֹו העברי, אחי ל יּמכר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשׁש, ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ּבתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָויֹוצאה
ּבן, ׁשהּניח ּפי על אף - האדֹון מת ואם ּכעבד . חּנם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאה
וכן  ּכן". ּתעׂשה לאמת "ואף ׁשּנאמר: ּכנרצע, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹוצאה
ּומחל  ׁשחרּור, ׁשטר לּה ּכתב ואם ויֹוצאה; ּפדיֹונּה, ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמגרעת

ּכעבד. חּנם יֹוצאה - הּׁשאר ְְְִֶֶַַָָָעל
ּבסימנין ‰. יֹוצאה ׁשהיא עברּיה, אמה ּכיון יתרה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעׂשית סימנין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאה  זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפּלּו
יציאה  הּכתּוב לּה רּבה - חּנם" "ויצאה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחרּות,
ׁשהיא  למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי העבד; על יתר ּבחּנם, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ׁשּתבּגר, עד אביה לרׁשּות ותחזר נערּות, סימני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
ימי  לּה ׁשאין אילֹונית הּבת היתה אביה. מרׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָותצא
ּתצא  ׁשּבגרה, ּכיון - לבגרּות מּקטנּותּה יֹוצאה אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנערּות,

ְֵלחרּות.
.Â אברים ּבראׁשי יֹוצאה עברּיה אמה "לא אין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אֹו ׁשּנֹו הּפיל אם - עברי עבד וכן העבדים". ּכצאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם עינֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא
ּבׁשני  נקנית עברּיה ׁשאמה למד, נמצאת חֹובל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבהלכֹות

- דברים ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף, - ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברים
ּובמיתת  ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,

ּובסימנין. ְִִָָאדֹון,
.Ê ּכׁשאר היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד

ּבמיתת  אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהארּוסֹות,
ּכיצד  ּפדּיה. למצות קֹודמת יעּוד ּומצות ּבגט; אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּבעל,
לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר יעּוד? ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמצות
ּבסֹוף  אפּלּו לאּׁשה'; לי אּת 'הרי לי', מארסת אּת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ'הרי
ּכלּום, לּה לּתן צרי ואינֹו החּמה. לׁשקיעת סמּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשׁש
איׁשּות, מנהג ּבּה ונֹוהג נּתנּו. לקּדּוׁשין הראׁשֹונֹות ְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּמעֹות

ואינֹו ׁשפחּות. מנהג ׁשּנאמר:לא ּכאחת, ׁשּתים מיעד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
ונתן  ּגדֹול, ּבנֹו היה אם לבנֹו? מיעדּה וכיצד ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ"יעדּה".
ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר האב הרי - לֹו ליעדּה לאביו  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָרׁשּות

לבני'. מקּדׁשת אּת ְְְֲִִֵֶֶַֻ'הרי
.Á אּלא לבנֹו, ולא לֹו לא עברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאין

אביה [בהסכמתה]מּדעּתּה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף , ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
מת  ואם מּדעּתּה. - "יעדּה" אֹומר: הּוא הרי  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמעֹותיה;
לחרּות  יצאת ׁשהרי לֹו, ליעדּה יכֹול ּבנֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָהאדֹון

האדֹון. ְִַָָּבמיתת
.Ëלפיכ ּכנּׂשּואין; ואינֹו ּכארּוסין, כהן]הּיעּוד הוא [אם ְְְְִִִִִֵֵַָ

ׁשּתּכנס  עד - נדריה מפר ולא יֹורׁשּה, ולא לּה, מּטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאינֹו
לֹו, יעדּה לא - לּה" יעׂשה לא אּלה ׁשלׁש "ואם ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻלחּפה.
חּנם" "ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ולא לבנֹו, יעדּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹולא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימנין, ּבהבאת -ְְֲִִֵֶַַַָָ
.È.עברי ּכעבד עצמּה ּבהן ׁשּקֹונה הּדרכים אֹותן על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיתר

אחר, לאיׁש לּתנּה ולא עברּיה, אמה למּכר יכֹול האדֹון ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאין
ּכלּום, עׂשה לא - נתן אֹו מכר ואם קרֹוב. ּבין רחֹוק, ְְִֵֵַַָָָָָָֹּבין

למכר  ימׁשל לא נכרי "לעם -ׁשּנאמר: עברי עבד וכן ּה". ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הצר ׁשּלא לי, ויראה לּתנֹו. ולא לאחר, למכרֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֻלא
ליעדּה לֹו ׁשּיׁש מּפני אּלא ּבאמה, זה ּדבר לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכתּוב

למכרּה". ימׁשל לא נכרי "לעם נאמר: לכ ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹלבנֹו;
.‡Èאֹו עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת עברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאין

ליעּוד  ראּויה ׁשּתהיה ּכדי קּדּוׁשין, ּבנֹו מֹוכר על ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
יכֹול  האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף - לאביו ּבּתֹו את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאדם
אינֹו אבל אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָליעדּה,
לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני - לבנֹו ּבּתֹו את למּכר ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹיכֹול
אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני ּבנֹו, לבן ולא אחֹותֹו, היא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשהרי

.·È לכהן אלמנה ּכגֹון לפסּולין, ּבּתֹו את למּכר לאדם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
ׁשהן  ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגדֹול,

ּבהן  ּתֹופסין קּדּוׁשין .ּבלאו, ְְִִִֶָָ
.‚Èונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו אֹו[נתאלמנה]המקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

את  למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנתּגרׁשה
אחר  לׁשפחּות מֹוכרּה אבל איׁשּות; אחר לׁשפחּות ְְְְְֲִִִִַַַַָָּבּתֹו
האדֹון, אֹותּה ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשפחּות.
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- קטּנה ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה ּגרׁשּה אֹו האדֹון ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּומת
ּגדֹול. לכהן אפּלּו ׁשנּיה, ּפעם מֹוכרּה האב אם הרי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

ׁשהיא  ּפי על אף - לּה וחלץ הּיעּוד, מן יבם לפני ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפלה
הּכהּנה, מן נפסלה הרי קטּנה, ׁשהיא מּפני ּפסּולה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻחליצה
ּכמֹו ּבּה, ּתֹופסין וקּדּוׁשין הֹואיל לכהן, למכרּה לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵָָָֹויׁש

ְִֵֶָׁשּנתּבאר.
.„È ּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאת ּבּתֹו, את ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשנּיה  ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא ועדין ,ּכסף, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו

.ÂË אם - לאחר וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ולא  לֹו לא האדֹון, יעד לא ואם מיעד. ליעד, האדֹון ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹרצה
אׁשת  ותעׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו אדֹון, מרׁשּות ּכׁשּתצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָלבנֹו

.איׁש ִ
.ÊË ליעד ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר

מה  על ׁשהתנה מיעד; ליעד, האדֹון רצה אם - ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותּה
ּבטל  ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, .ּׁשּכתּוב ְֵֶֶַָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
ּכנעני‡. גוי]עבד את [כל וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ּבׁשלׁשה: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹעצמֹו
ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה; אֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבחליפין,
ונקנה  ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד אברים. ּבראׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
זה  ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ּכמׁשיכת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמׁשיכה

ּבהן. נקנין ׁשהעבדים הּדרכים ְְֲִִִִֶֶַָָָָָּכל
לרּבֹו·. אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון  - לחרּות' ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת 'על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות
ואינֹו לחרּות. העבד יצא כסף, ׁשוה אֹו הּכסף הרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּקּבל
ׁשּלא  לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות - העבד ּדעת ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי
מנת  'על לֹו: ואמר מעֹות לעבד אחד נתן אם וכן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפניו.
יצא  הּמעֹות, וקּבל האדֹון רצה אם - לחרּות' ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּתצא
ׁשּלא  הּמעֹות; העבד קנה לא רצה, לא ואם לחרּות; ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהעבד
אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהן ׁשּיצא מנת על אּלא לֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנתן

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין לקנֹותֹו ּבין כסף, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַׁשוה
החרׂש‚. על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? 'הרי ּכיצד : ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

עסק  לי 'אין אֹו ,'עצמ ׁשל אּתה 'הרי אֹו חֹורין', ּבן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאּתה
ּגט  ׁשל ּגּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּב
ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ּומסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשחרּור,
יצא  זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו חתּומים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָהעדים
ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו ּגּטֹו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלחרּות,
ּפי  על אף - 'עצמ ׁשל אּתה 'הרי חֹורין', ּבן אּתה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'הרי
- מּידֹו ׁשּקנה ּפי על ואף ּדין, ּבבית עדים עליו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהעיד
ּבכסף  אּלא לחרּות, יֹוצא העבד ׁשאין נׁשּתחרר; לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעדין

ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר לׁשפחתֹו:[עיקרי]אֹו והּכֹותב אברים. ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
ּכלּום. אמר לא אדם', לכל מּתרת אּת ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻ'הרי

וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה אברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
לחרּות, יצא - חֹוזרין ׁשאין אברים וארּבעה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
אּלא  ּבּתֹורה נאמר לא לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

ׁשּבּגלּוי  מּומין ועין, ּׁשן מה מהן: לדּון ו"עין"? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשן"
יצא  חֹוזר, ׁשאינֹו ׁשּבּגלּוי מּום ּכל אף - חֹוזרין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינן
החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס אבל לחרּות. ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהעבד
וכן  ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן לחרּות, יֹוצא אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָלׁשֹונֹו
לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, יֹוצא אינֹו - הּקטן ׁשן ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמּפיל

וטבלּו‰. ׁשּמלּו עבדים אּלא אברים ּבראׁשי יֹוצא ,אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
עבד  אבל מצוֹות; ּבמקצת יׁשנן אינֹוׁשהרי ּבגּיּותֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

חֹוזרין: ׁשאינן אברים ראׁשי הן ואּלּו אברים. ּבראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיֹוצא
וראׁש האזנים, ראׁשי עׂשרים, ורגלים ידים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצּבעֹות
העינים  אבל ׁשּבאּׁשה; ּדּדין וראׁשי הּגוּיה, וראׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהחטם,

ּבּתֹורה. מפרׁשין הן הרי ְְֲִִִֵֵַַַָָֹוהּׁשּנים,
.Â,הּיד ּגב על נסּפרת אם - וחתכּה יתרה, אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה

לחרּות  ּבּה יֹוצא וחטטּהעבד סמּויה, עינֹו היתה [עקר . ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
והּוא אותה] אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה יֹוצא עבד -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָ

ּבֹו עֹוׂשה ואינֹו ּבטל, ׁשהיה אברים מראׁשי לאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּדין
לחרּות. ויצא אבר חּסרֹו הרי חתכֹו, ׁשאם - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָמלאכה

.Ê יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכהּו
ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו לחרּות; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבהן

לחרּות  ּבהן יֹוצא עבד אין - .ׁשֹומע ְֵֵֵֵֶֶֶַָ
.Á אם - ונדנדה ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחּסר עינֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכהּו

יצא  לאו, ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו ּבהן, להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָיכֹול
.לחרּות  ְֵ

.Ëוהּכהּו מנּודנדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה, וחּסר ּכהה עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָהיתה
אם  - הּכהה העין סּמא אֹו הּנֹודדת, הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאדֹון
לאו, ואם לחרּות; יצא ׁשהּוא, ּכל ּכבר ּבהן מׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

לחרּות  יצא .לא ְֵָָֹ
.Èידֹו על אינֹו[והתנפחה]וצבתהּכהּו - לחזר וסֹופּה ידֹו, ְְֲִֵַַָָָָָָֹ

יצא  - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו, ּתלׁש לחרּות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹוצא
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועין הּׁשּנים מעׂשה ּבּטל ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,

.‡È אבן ׁשּזרק ּכגֹון - כּונה ּבלא עינֹו סּמא אֹו ׁשּנֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
לא  - אצּבעֹו חתכה אֹו ׁשּנֹו והּפילה ּבעבד ונפלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלבהמה,

לחרּות  יּפיל",יצא אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן "אם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּיתּכּון. ְִֵֶַַעד

.·È ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט
לֹו ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות, יצא לא -. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.‚È חתר' וסּמאּה, עיני' לי 'ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹהיה
ּפי  על ׁשאף לחרּות; ויצא ּבאדֹון, ׂשחק - והּפילּה ׁשּני' ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלי
ּולסּכן  העבד ּבאברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
והיה  ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהם.

לחרּות  יצא ׁשהרי - לֹו ועקרּה רֹופא, .רּבֹו ְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
.„È לחרּות יצא זה הרי - עינֹו את וסּמה עבּדֹו, ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמּפיל

עינֹו ּדמי לֹו ונֹותן ּבזה.ּבׁשּנֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.ÂË ׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי

ׁשחבל  לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי אברים, ּבראׁשי י ֹוצא אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
.ּבֹו

.ÊËּברזל צאן הבעל]עבדי של המלאה -[באחריותו ְְֵֶַַֹ
האּׁשה. לא אבל הּבעל; חּסרן אם אברים, ּבראׁשי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹוצאין
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ד  ¤¤ּפרק
ּומּׁשּתביא ‡. אביה; ׁשּמכרּה הּקטּנה היא עברּיה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה

נערה  ותעׂשה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ׂשערֹות אינֹוׁשּתי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו ויׁש רׁשּות, ּבּה לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף למכרּה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכֹול
אילֹונית  ׁשהיא הּקטּנה אף ׁשּירצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלקּדׁשּה
לאביה  יׁש - ׂשערֹות ׁשּתי להבאת ראּויה ואינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבסימניה,
- והאנּדרּגינס הּטמטּום אבל קטּנה. ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻלמכרּה
עברּיה. אמה ּבדין ולא עברי, עבד ּבדין לא נמּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינֹו

ולא ·. העני, ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאין
ּכלּום  לֹו ּכסּות נׁשאר ואפּלּו מּטלטלין, ולא קרקע, לא - ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ

אחר  לפּדֹותּה האב את ּכֹופין כן, ּפי על ואף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשעליו;
אֹו ׁשּמת, אֹו האב, ּברח מׁשּפחה. ּפגם מּׁשּום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמכרּה,

ׁשּתצא. עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּבכסף ‚. נקנית עברּיה ּובׁשטר.אמה כסף, ּבׁשוה אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשּצרי  מּפני ּבפרּוטה, נקנית ּבדמים ואינּה לקנֹותּה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבׁשטר? ּכיצד ותצא. ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי לגרעֹון, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשראּויין
'ּבּתי  ,'ל מכּורה 'ּבּתי החרׂש: על אֹו הּניר על לֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכֹותב
האב  עברּיה, אמה ּוׁשטר האדֹון; ּביד ונֹותן ,'ל ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָקנּויה

ְּכֹותבֹו.
ּבית „. ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים ׁשׁש עֹובדת עברּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאמה
העברּיה";ּדין  אֹו העברי, אחי ל יּמכר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשׁש, ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ּבתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָויֹוצאה
ּבן, ׁשהּניח ּפי על אף - האדֹון מת ואם ּכעבד . חּנם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאה
וכן  ּכן". ּתעׂשה לאמת "ואף ׁשּנאמר: ּכנרצע, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹוצאה
ּומחל  ׁשחרּור, ׁשטר לּה ּכתב ואם ויֹוצאה; ּפדיֹונּה, ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמגרעת

ּכעבד. חּנם יֹוצאה - הּׁשאר ְְְִֶֶַַָָָעל
ּבסימנין ‰. יֹוצאה ׁשהיא עברּיה, אמה ּכיון יתרה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעׂשית סימנין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאה  זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפּלּו
יציאה  הּכתּוב לּה רּבה - חּנם" "ויצאה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחרּות,
ׁשהיא  למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי העבד; על יתר ּבחּנם, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ׁשּתבּגר, עד אביה לרׁשּות ותחזר נערּות, סימני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
ימי  לּה ׁשאין אילֹונית הּבת היתה אביה. מרׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָותצא
ּתצא  ׁשּבגרה, ּכיון - לבגרּות מּקטנּותּה יֹוצאה אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנערּות,

ְֵלחרּות.
.Â אברים ּבראׁשי יֹוצאה עברּיה אמה "לא אין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אֹו ׁשּנֹו הּפיל אם - עברי עבד וכן העבדים". ּכצאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם עינֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא
ּבׁשני  נקנית עברּיה ׁשאמה למד, נמצאת חֹובל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבהלכֹות

- דברים ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף, - ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברים
ּובמיתת  ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,

ּובסימנין. ְִִָָאדֹון,
.Ê ּכׁשאר היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד

ּבמיתת  אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהארּוסֹות,
ּכיצד  ּפדּיה. למצות קֹודמת יעּוד ּומצות ּבגט; אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּבעל,
לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר יעּוד? ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמצות
ּבסֹוף  אפּלּו לאּׁשה'; לי אּת 'הרי לי', מארסת אּת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ'הרי
ּכלּום, לּה לּתן צרי ואינֹו החּמה. לׁשקיעת סמּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשׁש
איׁשּות, מנהג ּבּה ונֹוהג נּתנּו. לקּדּוׁשין הראׁשֹונֹות ְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּמעֹות

ואינֹו ׁשפחּות. מנהג ׁשּנאמר:לא ּכאחת, ׁשּתים מיעד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
ונתן  ּגדֹול, ּבנֹו היה אם לבנֹו? מיעדּה וכיצד ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ"יעדּה".
ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר האב הרי - לֹו ליעדּה לאביו  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָרׁשּות

לבני'. מקּדׁשת אּת ְְְֲִִֵֶֶַֻ'הרי
.Á אּלא לבנֹו, ולא לֹו לא עברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאין

אביה [בהסכמתה]מּדעּתּה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף , ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
מת  ואם מּדעּתּה. - "יעדּה" אֹומר: הּוא הרי  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמעֹותיה;
לחרּות  יצאת ׁשהרי לֹו, ליעדּה יכֹול ּבנֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָהאדֹון

האדֹון. ְִַָָּבמיתת
.Ëלפיכ ּכנּׂשּואין; ואינֹו ּכארּוסין, כהן]הּיעּוד הוא [אם ְְְְִִִִִֵֵַָ

ׁשּתּכנס  עד - נדריה מפר ולא יֹורׁשּה, ולא לּה, מּטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאינֹו
לֹו, יעדּה לא - לּה" יעׂשה לא אּלה ׁשלׁש "ואם ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻלחּפה.
חּנם" "ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ולא לבנֹו, יעדּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹולא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימנין, ּבהבאת -ְְֲִִֵֶַַַָָ
.È.עברי ּכעבד עצמּה ּבהן ׁשּקֹונה הּדרכים אֹותן על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיתר

אחר, לאיׁש לּתנּה ולא עברּיה, אמה למּכר יכֹול האדֹון ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאין
ּכלּום, עׂשה לא - נתן אֹו מכר ואם קרֹוב. ּבין רחֹוק, ְְִֵֵַַָָָָָָֹּבין

למכר  ימׁשל לא נכרי "לעם -ׁשּנאמר: עברי עבד וכן ּה". ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הצר ׁשּלא לי, ויראה לּתנֹו. ולא לאחר, למכרֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֻלא
ליעדּה לֹו ׁשּיׁש מּפני אּלא ּבאמה, זה ּדבר לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכתּוב

למכרּה". ימׁשל לא נכרי "לעם נאמר: לכ ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹלבנֹו;
.‡Èאֹו עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת עברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאין

ליעּוד  ראּויה ׁשּתהיה ּכדי קּדּוׁשין, ּבנֹו מֹוכר על ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
יכֹול  האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף - לאביו ּבּתֹו את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאדם
אינֹו אבל אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָליעדּה,
לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני - לבנֹו ּבּתֹו את למּכר ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹיכֹול
אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני ּבנֹו, לבן ולא אחֹותֹו, היא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשהרי

.·È לכהן אלמנה ּכגֹון לפסּולין, ּבּתֹו את למּכר לאדם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
ׁשהן  ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגדֹול,

ּבהן  ּתֹופסין קּדּוׁשין .ּבלאו, ְְִִִֶָָ
.‚Èונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו אֹו[נתאלמנה]המקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

את  למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנתּגרׁשה
אחר  לׁשפחּות מֹוכרּה אבל איׁשּות; אחר לׁשפחּות ְְְְְֲִִִִַַַַָָּבּתֹו
האדֹון, אֹותּה ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשפחּות.
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- קטּנה ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה ּגרׁשּה אֹו האדֹון ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּומת
ּגדֹול. לכהן אפּלּו ׁשנּיה, ּפעם מֹוכרּה האב אם הרי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

ׁשהיא  ּפי על אף - לּה וחלץ הּיעּוד, מן יבם לפני ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפלה
הּכהּנה, מן נפסלה הרי קטּנה, ׁשהיא מּפני ּפסּולה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻחליצה
ּכמֹו ּבּה, ּתֹופסין וקּדּוׁשין הֹואיל לכהן, למכרּה לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵָָָֹויׁש

ְִֵֶָׁשּנתּבאר.
.„È ּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאת ּבּתֹו, את ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשנּיה  ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא ועדין ,ּכסף, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו

.ÂË אם - לאחר וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ולא  לֹו לא האדֹון, יעד לא ואם מיעד. ליעד, האדֹון ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹרצה
אׁשת  ותעׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו אדֹון, מרׁשּות ּכׁשּתצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָלבנֹו

.איׁש ִ
.ÊË ליעד ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר

מה  על ׁשהתנה מיעד; ליעד, האדֹון רצה אם - ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותּה
ּבטל  ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, .ּׁשּכתּוב ְֵֶֶַָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
ּכנעני‡. גוי]עבד את [כל וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ּבׁשלׁשה: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹעצמֹו
ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה; אֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבחליפין,
ונקנה  ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד אברים. ּבראׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
זה  ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ּכמׁשיכת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמׁשיכה

ּבהן. נקנין ׁשהעבדים הּדרכים ְְֲִִִִֶֶַָָָָָּכל
לרּבֹו·. אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון  - לחרּות' ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת 'על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות
ואינֹו לחרּות. העבד יצא כסף, ׁשוה אֹו הּכסף הרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּקּבל
ׁשּלא  לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות - העבד ּדעת ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי
מנת  'על לֹו: ואמר מעֹות לעבד אחד נתן אם וכן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפניו.
יצא  הּמעֹות, וקּבל האדֹון רצה אם - לחרּות' ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּתצא
ׁשּלא  הּמעֹות; העבד קנה לא רצה, לא ואם לחרּות; ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהעבד
אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהן ׁשּיצא מנת על אּלא לֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנתן

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין לקנֹותֹו ּבין כסף, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַׁשוה
החרׂש‚. על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? 'הרי ּכיצד : ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

עסק  לי 'אין אֹו ,'עצמ ׁשל אּתה 'הרי אֹו חֹורין', ּבן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאּתה
ּגט  ׁשל ּגּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּב
ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ּומסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשחרּור,
יצא  זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו חתּומים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָהעדים
ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו ּגּטֹו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלחרּות,
ּפי  על אף - 'עצמ ׁשל אּתה 'הרי חֹורין', ּבן אּתה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'הרי
- מּידֹו ׁשּקנה ּפי על ואף ּדין, ּבבית עדים עליו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהעיד
ּבכסף  אּלא לחרּות, יֹוצא העבד ׁשאין נׁשּתחרר; לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעדין

ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר לׁשפחתֹו:[עיקרי]אֹו והּכֹותב אברים. ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
ּכלּום. אמר לא אדם', לכל מּתרת אּת ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻ'הרי

וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה אברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
לחרּות, יצא - חֹוזרין ׁשאין אברים וארּבעה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
אּלא  ּבּתֹורה נאמר לא לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

ׁשּבּגלּוי  מּומין ועין, ּׁשן מה מהן: לדּון ו"עין"? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשן"
יצא  חֹוזר, ׁשאינֹו ׁשּבּגלּוי מּום ּכל אף - חֹוזרין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינן
החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס אבל לחרּות. ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהעבד
וכן  ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן לחרּות, יֹוצא אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָלׁשֹונֹו
לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, יֹוצא אינֹו - הּקטן ׁשן ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמּפיל

וטבלּו‰. ׁשּמלּו עבדים אּלא אברים ּבראׁשי יֹוצא ,אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
עבד  אבל מצוֹות; ּבמקצת יׁשנן אינֹוׁשהרי ּבגּיּותֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

חֹוזרין: ׁשאינן אברים ראׁשי הן ואּלּו אברים. ּבראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיֹוצא
וראׁש האזנים, ראׁשי עׂשרים, ורגלים ידים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצּבעֹות
העינים  אבל ׁשּבאּׁשה; ּדּדין וראׁשי הּגוּיה, וראׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהחטם,

ּבּתֹורה. מפרׁשין הן הרי ְְֲִִִֵֵַַַָָֹוהּׁשּנים,
.Â,הּיד ּגב על נסּפרת אם - וחתכּה יתרה, אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה

לחרּות  ּבּה יֹוצא וחטטּהעבד סמּויה, עינֹו היתה [עקר . ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
והּוא אותה] אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה יֹוצא עבד -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָ

ּבֹו עֹוׂשה ואינֹו ּבטל, ׁשהיה אברים מראׁשי לאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּדין
לחרּות. ויצא אבר חּסרֹו הרי חתכֹו, ׁשאם - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָמלאכה

.Ê יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכהּו
ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו לחרּות; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבהן

לחרּות  ּבהן יֹוצא עבד אין - .ׁשֹומע ְֵֵֵֵֶֶֶַָ
.Á אם - ונדנדה ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחּסר עינֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכהּו

יצא  לאו, ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו ּבהן, להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָיכֹול
.לחרּות  ְֵ

.Ëוהּכהּו מנּודנדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה, וחּסר ּכהה עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָהיתה
אם  - הּכהה העין סּמא אֹו הּנֹודדת, הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאדֹון
לאו, ואם לחרּות; יצא ׁשהּוא, ּכל ּכבר ּבהן מׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

לחרּות  יצא .לא ְֵָָֹ
.Èידֹו על אינֹו[והתנפחה]וצבתהּכהּו - לחזר וסֹופּה ידֹו, ְְֲִֵַַָָָָָָֹ

יצא  - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו, ּתלׁש לחרּות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹוצא
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועין הּׁשּנים מעׂשה ּבּטל ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,

.‡È אבן ׁשּזרק ּכגֹון - כּונה ּבלא עינֹו סּמא אֹו ׁשּנֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
לא  - אצּבעֹו חתכה אֹו ׁשּנֹו והּפילה ּבעבד ונפלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלבהמה,

לחרּות  יּפיל",יצא אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן "אם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּיתּכּון. ְִֵֶַַעד

.·È ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט
לֹו ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות, יצא לא -. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.‚È חתר' וסּמאּה, עיני' לי 'ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹהיה
ּפי  על ׁשאף לחרּות; ויצא ּבאדֹון, ׂשחק - והּפילּה ׁשּני' ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלי
ּולסּכן  העבד ּבאברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
והיה  ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהם.

לחרּות  יצא ׁשהרי - לֹו ועקרּה רֹופא, .רּבֹו ְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
.„È לחרּות יצא זה הרי - עינֹו את וסּמה עבּדֹו, ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמּפיל

עינֹו ּדמי לֹו ונֹותן ּבזה.ּבׁשּנֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.ÂË ׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי

ׁשחבל  לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי אברים, ּבראׁשי י ֹוצא אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
.ּבֹו

.ÊËּברזל צאן הבעל]עבדי של המלאה -[באחריותו ְְֵֶַַֹ
האּׁשה. לא אבל הּבעל; חּסרן אם אברים, ּבראׁשי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹוצאין
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מלֹוג ובבעלותה]ועבדי האשה ידי על אינן [שהובאו - ְְְֵֵַָ
לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפילן אם לא אברים, ּבראׁשי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיֹוצאין
ׁשאינן  מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ולא ּפרֹות, אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבהן

לּה. ְִָָֻמיחדין
.ÊÈ מקֹום ּבכל נֹוהג אינֹו אברים, ּבראׁשי העבד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיציאת

ׁשהּוא  מּפני סמּוכין, ּדין ּבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין זמן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּובכל
ו'סּמית קנס  ׁשּני', את 'הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר עבד ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאם  ּפטּור; - זה' עׂשיתי 'לא אֹומר: והאדֹון עיני', ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאת
עדים, ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב אינֹו מעצמֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹיֹודה
ׁשּכל  ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור; - ּבקנס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמֹודה

מּלׁשּלמֹו. ּפטּור - ּבקנס ְְְִִֶַָָמֹודה

ו  ¤¤ּפרק
אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב

ע  לפלֹוני זה ּבגט 'זכה אף ואמר: חֹורין, ּבן יצא - בּדי' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; הּגט הּגיע ׁשּלא ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו אמר: אם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹאבל

לידֹו הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות העבד יצא לפיכולא ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מיתה. לאחר יּתנּו לא ומת, לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהאֹומר:

אֹו:·. חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּכֹותב
- חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נעׂשה
לא  חֹורין', ּבן 'אעׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב לחרּות; יצא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרי

לחרּות  .יצא ְֵָָ
אֹומר:‚. והּוא חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָהאֹומר:

אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - עׂשאני' ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'לא
ולא  ּכתב 'לא אֹומר: והּוא לֹו', ונתּתי ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ'ּכתבּתי
עד  עבד זה והרי עד, ּכמאה ּדין ּבעל הֹודאת - לי' ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנתן

ּבפנינּו .ׁשּיׁשחררֹו ְְְְֵֶַָ
אל „. ׁשפחתי 'ּפלֹונית ואמר: מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי

ואסּור  ּכׁשהיתה; ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשים' ּבּה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיׁשּתעּבדּו
הּמת  ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, להׁשּתעּבד .לּיֹורׁשים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

הּיֹורׁשין, את ּכֹופין - רּוח' קֹורת לּה 'עׂשּו אמר: אם ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכן
צּוה  ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא אֹותה מׁשעּבדין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָואין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין 'ׁשחררּוה', ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָואמר:
נׁשים;‰. לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשט  ּכׁשאר הן הרי הּדברים, הן רֹות ּובׁשאר ואּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּכּותי  ּבעד ּוכׁשרין ּגֹויים, ׁשל ּבערּכאֹות ּפסּולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּׁשּׁשה:

והתגיירו] בשומרון שהתיישבו ּכתיבה [גויים ּוצריכין ,ְְִִִָ
ּבמחּבר נכּתבין ואין עצמֹו, המׁשחרר ואין [לקרקע]לׁשם , ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻֻ

נׁשים  ּגּטי ואחד זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעדיהם
ּובמביא ּבמֹולי ׁשוין עבדים, שליח]וׁשחרּורי ע"י .[השטר ְְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּכׁשרים  ּגֹויים, ׁשל ּבערּכאֹות העֹולים הּׁשטרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
מּגּטי  חּוץ - הלואה ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּתנאים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּבכל

עבדים. וׁשחרּורי ְְֲִִִֵָָנׁשים
.Â חּוץ - ּפסּול ּכּותי, אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל

אחד  ּבעד ּכׁשרין ׁשהם עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמּגּטי
חבר  ּכּותי ׁשּיהיה והּוא, ּכּותי; אחד ועד .[ת"ח]יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

למדין  אנּו ּדבריהם, לכל ּכגֹויים ׁשהּכּותים הּזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובּזמן
לּצדֹוקין בתושבע"פ]מהם מאמינים שאינם צדוק ,[תלמידי ְִֵֶַ

ׁשּיגזרּו קדם הּזמן, ּבאֹותֹו הּכּותי ּכמֹו הּזה ּבּזמן ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשהּצדֹוקין
אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט ּדבריהם. לכל ּכגֹויים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָעליהם
חפׁשה  "אֹו אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט לׁשמּה; לּה", ְְְְְִִֵֵַָָָָֻ"וכתב
אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט לׁשמּה. ׁשּיכּתב עד לּה", נּתן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלא
הּכתּוב  יצא - נתינה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי ונתן", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ"וכתב
ּונתינה; קציצה מחּסר הּוא ׁשהרי קֹוצץ, ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻּבמחּבר
אּלא  מחּסר יהיה לא לּה", "נּתן אֹומר: הּוא ׁשחרּור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּובגט
עדיהן  חֹותמין אין עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי אחד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָנתינה.
ּבהלכֹות  הּדבר טעם ּבארנּו ּוכבר זה. ּבפני זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ִֵּגרּוׁשין.
.Ê ּובמביא ּבמֹולי ׁשוין הן ׁשחרּור וכיצד גט ׁשהּמביא ? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארץ
'ּבפני  הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, עדים אין אם לארץ, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובחּוצה
האדֹון  ּבא ואם קּיּומֹו; הּוא זה - נחּתם' ּובפני ְְְְִִִֶֶַַַָָָָנכּתב
ּבגּטי  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ּכן אחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַוערער
צריכה  ואינּה ּגּטּה מביאה עצמּה ׁשהאּׁשה ּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָנׁשים.
ׁשּׁשטר  העבד ּכ - ידּה מּתחת יֹוצא והּגט הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלקּימֹו,
ּוכׁשם  לקּימֹו. צרי אינֹו ידֹו, מּתחת יֹוצא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָׁשחרּורֹו
עליה, התנה אם נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומרת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
'ּבפני  ואמר ּגט ׁשהביא העבד ּכ - ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
קּיּום. צרי ואין הּדר אֹותּה על נאמן נחּתם', ּובפני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנכּתב

.Á והעבד העבד; ּגט מביא אּׁשה , ּגט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכל
ר  מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט ּבֹומקּבל ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

מקּבל  ּפי ׁשל על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ּבּלׁשֹון  אין - ּבֹו' והתקּדׁשי לחרּות, ּבֹו 'צאי לּה: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשאמר

מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ׁשחרּור, לׁשֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻהּזה

ה'תשע"ד  כסלו ט"ו שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ּובין ‡. ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי - ׁשחרּור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט

זכּות  ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא לעבּדֹו:אדֹוניו, הּכֹותב ,לפיכ . ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
'חּוץ  אֹו ּפלֹוני', מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל עצמ'ְְְְְְְִִִַַָָָ
ׁשאינֹו ּומּתֹו ּבטל; והּגט ּכֹורת, זה אין - ּפלֹונית' ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמּטּלית
וכן  ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא העבד, נׁשּתחרר לא - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·'ל קנּויין ּונכסי עצמ' ּבֹו: וכתּוב ּגּטֹו, ׁשהביא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעבד

קנה, לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי קנה, עצמֹו -ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשטרֹות  ּכׁשאר ּבחֹותמיו הּגט ׁשּיתקּים היה עד אם וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

קנה  ולא קנה, עצמֹו - 'ל קנּויין נכסי 'ּכל ּבֹו: ְְְְְִַַָָָָָָָֹּכתּוב
הּדּבּור  ׁשחֹולקין ּבחֹותמיו; הּגט ׁשּיתקּים עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּנכסים
ׁשחרּורֹו, גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני קנה, עצמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָואֹומרין:
אֹותם  קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל לקּימֹו; צרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו

לא - ּברּורה ּבראיה הּׁשטר.אּלא ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אּלא ‚. עצמן; קנּו לא - אחד ּבׁשטר עבדים ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמׁשחרר
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נכסיו  ּכל הּכֹותב ,לפיכ ואחד. אחד לכל ׁשטר ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָּכֹותבין
ּכתב  ואם קנּו. לא עצמן אף - אחד ּבׁשטר עבדיו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלׁשני
ּדברים  ּבּמה זה. את זה ּומׁשחררין קנּו, - ׁשטרֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשני
נתּונים  נכסי 'ּכל מּׁשניהם: ׁשטר ּבכל ּבׁשּכתב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמּורים?
לפלֹוני  נכסי 'חצי ּכתב: אם אבל עבדי'. ּופלֹוני ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָלפלֹוני
קנּו לא ׁשטרֹות, ּבׁשני אף - עבּדי' לפלֹוני נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹעבּדי
זה  ואין חציֹו, ּבֹו ׁשּיר והרי הּנכסים, מּכלל ׁשהעבד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלּום;
ּכלּום  הּנכסים מן קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא וכיון .ׁשחרּור; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

והרי „. חציֹו, העבד קנה לא - ּבׁשטר עבּדֹו חצי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמׁשחרר
ׁשּלקח  ּכגֹון ּבכסף, חציֹו ׁשחרר אם אבל ּכׁשהיה. עבד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
עבד  חציֹו ונמצא קנה, - חציֹו לׁשחרר מנת על ּדמיו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחצי
חציֹו ּבׁשּׁשחרר אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹורין. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָוחציֹו
אֹו חציֹו, ּומכר חציֹו ׁשחרר אם אבל חציֹו; והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,
מרׁשּותֹו, ּכּלֹו ויצא הֹואיל - מּתנה חציֹו ונתן חציֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשחרר
וכן  חֹורין. ּבן וחציֹו עבד חציֹו זה והרי חציֹו, העבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָקנה
ּבין  חלקֹו, את מהם אחד ׁשּׁשחרר ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻעבד
וחציֹו עבד חציֹו והרי חציֹו; העבד קנה - ּבׁשטר ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבכסף

חֹורין. ִֶּבן
חֹו‰. ּבת אּת 'הרי המעּברת: לׁשפחתֹו ּוולדהּכֹותב רין, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

- חֹורין' ּבן ּוולד ׁשפחה, אּת 'הרי קּימין. ּדבריו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבד'
חציּה ׁשּמׁשחרר ּכמי ׁשּזה ּכלּום; אמר .לא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

.Âחרּופה חלקו]ׁשפחה את שחרר השותפים אם [אחד - ְֲִִָָ
- ּגמּורה איׁש אׁשת ותעׂשה הּנׁשאר, חציּה לׁשחרר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָרצה
ּגֹומר  הּכסף ׁשאף ּבכסף; ּבין ּבׁשטר ּבין מׁשחרר, זה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהרי

ְִָׁשחרּורּה.
.Ê לא מּתר ואינֹו הֹואיל - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֻמי

ּבן  אֹותֹו ועֹוׂשה רּבֹו, את ּכֹופין חֹורין, ּבבת ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹּבׁשפחה
אמּורים? ּדברים ּבּמה דמיו. ּבחצי עליו ׁשטר וכֹותב ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָחֹורין,

ּורבּיה  ּפרּיה על מצּוה ׁשהאיׁש מּפני הּׁשפחה ּבעבד, אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ואת  אחד יֹום רּבּה את ועֹובדת ׁשהיא, ּכמֹות ּתּׁשאר -ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּכֹופין  - הפקר מנהג חּטאים ּבּה נהגּו ואם אחד. יֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעצמּה

דמיה. ּבחצי ׁשטר עליה וכֹותב לׁשחררּה, רּבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת
.Á והקנה רּבֹו ׁשעמד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָמי

- לׁשחררֹו ּדין ּבית אֹותֹו יכּפּו ׁשּלא ּכדי קטן לבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹחציֹו
לֹו וכֹותב אּפֹוטרֹוּפֹוס; לּקטן ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵַַַָָמעמידין
ּבחצי  חֹוב ׁשטר עליו וכֹותב ׁשחרּור, ּגט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוס
- ּגעּגּועין עליו לֹו ויׁש ּבעבד, הּקטן נסר ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָדמיו.

ּתינֹוק [מרחיקים]מפליגין ׁשל ׁשּדעּתֹו ּבמעֹות, מּמּנּו אֹותֹו ְְְִִִִֶֶֶַַָ
הּמעֹות  אצל .קרֹובה ְֵֶַָָ

.Ëמרע למות]ׁשכיב לעבּדֹו,[הנוטה נכסיו ּכל ׁשּכתב ְְְְְִֶַַַָָָָ
עליו  יצא ׁשהרי ּבעבד; חֹוזר ואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועמד

חֹורין. ּבן ִֵֶׁשם

ח  ¤¤ּפרק
וכֹופין ‡. חֹורין, ּבן יצא - לגֹויים עבּדֹו את את הּמֹוכר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

לֹו וכֹותב ּבדמיו, עׂשרה עד הּגֹויים מן ולקנֹותֹו לחזר ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹרּבֹו
עד  אפּלּו למכרֹו, הּגֹוי רצה לא ואם ויֹוצא. ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹגט

ּגֹובין  אין - זה ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ּבדמיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעׂשרה
ממחין. ּדין ּבית אּלא ּבֹו, ודנין מת [סמוכים]אֹותֹו ואם ְְְִִִִֵֵֶָָֻ

העבד  את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמֹוכר,
ְְְַּולׁשחררֹו.

על·. שעבוד]לוה זמן [ידי לֹו קבע אם - הּגֹוי מן עבּדֹו ְְִִַַַַַָָָ
ּגּוף  ּתקנה ,ל אחזיר ולא ּפלֹוני זמן הּגיע 'אם לֹו: ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואמר
'ּתקנה  לֹו: אמר ואם מּיד; לחרּות יצא זה הרי - זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, הּגֹוי ּגבהּו לחרּות. יצא לא ידיו', ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹמעׂשה
ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו ּובּקׁשּו מצרין האדֹון ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעל

מּפנ  לחרּות, יצא לא ּברצֹונֹו.- ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
על ‚. אף - מּגדֹוליו אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשהיה  מּפני לחרּות; העבד יצא מהן, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפי
אחר  ּבממֹון לפּיסֹו .יכֹול ְְְֵַַָָ

חּוץ „. מּמלאכּתֹו, חּוץ מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים לגֹוי ְְְְְְִִִַָָֹמכרֹו
ספק  זה הרי - טֹובים וימים הּׁשּבתֹות מן חּוץ הּמצוֹות, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמן

נׁשּתחרר  לא אֹו נׁשּתחרר ּכדי אם העבד ּתפׂש אם ,לפיכ ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מֹוציאין  אין - הּגֹוי מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי לרּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָדמיו

ִָמּידֹו.
ׁשּמכרֹו‰. אֹו זרה, עבֹודה עֹובד לגֹוי עבּדֹו הּמֹוכר ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָאחד

מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָלגר
דמיו  ּכדי ּתפׂש אם ,לפיכ ספק; זה הרי מׁשּמד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻליׂשראל
מֹוציאין  אין - המׁשּמד מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמרּבֹו

.מּידֹו ִָ
.Â את וכֹופין חֹורין; ּבן יצא לארץ, לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

הּדמים  ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מה רּבֹו ּומּפני . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
העבד  יצא לא לקחֹו, לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקנסּו
- לעּכֹו ואפּלּו לסּוריה, עבּדֹו והּמֹוכר לארץ. ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לחּו לארץ.ּכמֹוכר צה ְְֵֶָָָ
.Ê,לחזר ודעּתֹו יׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

ּכמי  הן אם ספק אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּמכרה

ׁשּלּה הּגּוף ׁשהרי לֹו, ּכמכּורין .אינן ְֲִִֵֵֶֶַָָ
.Á את אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריה, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא  מנת על רּבֹו ּבׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו  ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יׂשראל. לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר

לׁשחררֹו הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם .ּומכרֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד

רצה  לׁשם. ׁשּיעלהּו למי אֹותֹו ׁשימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעלֹות
עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה לצאת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאדֹון

ׁשּירצה  ׁשהארץ עד הּזה, ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל זה ודין . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּגֹויים. ְִַּביד

.È מחזירין אין - יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תסּגיר "לא נאמר: ועליו לעבד ּות, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו
לֹו ׁשּיכּתב לרּבֹו ואֹומרין אדניו". מעם אליך יּנצל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאׁשר
ידֹו ׁשּתּׂשיג עד ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ׁשחרּור, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹגט
ּדין  ּבית מפקיעין - לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹויּתן

מעליו  ׁשעּבּודֹו לֹו.את ויל , ְְִֵֵֵֶָָ
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מלֹוג ובבעלותה]ועבדי האשה ידי על אינן [שהובאו - ְְְֵֵַָ
לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפילן אם לא אברים, ּבראׁשי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיֹוצאין
ׁשאינן  מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ולא ּפרֹות, אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבהן

לּה. ְִָָֻמיחדין
.ÊÈ מקֹום ּבכל נֹוהג אינֹו אברים, ּבראׁשי העבד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיציאת

ׁשהּוא  מּפני סמּוכין, ּדין ּבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין זמן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּובכל
ו'סּמית קנס  ׁשּני', את 'הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר עבד ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאם  ּפטּור; - זה' עׂשיתי 'לא אֹומר: והאדֹון עיני', ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאת
עדים, ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב אינֹו מעצמֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹיֹודה
ׁשּכל  ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור; - ּבקנס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמֹודה

מּלׁשּלמֹו. ּפטּור - ּבקנס ְְְִִֶַָָמֹודה

ו  ¤¤ּפרק
אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב

ע  לפלֹוני זה ּבגט 'זכה אף ואמר: חֹורין, ּבן יצא - בּדי' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; הּגט הּגיע ׁשּלא ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו אמר: אם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹאבל

לידֹו הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות העבד יצא לפיכולא ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מיתה. לאחר יּתנּו לא ומת, לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהאֹומר:

אֹו:·. חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּכֹותב
- חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נעׂשה
לא  חֹורין', ּבן 'אעׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב לחרּות; יצא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרי

לחרּות  .יצא ְֵָָ
אֹומר:‚. והּוא חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָהאֹומר:

אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - עׂשאני' ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'לא
ולא  ּכתב 'לא אֹומר: והּוא לֹו', ונתּתי ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ'ּכתבּתי
עד  עבד זה והרי עד, ּכמאה ּדין ּבעל הֹודאת - לי' ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנתן

ּבפנינּו .ׁשּיׁשחררֹו ְְְְֵֶַָ
אל „. ׁשפחתי 'ּפלֹונית ואמר: מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי

ואסּור  ּכׁשהיתה; ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשים' ּבּה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיׁשּתעּבדּו
הּמת  ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, להׁשּתעּבד .לּיֹורׁשים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

הּיֹורׁשין, את ּכֹופין - רּוח' קֹורת לּה 'עׂשּו אמר: אם ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכן
צּוה  ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא אֹותה מׁשעּבדין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָואין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין 'ׁשחררּוה', ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָואמר:
נׁשים;‰. לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשט  ּכׁשאר הן הרי הּדברים, הן רֹות ּובׁשאר ואּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּכּותי  ּבעד ּוכׁשרין ּגֹויים, ׁשל ּבערּכאֹות ּפסּולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּׁשּׁשה:

והתגיירו] בשומרון שהתיישבו ּכתיבה [גויים ּוצריכין ,ְְִִִָ
ּבמחּבר נכּתבין ואין עצמֹו, המׁשחרר ואין [לקרקע]לׁשם , ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻֻ

נׁשים  ּגּטי ואחד זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעדיהם
ּובמביא ּבמֹולי ׁשוין עבדים, שליח]וׁשחרּורי ע"י .[השטר ְְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּכׁשרים  ּגֹויים, ׁשל ּבערּכאֹות העֹולים הּׁשטרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
מּגּטי  חּוץ - הלואה ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּתנאים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּבכל

עבדים. וׁשחרּורי ְְֲִִִֵָָנׁשים
.Â חּוץ - ּפסּול ּכּותי, אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל

אחד  ּבעד ּכׁשרין ׁשהם עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמּגּטי
חבר  ּכּותי ׁשּיהיה והּוא, ּכּותי; אחד ועד .[ת"ח]יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

למדין  אנּו ּדבריהם, לכל ּכגֹויים ׁשהּכּותים הּזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובּזמן
לּצדֹוקין בתושבע"פ]מהם מאמינים שאינם צדוק ,[תלמידי ְִֵֶַ

ׁשּיגזרּו קדם הּזמן, ּבאֹותֹו הּכּותי ּכמֹו הּזה ּבּזמן ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשהּצדֹוקין
אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט ּדבריהם. לכל ּכגֹויים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָעליהם
חפׁשה  "אֹו אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט לׁשמּה; לּה", ְְְְְִִֵֵַָָָָֻ"וכתב
אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט לׁשמּה. ׁשּיכּתב עד לּה", נּתן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלא
הּכתּוב  יצא - נתינה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי ונתן", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ"וכתב
ּונתינה; קציצה מחּסר הּוא ׁשהרי קֹוצץ, ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻּבמחּבר
אּלא  מחּסר יהיה לא לּה", "נּתן אֹומר: הּוא ׁשחרּור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּובגט
עדיהן  חֹותמין אין עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי אחד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָנתינה.
ּבהלכֹות  הּדבר טעם ּבארנּו ּוכבר זה. ּבפני זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ִֵּגרּוׁשין.
.Ê ּובמביא ּבמֹולי ׁשוין הן ׁשחרּור וכיצד גט ׁשהּמביא ? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארץ
'ּבפני  הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, עדים אין אם לארץ, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובחּוצה
האדֹון  ּבא ואם קּיּומֹו; הּוא זה - נחּתם' ּובפני ְְְְִִִֶֶַַַָָָָנכּתב
ּבגּטי  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ּכן אחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַוערער
צריכה  ואינּה ּגּטּה מביאה עצמּה ׁשהאּׁשה ּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָנׁשים.
ׁשּׁשטר  העבד ּכ - ידּה מּתחת יֹוצא והּגט הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלקּימֹו,
ּוכׁשם  לקּימֹו. צרי אינֹו ידֹו, מּתחת יֹוצא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָׁשחרּורֹו
עליה, התנה אם נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומרת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
'ּבפני  ואמר ּגט ׁשהביא העבד ּכ - ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
קּיּום. צרי ואין הּדר אֹותּה על נאמן נחּתם', ּובפני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנכּתב

.Á והעבד העבד; ּגט מביא אּׁשה , ּגט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכל
ר  מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט ּבֹומקּבל ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

מקּבל  ּפי ׁשל על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ּבּלׁשֹון  אין - ּבֹו' והתקּדׁשי לחרּות, ּבֹו 'צאי לּה: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשאמר

מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ׁשחרּור, לׁשֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻהּזה

ה'תשע"ד  כסלו ט"ו שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ּובין ‡. ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי - ׁשחרּור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט

זכּות  ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא לעבּדֹו:אדֹוניו, הּכֹותב ,לפיכ . ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
'חּוץ  אֹו ּפלֹוני', מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל עצמ'ְְְְְְְִִִַַָָָ
ׁשאינֹו ּומּתֹו ּבטל; והּגט ּכֹורת, זה אין - ּפלֹונית' ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמּטּלית
וכן  ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא העבד, נׁשּתחרר לא - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·'ל קנּויין ּונכסי עצמ' ּבֹו: וכתּוב ּגּטֹו, ׁשהביא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעבד

קנה, לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי קנה, עצמֹו -ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשטרֹות  ּכׁשאר ּבחֹותמיו הּגט ׁשּיתקּים היה עד אם וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

קנה  ולא קנה, עצמֹו - 'ל קנּויין נכסי 'ּכל ּבֹו: ְְְְְִַַָָָָָָָֹּכתּוב
הּדּבּור  ׁשחֹולקין ּבחֹותמיו; הּגט ׁשּיתקּים עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּנכסים
ׁשחרּורֹו, גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני קנה, עצמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָואֹומרין:
אֹותם  קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל לקּימֹו; צרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו

לא - ּברּורה ּבראיה הּׁשטר.אּלא ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אּלא ‚. עצמן; קנּו לא - אחד ּבׁשטר עבדים ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמׁשחרר
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נכסיו  ּכל הּכֹותב ,לפיכ ואחד. אחד לכל ׁשטר ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָּכֹותבין
ּכתב  ואם קנּו. לא עצמן אף - אחד ּבׁשטר עבדיו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלׁשני
ּדברים  ּבּמה זה. את זה ּומׁשחררין קנּו, - ׁשטרֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשני
נתּונים  נכסי 'ּכל מּׁשניהם: ׁשטר ּבכל ּבׁשּכתב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמּורים?
לפלֹוני  נכסי 'חצי ּכתב: אם אבל עבדי'. ּופלֹוני ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָלפלֹוני
קנּו לא ׁשטרֹות, ּבׁשני אף - עבּדי' לפלֹוני נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹעבּדי
זה  ואין חציֹו, ּבֹו ׁשּיר והרי הּנכסים, מּכלל ׁשהעבד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלּום;
ּכלּום  הּנכסים מן קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא וכיון .ׁשחרּור; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

והרי „. חציֹו, העבד קנה לא - ּבׁשטר עבּדֹו חצי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמׁשחרר
ׁשּלקח  ּכגֹון ּבכסף, חציֹו ׁשחרר אם אבל ּכׁשהיה. עבד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
עבד  חציֹו ונמצא קנה, - חציֹו לׁשחרר מנת על ּדמיו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחצי
חציֹו ּבׁשּׁשחרר אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹורין. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָוחציֹו
אֹו חציֹו, ּומכר חציֹו ׁשחרר אם אבל חציֹו; והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,
מרׁשּותֹו, ּכּלֹו ויצא הֹואיל - מּתנה חציֹו ונתן חציֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשחרר
וכן  חֹורין. ּבן וחציֹו עבד חציֹו זה והרי חציֹו, העבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָקנה
ּבין  חלקֹו, את מהם אחד ׁשּׁשחרר ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻעבד
וחציֹו עבד חציֹו והרי חציֹו; העבד קנה - ּבׁשטר ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבכסף

חֹורין. ִֶּבן
חֹו‰. ּבת אּת 'הרי המעּברת: לׁשפחתֹו ּוולדהּכֹותב רין, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

- חֹורין' ּבן ּוולד ׁשפחה, אּת 'הרי קּימין. ּדבריו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבד'
חציּה ׁשּמׁשחרר ּכמי ׁשּזה ּכלּום; אמר .לא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

.Âחרּופה חלקו]ׁשפחה את שחרר השותפים אם [אחד - ְֲִִָָ
- ּגמּורה איׁש אׁשת ותעׂשה הּנׁשאר, חציּה לׁשחרר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָרצה
ּגֹומר  הּכסף ׁשאף ּבכסף; ּבין ּבׁשטר ּבין מׁשחרר, זה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהרי

ְִָׁשחרּורּה.
.Ê לא מּתר ואינֹו הֹואיל - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֻמי

ּבן  אֹותֹו ועֹוׂשה רּבֹו, את ּכֹופין חֹורין, ּבבת ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹּבׁשפחה
אמּורים? ּדברים ּבּמה דמיו. ּבחצי עליו ׁשטר וכֹותב ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָחֹורין,

ּורבּיה  ּפרּיה על מצּוה ׁשהאיׁש מּפני הּׁשפחה ּבעבד, אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ואת  אחד יֹום רּבּה את ועֹובדת ׁשהיא, ּכמֹות ּתּׁשאר -ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּכֹופין  - הפקר מנהג חּטאים ּבּה נהגּו ואם אחד. יֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעצמּה

דמיה. ּבחצי ׁשטר עליה וכֹותב לׁשחררּה, רּבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת
.Á והקנה רּבֹו ׁשעמד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָמי

- לׁשחררֹו ּדין ּבית אֹותֹו יכּפּו ׁשּלא ּכדי קטן לבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹחציֹו
לֹו וכֹותב אּפֹוטרֹוּפֹוס; לּקטן ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵַַַָָמעמידין
ּבחצי  חֹוב ׁשטר עליו וכֹותב ׁשחרּור, ּגט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוס
- ּגעּגּועין עליו לֹו ויׁש ּבעבד, הּקטן נסר ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָדמיו.

ּתינֹוק [מרחיקים]מפליגין ׁשל ׁשּדעּתֹו ּבמעֹות, מּמּנּו אֹותֹו ְְְִִִִֶֶֶַַָ
הּמעֹות  אצל .קרֹובה ְֵֶַָָ

.Ëמרע למות]ׁשכיב לעבּדֹו,[הנוטה נכסיו ּכל ׁשּכתב ְְְְְִֶַַַָָָָ
עליו  יצא ׁשהרי ּבעבד; חֹוזר ואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועמד

חֹורין. ּבן ִֵֶׁשם

ח  ¤¤ּפרק
וכֹופין ‡. חֹורין, ּבן יצא - לגֹויים עבּדֹו את את הּמֹוכר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

לֹו וכֹותב ּבדמיו, עׂשרה עד הּגֹויים מן ולקנֹותֹו לחזר ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹרּבֹו
עד  אפּלּו למכרֹו, הּגֹוי רצה לא ואם ויֹוצא. ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹגט

ּגֹובין  אין - זה ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ּבדמיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעׂשרה
ממחין. ּדין ּבית אּלא ּבֹו, ודנין מת [סמוכים]אֹותֹו ואם ְְְִִִִֵֵֶָָֻ

העבד  את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמֹוכר,
ְְְַּולׁשחררֹו.

על·. שעבוד]לוה זמן [ידי לֹו קבע אם - הּגֹוי מן עבּדֹו ְְִִַַַַַָָָ
ּגּוף  ּתקנה ,ל אחזיר ולא ּפלֹוני זמן הּגיע 'אם לֹו: ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואמר
'ּתקנה  לֹו: אמר ואם מּיד; לחרּות יצא זה הרי - זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, הּגֹוי ּגבהּו לחרּות. יצא לא ידיו', ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹמעׂשה
ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו ּובּקׁשּו מצרין האדֹון ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעל

מּפנ  לחרּות, יצא לא ּברצֹונֹו.- ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
על ‚. אף - מּגדֹוליו אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשהיה  מּפני לחרּות; העבד יצא מהן, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפי
אחר  ּבממֹון לפּיסֹו .יכֹול ְְְֵַַָָ

חּוץ „. מּמלאכּתֹו, חּוץ מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים לגֹוי ְְְְְְִִִַָָֹמכרֹו
ספק  זה הרי - טֹובים וימים הּׁשּבתֹות מן חּוץ הּמצוֹות, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמן

נׁשּתחרר  לא אֹו נׁשּתחרר ּכדי אם העבד ּתפׂש אם ,לפיכ ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מֹוציאין  אין - הּגֹוי מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי לרּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָדמיו

ִָמּידֹו.
ׁשּמכרֹו‰. אֹו זרה, עבֹודה עֹובד לגֹוי עבּדֹו הּמֹוכר ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָאחד

מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָלגר
דמיו  ּכדי ּתפׂש אם ,לפיכ ספק; זה הרי מׁשּמד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻליׂשראל
מֹוציאין  אין - המׁשּמד מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמרּבֹו

.מּידֹו ִָ
.Â את וכֹופין חֹורין; ּבן יצא לארץ, לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

הּדמים  ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מה רּבֹו ּומּפני . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
העבד  יצא לא לקחֹו, לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקנסּו
- לעּכֹו ואפּלּו לסּוריה, עבּדֹו והּמֹוכר לארץ. ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לחּו לארץ.ּכמֹוכר צה ְְֵֶָָָ
.Ê,לחזר ודעּתֹו יׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

ּכמי  הן אם ספק אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּמכרה

ׁשּלּה הּגּוף ׁשהרי לֹו, ּכמכּורין .אינן ְֲִִֵֵֶֶַָָ
.Á את אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריה, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא  מנת על רּבֹו ּבׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו  ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יׂשראל. לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר

לׁשחררֹו הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם .ּומכרֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד

רצה  לׁשם. ׁשּיעלהּו למי אֹותֹו ׁשימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעלֹות
עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה לצאת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאדֹון

ׁשּירצה  ׁשהארץ עד הּזה, ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל זה ודין . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּגֹויים. ְִַּביד

.È מחזירין אין - יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תסּגיר "לא נאמר: ועליו לעבד ּות, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו
לֹו ׁשּיכּתב לרּבֹו ואֹומרין אדניו". מעם אליך יּנצל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאׁשר
ידֹו ׁשּתּׂשיג עד ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ׁשחרּור, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹגט
ּדין  ּבית מפקיעין - לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹויּתן
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.‡Èלֹו והֹוסיף צדק; ּגר הּוא הרי לארץ, ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד
ׁשפל  ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמֹונה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב
ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: עליו, וצּוה הּגר, מן  יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָרּוח
ּדברים. הֹונית אף זֹו ּתֹונּנּו", לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ְְְִֶֶַַַַַָָָֹּבאחד
לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר הּזה, הּגר את ׁשהּמֹונה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
תֹונה", לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש תֹונּו "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמּׁשּום
ּכמֹו תלחצּנּו", "לא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹּומּׁשּום

הֹוניה. ּבענין ְְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו
.·È ּולקּבל למּול רצה ולא סתם, הּגֹוי מן עבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקֹונה

ואם  חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמצוֹות
ואם  לארץ. לחּוצה אֹו לגֹויים, ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה ְְְְִִֵֶָָָָָֹלא
לקּימֹו מּתר זה הרי - ימּול ׁשּלא ּבתחּלה עליו העבד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻהתנה
לארץ  לחּוצה אֹו לגֹויים ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה זמן .ּכל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

עצמֹו הּפיל ּכ ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל עבד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
ולא  יׂשראל ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹלּגיסֹות,
מן  ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם אּמֹות ְֲִִִֵֵֶָָָָָֹֻֻּבדיני

ׁשל  ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ׁשהּוא הּגֹויים; מּפני ּגֹויים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
מּידם. ְִִַָָּכמּציל

.‚È ׁשחרּור ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ואם הּמפקיר ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש ׁשהפקיר, האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„È,רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - האסּורין מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
ׁשחרּור  גט לֹו וכֹותב רּבֹו, את וכֹופין לחרּות; .יצא ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.ÂË ּכל ראׁשֹון, רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - ׁשּנׁשּבה ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד
ואם  ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהּפֹודה

חֹורין  ּבן זה הרי חֹורין, ּבן לׁשם נתיאׁשּפדהּו לא ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
נֹוטל  עבד, לׁשם אֹותֹו הּפֹודה הרי - ראׁשֹון רּבֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַמּמּנּו
חֹוזר  חֹורין, ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; וחֹוזר מרּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּפדיֹונֹו

כלּום. ּבלא הראׁשֹון ְְְִַָֹלרּבֹו
.ÊËהיּפֹוּתיקי רּבֹו ׁשעׂשהּו לגביה]עבד לבעל [שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ

חֹוב  לבעל וכֹופין מׁשחרר. זה הרי - וׁשחררֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָֻחֹובֹו,
לאחר  ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם; ּתּקּון מּפני הּוא, ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלׁשחררֹו

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמן,
.ÊÈ ּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר  ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּבראׁשֹו,
חּיב ּת ׁשאין הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּצּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹורה

לכּתב  רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבהן
ׁשחרּור  גט העבדים,לֹו את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יצא  - 'ל 'מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹו
לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ׁשּכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלחרּות;
ׁשהמׁשחרר  אֹומר, אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ׁשהפקיע ּדעּתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּגּלה
ׁשּלא  ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא לׁשֹון, ּבכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹעבּדֹו
- זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ׁשעּבּוד עליו לֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָנׁשאר
ׁשחרּור, ּגט לֹו לכּתב אֹותֹו וכֹופין ּבֹו; לחזר יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹׁשאינֹו
אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ּכתב. לא ׁשעדין ּפי על ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹאף
קרא  אֹו רּבֹו, ּבפני ּתפּלין ׁשהּניח אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשהּו
לא  - מחה ולא רּבֹו, ּבפני הּכנסת ּבבית ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשלׁשה

לחרּות. ְֵָָיצא

.ÁÈ ּתֹורה עבּדֹו את ללּמד לאדם לא ואסּור לּמדֹו, ואם ; ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
לחרּות. ְֵָָיצא

.ËÈרּבֹו ּבפני וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
צרי רּבֹו, ּבפני וׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ּבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלׁשם

ּבּמים  לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ .לפרׁש. ְְְְִִִֵַַַָָָָ
.Î והטּבילֹויׂשר ּגֹוי, ּתינֹוק ׁשּמצא אֹו קטן, ּבגֹוי ׁשּתקף אל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבן  לׁשם עבד; זה הרי עבד, לׁשם ּגר; זה הרי - ּגר ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶלׁשם
חֹורין  ּבן זה הרי .חֹורין, ֲִִֵֶֶ

.‡Î עצמן קנּו - ּבפניו וטבלּו ועבדיו ׁשפחֹותיו ׁשּקדמּו ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּגר
חֹורין  .ּבני ְִֵ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. ּפי על אף - ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

ונקנה  ונמּכר ּדבר, לכל ּכנעני עבד הּולד זה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו,
העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשין

מּיׂשראל ·. עבד הּקֹונה מן אחד אֹו ּתֹוׁשב, ּגר מן אֹו , ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
האּמֹות. מּׁשאר מאחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּגֹוי
מּׁשאר  אחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
הּוא  והרי לעבד, ליׂשראל עצמֹו את למּכר לֹו יׁש - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאּמֹות
ׁשּנאמר: ּובנֹותיו, ּבניו מֹוכר וכן ּדבר; לכל ּכנעני ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
הֹולידּו אׁשר עּמכם, אׁשר ּומּמׁשּפחּתם ּתּקנּו, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָ"מהם
ּדבר. לכל ּכנעני עבד הּוא הרי מאּלּו, אחד וכל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבארצכם".

האּמֹות ‚. מן הרי אחד - ׁשּלנּו ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אבל  ּבארצכם". הֹולידּו "אׁשר ׁשּנאמר: ּכנעני, עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּבן
לפי  עבד, הּבן אין - האּמֹות מן אחת על ׁשּבא ׁשּלנּו ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעבד

חייס לֹו אין ועבד ּבארצכם", הֹולידּו "אׁשר [אין ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
אליו] .מייחסים

אם „. וכן ּומכרם, ׁשביה והביא מלחמה, ׁשעׂשה ּגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמל
עֹוׂשה  ׁשהיא מאּמה ויגנב ׁשּיל ׁשּירצה מי לכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻהרׁשה
ׁשּכל  ּדיניו היּו אם וכן לעצמֹו, וימּכר יביא מלחמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹעּמֹו
לא  אֹו וכ ּכ ׁשעׂשה מי אֹו יּמכר, הּמס יּתן ׁשּלא ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמי
ּבדינין  הּנלקח ועבד ּדין; ּדיניו הרי - יּמכר וכ ּכ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיעׂשה

ּדבר  לכל ּכנעני ּכעבד הּוא הרי .אּלּו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָ
אּלא ‰. ּבֹו לֹו ואין ּגּופֹו, קנה לא - לעבדּות ּגֹוי ׁשּקנה ְְְֵֶֶַָָָָָֹּגֹוי

ידיו  ּגּופֹומעׂשה הרי ליׂשראל, מכרֹו אם כן, ּפי על אף ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ליׂשראל. ְְִֵָָקנּוי

.Â קטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות; קֹונה ,האּׁשה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָ
החׁשד לזנות]מּפני קנת [שזהו זֹו הרי אֹותן, קנת ואם . ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

ּבן  עבד לקנֹות אּלא אסּורה ׁשאינּה לי, ויראה ּכאיׁש. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּגּופן
לׁשחרר  לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ּומּתׁשע ׁשנים, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּתׁשע
ׁשּנאמר: ּבעׂשה, עֹובר - המׁשחררֹו וכל ּכנעני; ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעבד
ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר ׁשחררֹו, ואם ּתעבדּו". ּבהם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֻ"לעלם
אֹותן  ּבכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשחרּור ּגט לכּתב אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹוכֹופין
אפּלּו מצוה, לדבר לׁשחררֹו ּומּתר ׁשּבארנּו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻהּדרכים
ּבבית  עׂשרה ׁשם היּו ׁשּלא ּכגֹון ּדבריהם; ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמצוה
וכן  הּמנין; ּבֹו ּומׁשלים עבּדֹו, מׁשחרר זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּכנסת
מנהג  ּבּה נֹוהגין העם ׁשהיּו ׁשפחה וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
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רּבּה את ּכֹופין - לחּטאים מכׁשֹול היא והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהפקר,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמכׁשֹול. ויסּור ׁשּתּנׂשא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשחררּה,

.Ê,'זנ ואיני עּמי 'עׂשה הּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
הּצדקה; מן יתּפרנס אֹו הּפתחים, על לֹו ויׁשאל יל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאּלא

ׁשּביניהם  עבדים להחיֹות מצּוין ּדברים ׁשּיׂשראל ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
לׁשמר  לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ּבעבדיו; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאמּורים?
אֹו יברחּו הם ּכראּוי, ויׁשקם עבדיו יאכיל לא ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹממֹונם,
אבל  אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ואדם ְְֲִֵַַָָָָָָָָָָימּותּו,
חּיב  מלֹוג, נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעבדים
ׁשאם  אֹותם; הכניסה ּכן מנת ׁשעל ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבמזֹונֹותיהם
ּבאחריּותן  חּיב אינֹו והרי יברחּו, אֹו ימּותּו - אֹותם יזּון .לא ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹ

.Áּבפר ּכנעני ּבעבד לעבד ּכ,מּתר ׁשהּדין ּפי על ואף . ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ורֹודף  רחמן אדם ׁשּיהיה החכמה ודרכי חסידּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּדת
ויאכילהּו לֹו, יצר ולא עבּדֹו על עּלֹו יכּביד ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֻצדק,
היּו הראׁשֹונים חכמים מׁשקהּו. ּומּכל מאכלֹו מּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָויׁשקהּו
ּומקּדימין  אֹוכלין, ׁשהיּו ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל לעבד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָנֹותנין
אֹומר: הּוא הרי עצמן. מזֹונֹות על והעבדים הּבהמֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָמזֹון
יד  אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל עבדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ"ּכעיני
לעבדּות  ּבדברים; ולא ּבּיד לא יבּזהּו, לא וכן ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגברּתּה".
וכעס, צעקה עליו ירּבה ולא לבּוׁשה. לא הּכתּוב, ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָֹֹמסרֹו
ּבדברי  מפרׁש וכן טענֹותיו. ויׁשמע ּבנחת, עּמֹו ידּבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹאּלא
עבּדי  מׁשּפט אמאס "אם ּבהן: ׁשהׁשּתּבח הּטֹובים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאּיֹוב
ּברחם  ויכנּנּו עׂשהּו, עׂשני בּבטן הלא עּמדי, ּברבם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻואמתי
ּבּגֹויים  אּלא מצּויה והעּזּות האכזרּיּות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד".
יׂשראל  והם אבינּו, אברהם ׁשל זרעֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהערלים,
וצּום  הּתֹורה טֹובת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהׁשּפיע
וכן  הּכל. על הם רחמנים - צּדיקים ּומׁשּפטים ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּבחּקים
הּוא  ּבהם, להּדּמֹות ׁשּצּונּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבמּדֹותיו
מרחמין  - המרחם וכל מעׂשיו". ּכל על "ורחמיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָאֹומר:

."והרּב ורחמ רחמים, ל "ונתן ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָעליו,
ׁשּדי. ּבעזרת עׂשר, ׁשנים ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּברי
ׁשלׁשים  מכירה, הלכֹות וחמּׁשה: ׁשבעים ּפרקיו, ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָֹּומנין
הלכֹות  ּפרקים; עׂשר ׁשנים ּומּתנה, זכּיה הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּפרקים;
וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻׁשכנים,

ּפרקים. ּתׁשעה עבדים, הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָעׂשרה
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הלכֹות  ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות

-mihRWnxtq
zExikU zFkld

¥¤¦§̈¦
¦§§¦

וארּבע  עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיׁש
וׁשֹומר  ׂשכיר ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ׂשכר  יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹׂשכר;
ׁשעֹוׂשה  המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; אחר ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׂשכיר
ּבׁשעת  ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא (ה) ְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹֻּבֹו;
מה  על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא (ו) ְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלאכה;
ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּׁשאכל;

ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות אּלּו.ּובאּור ְְִִִֵֵֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. נאמרּו ׁשֹומרים להם;ארּבעה יׁש ּדינין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ונֹוׂשא  והּׁשֹואל, חּנם, ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָואּלּו
והּׂשֹוכר. ְֵַָָׂשכר,

ׁשּלהן ·. ּדינין ׁשלׁשה הן הּפּקדֹון ואּלּו ׁשּנגנב חּנם ׁשֹומר : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּגדֹול  אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו,

נׁשּבע [גמור] זה הרי - נׁשּבת אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ּופטּור, הּׁשֹומרין, ּכדר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּׁשמר
- הּכל מׁשּלם הּׁשֹואל האלהים". אל הּבית ּבעל ונקרב . .ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ
מּזה, ּגדֹול אנס ארעֹו ּבין נגנב, אֹו הּׁשאּול, ּדבר ׁשאבד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּכן  נׁשּבת; אֹו נׁשּברה אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ׁשּמתה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
ׁשּלם  עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו "ונׁשּבר ּבׁשֹואל: ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּכתּוב
להן: יׁש אחד ּדין ׁשניהם הּׂשֹוכר, אֹו ׂשכר נֹוׂשא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשּלם".
ׁשמירתֹו על ׂשכר ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור, הּדבר אבד אֹו נגנב ְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָאם
ּכגֹון  - מּזה ּגדֹול אנס ארעֹו ואם מׁשּלמין. אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ
- נטרפה אֹו נׁשּבת, אֹו נׁשּברה, אֹו ּומתה, ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיתה
אֹו "ּומת ׁשּנאמר: ּופטּורין, ׁשּנאנסה, נׁשּבעין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהרי
יּגנב  ּגנב "אם וגֹו', ה'" ׁשבּועת - ראה אין נׁשּבה, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹנׁשּבר
נׁשּבע  - חּנם ׁשֹומר אֹומר: נמצאת לבעליו". יׁשּלם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמעּמֹו
ּבׁשעת  הּמתה מן חּוץ הּכל, את מׁשּלם - והּׁשֹואל הּכל; ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹעל
את  מׁשּלמין - והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכה
ּכגֹון  הּגדֹולים האנסין על ונׁשּבעין הּגנבה, ואת ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאבדה
ּבספינה  הּדבר ׁשאבד אֹו ּוטרפה, ּומתה ּוׁשבּויה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשבּורה
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מזּין, ּבליסטיס נלקח אֹו ּבּים, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּטבעה

ּגדֹולים. אנסין ְְֳִִִָָמּׁשאר
הׁשאילֹו,‚. אֹו ּבׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד

הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם - לֹו הׂשּכיר החפץ]אֹו [של ְְִִִִֵֶַַַָָ
מּכלּום; ּפטּור הּׁשֹומר הרי - ׂשכרן אֹו ׁשּלהן, הּדבר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָעם
זה  הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ׁשּׁשמר, ּבּדבר ּפׁשע ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאפּלּו
הּוא, ׂשכיר אם יׁשּלם; לא עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,
אֹו הּבעלים ּבׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׂשכרֹו". ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבא
ׁשם  הּבעלים ׁשאין ּפי על ואף החפץ, ׁשּנטל ּבעת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׂשכרן
נטל  אם אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה, הּגנבה ּבעת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּמֹו
ׂשכר  לרׁשּותֹו ׁשּבא ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר עליו ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחפץ,
ּבעת  ׁשם עֹומדין ׁשהיּו ּפי על אף - ׁשאלן אֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּבעלים
אין  "ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם, זה הרי הּׁשמּור, הּדבר ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאנס
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.‡Èלֹו והֹוסיף צדק; ּגר הּוא הרי לארץ, ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד
ׁשפל  ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמֹונה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב
ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: עליו, וצּוה הּגר, מן  יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָרּוח
ּדברים. הֹונית אף זֹו ּתֹונּנּו", לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ְְְִֶֶַַַַַָָָֹּבאחד
לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר הּזה, הּגר את ׁשהּמֹונה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
תֹונה", לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש תֹונּו "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמּׁשּום
ּכמֹו תלחצּנּו", "לא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹּומּׁשּום

הֹוניה. ּבענין ְְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו
.·È ּולקּבל למּול רצה ולא סתם, הּגֹוי מן עבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקֹונה

ואם  חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמצוֹות
ואם  לארץ. לחּוצה אֹו לגֹויים, ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה ְְְְִִֵֶָָָָָֹלא
לקּימֹו מּתר זה הרי - ימּול ׁשּלא ּבתחּלה עליו העבד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻהתנה
לארץ  לחּוצה אֹו לגֹויים ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה זמן .ּכל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

עצמֹו הּפיל ּכ ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל עבד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
ולא  יׂשראל ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹלּגיסֹות,
מן  ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם אּמֹות ְֲִִִֵֵֶָָָָָֹֻֻּבדיני

ׁשל  ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ׁשהּוא הּגֹויים; מּפני ּגֹויים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
מּידם. ְִִַָָּכמּציל

.‚È ׁשחרּור ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ואם הּמפקיר ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש ׁשהפקיר, האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„È,רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - האסּורין מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
ׁשחרּור  גט לֹו וכֹותב רּבֹו, את וכֹופין לחרּות; .יצא ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.ÂË ּכל ראׁשֹון, רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - ׁשּנׁשּבה ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד
ואם  ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהּפֹודה

חֹורין  ּבן זה הרי חֹורין, ּבן לׁשם נתיאׁשּפדהּו לא ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
נֹוטל  עבד, לׁשם אֹותֹו הּפֹודה הרי - ראׁשֹון רּבֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַמּמּנּו
חֹוזר  חֹורין, ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; וחֹוזר מרּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּפדיֹונֹו

כלּום. ּבלא הראׁשֹון ְְְִַָֹלרּבֹו
.ÊËהיּפֹוּתיקי רּבֹו ׁשעׂשהּו לגביה]עבד לבעל [שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ

חֹוב  לבעל וכֹופין מׁשחרר. זה הרי - וׁשחררֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָֻחֹובֹו,
לאחר  ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם; ּתּקּון מּפני הּוא, ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלׁשחררֹו

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמן,
.ÊÈ ּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר  ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּבראׁשֹו,
חּיב ּת ׁשאין הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּצּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹורה

לכּתב  רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבהן
ׁשחרּור  גט העבדים,לֹו את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יצא  - 'ל 'מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹו
לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ׁשּכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלחרּות;
ׁשהמׁשחרר  אֹומר, אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ׁשהפקיע ּדעּתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּגּלה
ׁשּלא  ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא לׁשֹון, ּבכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹעבּדֹו
- זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ׁשעּבּוד עליו לֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָנׁשאר
ׁשחרּור, ּגט לֹו לכּתב אֹותֹו וכֹופין ּבֹו; לחזר יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹׁשאינֹו
אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ּכתב. לא ׁשעדין ּפי על ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹאף
קרא  אֹו רּבֹו, ּבפני ּתפּלין ׁשהּניח אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשהּו
לא  - מחה ולא רּבֹו, ּבפני הּכנסת ּבבית ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשלׁשה

לחרּות. ְֵָָיצא

.ÁÈ ּתֹורה עבּדֹו את ללּמד לאדם לא ואסּור לּמדֹו, ואם ; ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
לחרּות. ְֵָָיצא

.ËÈרּבֹו ּבפני וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
צרי רּבֹו, ּבפני וׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ּבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלׁשם

ּבּמים  לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ .לפרׁש. ְְְְִִִֵַַַָָָָ
.Î והטּבילֹויׂשר ּגֹוי, ּתינֹוק ׁשּמצא אֹו קטן, ּבגֹוי ׁשּתקף אל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבן  לׁשם עבד; זה הרי עבד, לׁשם ּגר; זה הרי - ּגר ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶלׁשם
חֹורין  ּבן זה הרי .חֹורין, ֲִִֵֶֶ

.‡Î עצמן קנּו - ּבפניו וטבלּו ועבדיו ׁשפחֹותיו ׁשּקדמּו ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּגר
חֹורין  .ּבני ְִֵ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. ּפי על אף - ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

ונקנה  ונמּכר ּדבר, לכל ּכנעני עבד הּולד זה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו,
העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשין

מּיׂשראל ·. עבד הּקֹונה מן אחד אֹו ּתֹוׁשב, ּגר מן אֹו , ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
האּמֹות. מּׁשאר מאחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּגֹוי
מּׁשאר  אחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
הּוא  והרי לעבד, ליׂשראל עצמֹו את למּכר לֹו יׁש - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאּמֹות
ׁשּנאמר: ּובנֹותיו, ּבניו מֹוכר וכן ּדבר; לכל ּכנעני ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
הֹולידּו אׁשר עּמכם, אׁשר ּומּמׁשּפחּתם ּתּקנּו, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָ"מהם
ּדבר. לכל ּכנעני עבד הּוא הרי מאּלּו, אחד וכל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבארצכם".

האּמֹות ‚. מן הרי אחד - ׁשּלנּו ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אבל  ּבארצכם". הֹולידּו "אׁשר ׁשּנאמר: ּכנעני, עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּבן
לפי  עבד, הּבן אין - האּמֹות מן אחת על ׁשּבא ׁשּלנּו ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעבד

חייס לֹו אין ועבד ּבארצכם", הֹולידּו "אׁשר [אין ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
אליו] .מייחסים

אם „. וכן ּומכרם, ׁשביה והביא מלחמה, ׁשעׂשה ּגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמל
עֹוׂשה  ׁשהיא מאּמה ויגנב ׁשּיל ׁשּירצה מי לכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻהרׁשה
ׁשּכל  ּדיניו היּו אם וכן לעצמֹו, וימּכר יביא מלחמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹעּמֹו
לא  אֹו וכ ּכ ׁשעׂשה מי אֹו יּמכר, הּמס יּתן ׁשּלא ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמי
ּבדינין  הּנלקח ועבד ּדין; ּדיניו הרי - יּמכר וכ ּכ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיעׂשה

ּדבר  לכל ּכנעני ּכעבד הּוא הרי .אּלּו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָ
אּלא ‰. ּבֹו לֹו ואין ּגּופֹו, קנה לא - לעבדּות ּגֹוי ׁשּקנה ְְְֵֶֶַָָָָָֹּגֹוי

ידיו  ּגּופֹומעׂשה הרי ליׂשראל, מכרֹו אם כן, ּפי על אף ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ליׂשראל. ְְִֵָָקנּוי

.Â קטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות; קֹונה ,האּׁשה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָ
החׁשד לזנות]מּפני קנת [שזהו זֹו הרי אֹותן, קנת ואם . ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

ּבן  עבד לקנֹות אּלא אסּורה ׁשאינּה לי, ויראה ּכאיׁש. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּגּופן
לׁשחרר  לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ּומּתׁשע ׁשנים, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּתׁשע
ׁשּנאמר: ּבעׂשה, עֹובר - המׁשחררֹו וכל ּכנעני; ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעבד
ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר ׁשחררֹו, ואם ּתעבדּו". ּבהם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֻ"לעלם
אֹותן  ּבכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשחרּור ּגט לכּתב אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹוכֹופין
אפּלּו מצוה, לדבר לׁשחררֹו ּומּתר ׁשּבארנּו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻהּדרכים
ּבבית  עׂשרה ׁשם היּו ׁשּלא ּכגֹון ּדבריהם; ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמצוה
וכן  הּמנין; ּבֹו ּומׁשלים עבּדֹו, מׁשחרר זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּכנסת
מנהג  ּבּה נֹוהגין העם ׁשהיּו ׁשפחה וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
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רּבּה את ּכֹופין - לחּטאים מכׁשֹול היא והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהפקר,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמכׁשֹול. ויסּור ׁשּתּנׂשא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשחררּה,

.Ê,'זנ ואיני עּמי 'עׂשה הּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
הּצדקה; מן יתּפרנס אֹו הּפתחים, על לֹו ויׁשאל יל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאּלא

ׁשּביניהם  עבדים להחיֹות מצּוין ּדברים ׁשּיׂשראל ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
לׁשמר  לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ּבעבדיו; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאמּורים?
אֹו יברחּו הם ּכראּוי, ויׁשקם עבדיו יאכיל לא ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹממֹונם,
אבל  אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ואדם ְְֲִֵַַָָָָָָָָָָימּותּו,
חּיב  מלֹוג, נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעבדים
ׁשאם  אֹותם; הכניסה ּכן מנת ׁשעל ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבמזֹונֹותיהם
ּבאחריּותן  חּיב אינֹו והרי יברחּו, אֹו ימּותּו - אֹותם יזּון .לא ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹ

.Áּבפר ּכנעני ּבעבד לעבד ּכ,מּתר ׁשהּדין ּפי על ואף . ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ורֹודף  רחמן אדם ׁשּיהיה החכמה ודרכי חסידּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּדת
ויאכילהּו לֹו, יצר ולא עבּדֹו על עּלֹו יכּביד ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֻצדק,
היּו הראׁשֹונים חכמים מׁשקהּו. ּומּכל מאכלֹו מּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָויׁשקהּו
ּומקּדימין  אֹוכלין, ׁשהיּו ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל לעבד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָנֹותנין
אֹומר: הּוא הרי עצמן. מזֹונֹות על והעבדים הּבהמֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָמזֹון
יד  אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל עבדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ"ּכעיני
לעבדּות  ּבדברים; ולא ּבּיד לא יבּזהּו, לא וכן ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגברּתּה".
וכעס, צעקה עליו ירּבה ולא לבּוׁשה. לא הּכתּוב, ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָֹֹמסרֹו
ּבדברי  מפרׁש וכן טענֹותיו. ויׁשמע ּבנחת, עּמֹו ידּבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹאּלא
עבּדי  מׁשּפט אמאס "אם ּבהן: ׁשהׁשּתּבח הּטֹובים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאּיֹוב
ּברחם  ויכנּנּו עׂשהּו, עׂשני בּבטן הלא עּמדי, ּברבם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻואמתי
ּבּגֹויים  אּלא מצּויה והעּזּות האכזרּיּות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד".
יׂשראל  והם אבינּו, אברהם ׁשל זרעֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהערלים,
וצּום  הּתֹורה טֹובת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהׁשּפיע
וכן  הּכל. על הם רחמנים - צּדיקים ּומׁשּפטים ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּבחּקים
הּוא  ּבהם, להּדּמֹות ׁשּצּונּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבמּדֹותיו
מרחמין  - המרחם וכל מעׂשיו". ּכל על "ורחמיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָאֹומר:

."והרּב ורחמ רחמים, ל "ונתן ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָעליו,
ׁשּדי. ּבעזרת עׂשר, ׁשנים ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּברי
ׁשלׁשים  מכירה, הלכֹות וחמּׁשה: ׁשבעים ּפרקיו, ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָֹּומנין
הלכֹות  ּפרקים; עׂשר ׁשנים ּומּתנה, זכּיה הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּפרקים;
וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻׁשכנים,

ּפרקים. ּתׁשעה עבדים, הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָעׂשרה
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הלכֹות  ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
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וארּבע  עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיׁש
וׁשֹומר  ׂשכיר ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ׂשכר  יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹׂשכר;
ׁשעֹוׂשה  המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; אחר ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׂשכיר
ּבׁשעת  ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא (ה) ְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹֻּבֹו;
מה  על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא (ו) ְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלאכה;
ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּׁשאכל;

ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות אּלּו.ּובאּור ְְִִִֵֵֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. נאמרּו ׁשֹומרים להם;ארּבעה יׁש ּדינין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ונֹוׂשא  והּׁשֹואל, חּנם, ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָואּלּו
והּׂשֹוכר. ְֵַָָׂשכר,

ׁשּלהן ·. ּדינין ׁשלׁשה הן הּפּקדֹון ואּלּו ׁשּנגנב חּנם ׁשֹומר : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּגדֹול  אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו,

נׁשּבע [גמור] זה הרי - נׁשּבת אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ּופטּור, הּׁשֹומרין, ּכדר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּׁשמר
- הּכל מׁשּלם הּׁשֹואל האלהים". אל הּבית ּבעל ונקרב . .ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ
מּזה, ּגדֹול אנס ארעֹו ּבין נגנב, אֹו הּׁשאּול, ּדבר ׁשאבד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּכן  נׁשּבת; אֹו נׁשּברה אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ׁשּמתה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
ׁשּלם  עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו "ונׁשּבר ּבׁשֹואל: ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּכתּוב
להן: יׁש אחד ּדין ׁשניהם הּׂשֹוכר, אֹו ׂשכר נֹוׂשא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשּלם".
ׁשמירתֹו על ׂשכר ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור, הּדבר אבד אֹו נגנב ְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָאם
ּכגֹון  - מּזה ּגדֹול אנס ארעֹו ואם מׁשּלמין. אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ
- נטרפה אֹו נׁשּבת, אֹו נׁשּברה, אֹו ּומתה, ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיתה
אֹו "ּומת ׁשּנאמר: ּופטּורין, ׁשּנאנסה, נׁשּבעין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהרי
יּגנב  ּגנב "אם וגֹו', ה'" ׁשבּועת - ראה אין נׁשּבה, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹנׁשּבר
נׁשּבע  - חּנם ׁשֹומר אֹומר: נמצאת לבעליו". יׁשּלם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמעּמֹו
ּבׁשעת  הּמתה מן חּוץ הּכל, את מׁשּלם - והּׁשֹואל הּכל; ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹעל
את  מׁשּלמין - והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכה
ּכגֹון  הּגדֹולים האנסין על ונׁשּבעין הּגנבה, ואת ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאבדה
ּבספינה  הּדבר ׁשאבד אֹו ּוטרפה, ּומתה ּוׁשבּויה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשבּורה
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מזּין, ּבליסטיס נלקח אֹו ּבּים, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּטבעה

ּגדֹולים. אנסין ְְֳִִִָָמּׁשאר
הׁשאילֹו,‚. אֹו ּבׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד

הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם - לֹו הׂשּכיר החפץ]אֹו [של ְְִִִִֵֶַַַָָ
מּכלּום; ּפטּור הּׁשֹומר הרי - ׂשכרן אֹו ׁשּלהן, הּדבר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָעם
זה  הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ׁשּׁשמר, ּבּדבר ּפׁשע ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאפּלּו
הּוא, ׂשכיר אם יׁשּלם; לא עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,
אֹו הּבעלים ּבׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׂשכרֹו". ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבא
ׁשם  הּבעלים ׁשאין ּפי על ואף החפץ, ׁשּנטל ּבעת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׂשכרן
נטל  אם אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה, הּגנבה ּבעת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּמֹו
ׂשכר  לרׁשּותֹו ׁשּבא ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר עליו ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחפץ,
ּבעת  ׁשם עֹומדין ׁשהיּו ּפי על אף - ׁשאלן אֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּבעלים
אין  "ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם, זה הרי הּׁשמּור, הּדבר ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאנס
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עּמֹו היה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יׁשּלם". ׁשּלם [עבד עּמֹו, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
הּגנבה אצלו] ּבעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - הּׁשאלה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבעת

ּפי  על אף - הּׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה לא ּפטּור; ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹוהּמיתה,
הּדין  והּוא חּיב. הּׁשבּויה, אֹו הּמיתה ּבעת עּמֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּפׁשיעה  אפּלּו ּפטּורין; ּבּבעלים ׁשּכּלן הּׁשֹומרין, ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻלׁשאר

ּפטּור. ְִַָָּבּבעלים,
.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

אפּלּוחּיב  להׁשאיל; רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
לא  - מצוה עֹוׂשה ּבֹו הּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ספר ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאל
אפּלּו להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן לאחר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַיׁשאילּנּו
לֹו: אֹומר זה ׁשהרי לאחר; יׂשּכירּנּו לא ּתֹורה, ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהׂשּכירֹו
ּומסר  הּׁשֹומר עבר אחר'. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'אין
ּכדר הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש אם - ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלׁשֹומר
עדים  יׁש ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור - ונאנס ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשֹומרין,
לׁשּלם  הראׁשֹון הּׁשֹומר חּיב - עדים ׁשם אין ואם ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנאנס.
עם  ּדין הּוא ויעׂשה אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלּבעלים,
לׁשֹומר  ּומסר חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון היה אפּלּו הּׁשני. ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹומר
נאמן  'אּתה לֹו: לֹומר החפץ לבעל יׁש ׁשהרי חּיב; - ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשכר
ּדר היה אם ,לפיכ נאמן'. אינֹו וזה להּׁשבע, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאצלי
הרי  הּׁשני, הּׁשֹומר אצל זה ּדבר ּתמיד להפקיד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים
אֹומר  הּוא ׁשהרי - מּלׁשּלם ּפטּור הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָהּׁשֹומר
אמׁש 'הׁשאלּתם, אֹו אצלי' ׁשהפקדּתם הּדבר 'זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלּבעלים:

אני [אתמול] ׁשהפקדּתי זה אצל אֹותֹו מפקידין ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַהייתם
ׁשמירתֹו? ימעט ּכיצד ׁשמירתֹו. ימעט ׁשּלא והּוא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאצלֹו';
הּׁשני  אֹותֹו אצל והפקידֹו ּבׂשכר, אצלֹו מפקד ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכגֹון

והפק  אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו הּׁשני ּבחּנם, אֹותֹו אצל ידֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
על  אף ּומׁשּלם, הּוא ּפֹוׁשע ׁשמירתֹו, ּומעט הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבׂשכר
הּדבר  הֹוציא הּוא ׁשהרי ּבּבעלים, ׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפי

אחר. ׁשֹומר ליד מּידֹו ְִֵֵַַַָָהּׁשמּור
ראׁשֹון ‰. ׁשֹומר ּבּה ׁשּיּפטר ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם

ׁשּנתן  ׂשכר ׁשֹומר ּכיצד? ּפטּור. זה הרי - ׁשמירתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדין
הּׁשֹומר  הביא אם - חּנם לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּבהמה
הראׁשֹון  הּׁשֹומר הרי ּכדרּכּה, הּבהמה ׁשּמתה עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּפטּור;
.Â ההניה - ּבׁשמירתֹו והֹוסיף אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹומר

השני] מחברֹו,[תשלומי ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָלּבעלים.
הֹואיל  - הּׁשֹואל ּביד ּכדרּכּה ּומתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהׁשאילּה
זה  ׁשאין לּבעלים; הּפרה ּדמי יחזרּו ּבּכל, חּיב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּׁשֹואל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ׁשל ּבפרתֹו סחֹורה עֹוׂשה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּׂשֹוכר
הֹואיל  - לבעליו אחר ּביד וׁשּלחֹו ּפּקדֹון, ּבידֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיה
- הּבעלים ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָוהּׁשֹומר
מחזיר. הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון ּולהחזיר לחזר ּבא ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹאם

ּכפרן הראׁשֹון הּׁשֹומר החזק זה]ואם בפקדון אינֹו[שכפר - ְְְִִֵֵַַַָָֻ
ׁשעדין  ּפי על אף הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון להחזיר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָיכֹול

ראׁשֹון. ׁשל ּבאחריּותֹו ְֲִִֶַַָָהּפּקדֹון

ב  ¤¤ּפרק
אינן ‡. הּׁשֹומרין, ּבארּבעה ּבּתֹורה האמּורין ּדינין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

"ּכסף  ׁשּנאמר: הדיֹוט, וׁשל יׂשראל ׁשל ּבמּטלטלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא
העבדים  ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו - ּבהמה" וכל . . כלים ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָאֹו

ּגּופן ׁשאין הּׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, עצמם]ׁשהקׁשּו [הם ְְְְְְֵֶֶַַָָָָֻ
ההקּדׁשֹות  יצאּו - רעהּו" אל איׁש יּתן "ּכי ונאמר: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָממֹון.
והּׁשטרֹות  העבדים חכמים: אמרּו מּכאן ּגֹוים. ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָונכסי
נׁשּבע, אינֹו ׁשּלהן חּנם ׁשֹומר - וההקּדׁשֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּקרקעֹות
מּידֹו קנּו ואם מׁשּלם; אינֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר ְְְִִֵֵֵֵַָָָָונֹוׂשא

לשלם] בקנין ּבאחריּותן.[התחייבו חּיב ,ְֲַַָָָ
ׁשבּועת ותּקנּו·. ההקּדׁשֹות על ׁשּנׁשּבעין חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ּכעין יזלזלּו[שבועה]הּׁשֹומרין ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ
ְֵֶַּבהקּדׁשֹות.

.‚- ּבהן וכּיֹוצא ּבעבדים הּׁשֹומר ּפׁשע ׁשאם לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיראה
אּלא  ּוׁשטרֹות וקרקעֹות ּבעבדים ּפטּור ׁשאינֹו לׁשּלם; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
היה  ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא והּמיתה והאבדה הּגנבה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּדין
יּׁשבע, אבדּו, אֹו ונגנבּו הּמּטלטלין על חּנם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָׁשֹומר

אם  וכן מּׁשבּועה; ּפטּור ּוׁשטרֹות, וקרקעֹות היה ּובעבדים ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ
ּפטּור  ּבמּטלטלין, ואבדה ּגנבה ׁשּמׁשּלם ׂשכר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשֹומר
הּפֹוׁשע  ׁשּכל לׁשּלם, חּיב - ּפׁשע אם אבל ּבאּלּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמּלׁשּלם
הּמּזיק  לדין קרקע, הּמּזיק ּדין ּבין הפרׁש ואין הּוא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַמּזיק

לדּון.מּטלטלין  ראּוי וכן לּמבינים, זה הּוא אמת ודין וכן . ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבאריסּות ּבין לׁשֹומר, ּכרמֹו ׁשהּמֹוסר רּבֹותי, [תמורת הֹורּו ְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

אֹויבול] יזמר אֹו ׁשּיחּפר עּמֹו והתנה חּנם, ּבׁשמירת ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֹּבין
האפר]יאּבק חשבונו]מּׁשּלֹו[יפזר עׂשה [על ולא ּופׁשע , ְְִֵֶַַָָָֹ

ׁשהּמפסיד  ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּידים. ׁשהפסיד ּכמי חּיב, -ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפנים. ּכל על חּיב ִִַַַַָָָָּבּידים,

היּו„. אפּלּו לׁשמר, לּקרקע המחּבר ּדבר לחברֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוסר
הּׁשֹומרין  ּבדין ּכקרקע הן הרי - להּבצר העֹומדֹות .ענבים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָ

ּבעת ‰. חּלין הּוא והרי ּפדהּו, ּכ ואחר הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהפקיד
הקּדיׁשֹו ּכ ואחר חּלין, ׁשהׁשאילֹו אֹו הּׁשֹומר, מּיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנטלֹו
ּכל  - נתּגּיר ּכ ואחר ׁשהפקיד, ּגֹוי וכן הּׁשֹואל, ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהּוא
וסֹופן  ּתחּלתן ׁשּתהיה עד הּׁשֹומרין; ּדיני ּכל ּבהן אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלּו

יׂשראל  ונכסי הדיֹוט, .נכסי ְְְְְִִִֵֵֵֶָ
.Â ה ואחד האיׁש ׁשהיה אחד ּבין הּׁשֹומרין, ּבדין אּׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

האּׁשה  ּביד ׁשהיה אֹו אּׁשה, ׁשל הּׁשמּור .הּדבר ְִִֶֶַַַָָָָָָָָ
.Ê הּגדֹול זה הרי הׁשאילֹו, אֹו ּגדֹול ּביד ׁשהפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקטן

לּקטן  הּׁשֹומרין ׁשבּועת זה נׁשּבע ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבטענת טענת]נׁשּבע ׁשּנאמר[בגלל ּכדי [ונשאל:הּקטן, ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

הּׁשֹומרין,הרי] ׁשּכל הּקטן'; טענת על נׁשּבעין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ'אין
היא  ׁשּמא ׁשבּועת .ׁשבּועתן ְְִֶַָָָ

.Áחכמים ׁשּתּקנּו ּתּקנּו[קנין]ּכדר ּכ ּבלקֹוחֹות, מׁשיכה ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָ
לֹו: ואמר זה', לי 'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ּבׁשֹומרין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשיכה
,'לפני 'הּנח לֹו: אמר חּנם. ׁשֹומר זה הרי - לפני' ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ'הּנח
זה  -הרי 'לפני הּבית 'הרי לֹו: ׁשאמר אֹו סתם, 'הּנח' ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
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ׁשבּועה  חּיב ואינֹו ׂשכר, ׁשֹומר ולא חּנם ׁשֹומר לא ְְְִֵֵֵֵַָָָָָֹֹאינֹו
מחרים אּלא חרם]ּכלל; ׁשּלֹו,[מטיל הּפּקדֹון ׁשּלקח מי על ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

אֹו הּמפקיד אחד ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבעליו. יחזירֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹולא
- ּבעדים ׁשּלא אֹו ּבעדים, חברֹו את הּמׂשּכיר אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹהּמׁשאיל
לֹו, ׁשּׁשמר עצמֹו מּפי זה ׁשהֹודה ּכיון להן: יׁש אחד ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדין
ׁשאין  הּׁשֹומרין; ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי  - מּמּנּו ׁשּׁשאל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹו

מּגֹו נאמין אֹומרין - הפקדון קבלת להכחיש שיכל ["מתוך" ְִִ
אּלאלו] מּׁשבּועה היה לפטרֹו אפּלּו מּלׁשּלם. לפטרֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

הרי  - ּפרּוטה ׁשוה הּמׂשּכר אֹו הּמפקד, אֹו הּׁשאּול, ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהּדבר
צרי הּׁשֹומרין מן אחד ואין עליו. נׁשּבע הּׁשֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה

ּבמקצת .[להשביעו]להֹודיה ְְְִָָָ
.Ë והּׁשֹואל מּׁשבּועה, ּפטּור להיֹות חּנם ׁשֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתנה

ׁשֹומר  על הּפּקדֹון ּבעל מתנה וכן מּלׁשּלם, ּפטּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלהיֹות
ׁשּכל  ּכׁשֹואל; ּבּכל חּיבין להיֹות וׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּנם
קנין, צרי ואין קּים; ממֹון, ׁשל ּבׁשבּועֹות אֹו ּבממֹון ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּתנאי

עדים  .ולא ְִֵֹ
.È ׁשם היה 'לא אֹומר: והּׁשֹומר ּתנאי, ׁשם ׁשהיה זה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטען

ּומגלּגל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע - ּבּה[מכליל]ּתנאי' ְְְְְְִִֵַַַַָָ
ּתנאי. ׁשם היה ְֶַָָָֹׁשּלא

.‡È אּלא לֹו אמרּתי 'לא א ֹומר: וזה אצלֹו, ׁשהפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹטען 
הּסת נׁשּבע - ׁשֹומר' לֹו נעׂשיתי ולא ,לפני [מדרבנן]הּנח ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבֹו ׁשלח ׁשּלא ּבׁשבּועתֹו וכֹולל זֹו; ּבדר אּלא קּבלֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
חּיב  ׁשּיהיה לֹו ׁשּגרם ּבגרם ולא ּבּידים, אּבדֹו ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיד,

ְֵַלׁשּלם.
.·È הפקדּתי' אֹו 'הׂשּכרּתי' אֹו 'הׁשאלּתי' אֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה

ׁשאמר: אֹו מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אֹומר: והּלה ,'ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאצל
נׁשארה  ולא הּׁשמירה ונסּתּלקה ל החזרּתי אבל היה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכן

ו  הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - ּתביעה' ּבּמה נפטר ּבינינּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הפקיד  אם אבל ׁשטר. ׁשם היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹּדברים
'ל 'החזרּתי לֹו: ואמר ּבׁשטר, הׁשאיל אֹו הׂשּכיר אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָאצלֹו

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשֹומר הרי כשבועה - [קדוש, ְְֲִִִֵֵֵֶַַָ
אֹומדאורייתא] 'נגנב' חּנם ׁשֹומר לֹומר ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו ;ְִִִֵֶֶַַָָ

לֹומר  נאמן - מלאכה' ּבׁשעת 'מתה והּׁשֹואל ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָ'אבד',
הּתֹורה  מן נׁשּבע ׁשּנאנס, טען ׁשאם ּוכׁשם ;'ל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ'החזרּתי
ׁשל  ּכעין יּׁשבע 'החזרּתי', טען אם ּכ - חפץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנקיטת
ּדברים  ּבּמה הּתֹובע. ּביד ׁשטר ׁשם ויׁש הֹואיל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּתֹורה,
ולא  'נאנסּו', ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר ּבׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

טענתֹו. על ראיה להביא אֹותֹו חּיב נצרי היה אם אבל ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָ
לֹומר  נאמן אינֹו - ׁשּיתּבאר ּכמֹו טענתֹו, על ראיה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהביא
ׁשּלא  חפץ ּבנקיטת הּׁשטר ּבעל יּׁשבע אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ'החזרּתי',
לֹומר  ׁשּיכֹול מּתֹו ׁשּנׁשּבע מי ל אין ויׁשּלם. לֹו, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהחזיר
ׁשּיׁש ּבלבד הּׁשֹומר זה אּלא חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע וכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכ
ׁשּיכֹול  מּתֹו ּבדין הּנׁשּבעין ּכל ׁשאר אבל ׁשטר. ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָעליו

הּסת. אּלא נׁשּבעין אינן ְִִֵֵֶֶַָָָלֹומר,

ג  ¤¤ּפרק
.‡- ּומתה ׁשבּורה ּכגֹון ּגדֹול, אנס ׁשּנאנס ׁשּטען ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומר

אֹותֹו מצריכין - ׁשם מצּויין ׁשהעדים ּבמקֹום נאנס ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָאם
ואם [עדים]ראיה מּׁשבּועה. אף ויּפטר ׁשּנאנס, טענתֹו על ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

יׁשּלם  - הביא ּתהיה לא ה' ׁשבּועת ראה, "אין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ׁשם  אין ראיה, להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום הא ׁשניהם"; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשּנאנס  טען אם אבל יׁשּלם. אֹו ראיה, יביא אּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועה,
אֹותֹו מצריכין אין - ׁשם מצּויין העדים ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּבמקֹום
עדים  הביא ואם ויּפטר. ׁשּנאנס יּׁשבע אּלא ראיה, ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהביא
ּבאחד  מעׂשה הּׁשבּועה. מן אף נפטר ּפׁשע, ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשם
מחֹוזה. ׁשל ּבּׁשּוק וׁשּברּה ּבׂשכרֹו, יין ׁשל חבית ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשהעביר
ּבֹו ׁשּנׁשּברה ׁשּטענּת זה 'ׁשּוק ואמרּו: חכמים לפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּובאּו
ּפׁשעּת ׁשּלא ראיה ּתביא אֹו ׁשם; מצּויין אדם ּבני - ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹהחבית
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיה'. ּתׁשּלם אֹו ונפלּת, נתקלּת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא

ּדין ·. - ונׁשּברה ּבׂשכר, למקֹום מּמקֹום חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהּמעביר
הּׁשבירה  והרי ּגדֹול, אנס זה ׁשאין ׁשּיׁשּלם; הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה

ּבהן  חּיב ׁשהּוא ואבדה ׁשּיהיה ּכגנבה חכמים, ּתּקנּו אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אין  יׁשּלם, אֹומר אּתה ׁשאם - ּבּה ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
החבית  ׁשבירת עׂשּו לפיכ לחברֹו; חבית ׁשּיעביר אדם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָל

ּוׁשבירתּה הּבהמה שפטור]ּכמיתת ּתּקנּו[כדרכה, ועֹוד . ְְְְְִִִֵַַָָָ
- ונׁשּברה ּבמֹוט, ׁשנים אֹותּה נׂשאּו ׁשאם זה, ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָּבדבר
וקל  אחד לגּבי ּגדֹול זה ּומּׂשאֹוי הֹואיל ּדמיה; חצי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלמין

אנס ואינֹו ּכאנס הּוא הרי ׁשנים, ביניים]לגּבי ,[מצב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֹ
נׁשּברה  ּבּה. ּפׁשעּו ׁשּלא עדים יׁש אם מחצה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּומׁשּלמין
ׁשּברּוה  ׁשּלא נׁשּבעין - מצּויין העדים ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבמקֹום
אחד  לכל היה לא ׁשהרי ּדמיה; חצי ּומׁשּלמין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבפׁשיעה,
מּכאן  עצמֹו. ּבפני להעבירֹו ׁשּיכֹול מּׂשאֹוי אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלהעביר,
ּכל  ּדר ׁשאין ּגדֹולה חבית ׁשהעביר ׁשהאחד למד, ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּתה
מּידֹו, נׁשּברה ואם ּפֹוׁשע; ׁשהּוא - להעבירּה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּסּבלים

הּכל. ְֵַַֹמׁשּלם
והרי ‚. לׁשּלם, ונתחּיב לחנוני, יין ׁשל חבית ׁשּׁשּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסּבל

אם  - ׁשלׁשה הּימים ּובׁשאר ארּבעה, הּׁשּוק ּביֹום ׁשוה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהּוא
יׁשּלמּו אֹו יין ׁשל חבית להחזיר חּיבין הּׁשּוק, ּביֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהחזירּו
אבל  הּׁשּוק; ּביֹום למּכר יין לֹו היה ׁשּלא והּוא ארּבעה; ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹלֹו
ּבׁשאר  לֹו החזירּו ׁשלׁשה. לֹו מחזירין יין, לֹו היה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹאם

זמן ּבכל לֹו ּומנּכין ׁשלׁשה. לֹו מחזירין ביום הּימים, [אף ְְְְֲִִִִַַַַָָָֹ
ׁשהיה השוק] הּנקב ּופגם ּבמכירתּה, טֹורח ׁשהיה טרח ,ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן החבית; ְִֵֵֵֶֶַָָֹנֹוקב
.„- אחד זאב היה אם - מּמּנּו וטרפּו זאבים ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָרֹועה

ׁשני  היּו ואם זאבים; מׁשלחת ּבׁשעת אפּלּו אנס, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
ּבאּו אפּלּו אנס, אינן - ּכלבים ׁשני אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבים,
אחד  לסטיס אנס. זה הרי ׁשנים, על יתר היּו רּוחֹות; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשּתי
לסטיס  לֹו ּובא מזּין, הרֹועה היה ואפּלּו אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻמזּין,
ּכלסטיס. נפׁשֹו מֹוסר הרֹועה ׁשאין אנס, זה הרי - מזּין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻאחד
אנסין. אּלּו הרי והּנחׁש, והּברּדלס והּנמר והּדב ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהארי
למקֹום  הֹוליכּה אם אבל מאליהן; ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאימתי?

לׁשּלם  וחּיב אנסין, אּלּו אין - ולסטים חּיֹות .ּגדּודי ְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָ
ּולהראֹותֹו‰. ּבֹו להתּגרֹות והתחיל ּגּנב, ׁשּמצא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָרֹועה

וכ ּפלֹוני, ּבמקֹום אנּו 'הרי לֹו: ואמר מּמּנּו, מתירא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאינֹו
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עּמֹו היה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יׁשּלם". ׁשּלם [עבד עּמֹו, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
הּגנבה אצלו] ּבעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - הּׁשאלה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבעת

ּפי  על אף - הּׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה לא ּפטּור; ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹוהּמיתה,
הּדין  והּוא חּיב. הּׁשבּויה, אֹו הּמיתה ּבעת עּמֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּפׁשיעה  אפּלּו ּפטּורין; ּבּבעלים ׁשּכּלן הּׁשֹומרין, ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻלׁשאר

ּפטּור. ְִַָָּבּבעלים,
.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

אפּלּוחּיב  להׁשאיל; רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
לא  - מצוה עֹוׂשה ּבֹו הּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ספר ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאל
אפּלּו להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן לאחר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַיׁשאילּנּו
לֹו: אֹומר זה ׁשהרי לאחר; יׂשּכירּנּו לא ּתֹורה, ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהׂשּכירֹו
ּומסר  הּׁשֹומר עבר אחר'. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'אין
ּכדר הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש אם - ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלׁשֹומר
עדים  יׁש ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור - ונאנס ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשֹומרין,
לׁשּלם  הראׁשֹון הּׁשֹומר חּיב - עדים ׁשם אין ואם ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנאנס.
עם  ּדין הּוא ויעׂשה אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלּבעלים,
לׁשֹומר  ּומסר חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון היה אפּלּו הּׁשני. ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹומר
נאמן  'אּתה לֹו: לֹומר החפץ לבעל יׁש ׁשהרי חּיב; - ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשכר
ּדר היה אם ,לפיכ נאמן'. אינֹו וזה להּׁשבע, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאצלי
הרי  הּׁשני, הּׁשֹומר אצל זה ּדבר ּתמיד להפקיד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים
אֹומר  הּוא ׁשהרי - מּלׁשּלם ּפטּור הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָהּׁשֹומר
אמׁש 'הׁשאלּתם, אֹו אצלי' ׁשהפקדּתם הּדבר 'זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלּבעלים:

אני [אתמול] ׁשהפקדּתי זה אצל אֹותֹו מפקידין ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַהייתם
ׁשמירתֹו? ימעט ּכיצד ׁשמירתֹו. ימעט ׁשּלא והּוא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאצלֹו';
הּׁשני  אֹותֹו אצל והפקידֹו ּבׂשכר, אצלֹו מפקד ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכגֹון

והפק  אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו הּׁשני ּבחּנם, אֹותֹו אצל ידֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
על  אף ּומׁשּלם, הּוא ּפֹוׁשע ׁשמירתֹו, ּומעט הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבׂשכר
הּדבר  הֹוציא הּוא ׁשהרי ּבּבעלים, ׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפי

אחר. ׁשֹומר ליד מּידֹו ְִֵֵַַַָָהּׁשמּור
ראׁשֹון ‰. ׁשֹומר ּבּה ׁשּיּפטר ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם

ׁשּנתן  ׂשכר ׁשֹומר ּכיצד? ּפטּור. זה הרי - ׁשמירתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדין
הּׁשֹומר  הביא אם - חּנם לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּבהמה
הראׁשֹון  הּׁשֹומר הרי ּכדרּכּה, הּבהמה ׁשּמתה עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּפטּור;
.Â ההניה - ּבׁשמירתֹו והֹוסיף אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹומר

השני] מחברֹו,[תשלומי ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָלּבעלים.
הֹואיל  - הּׁשֹואל ּביד ּכדרּכּה ּומתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהׁשאילּה
זה  ׁשאין לּבעלים; הּפרה ּדמי יחזרּו ּבּכל, חּיב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּׁשֹואל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ׁשל ּבפרתֹו סחֹורה עֹוׂשה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּׂשֹוכר
הֹואיל  - לבעליו אחר ּביד וׁשּלחֹו ּפּקדֹון, ּבידֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיה
- הּבעלים ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָוהּׁשֹומר
מחזיר. הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון ּולהחזיר לחזר ּבא ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹאם

ּכפרן הראׁשֹון הּׁשֹומר החזק זה]ואם בפקדון אינֹו[שכפר - ְְְִִֵֵַַַָָֻ
ׁשעדין  ּפי על אף הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון להחזיר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָיכֹול

ראׁשֹון. ׁשל ּבאחריּותֹו ְֲִִֶַַָָהּפּקדֹון

ב  ¤¤ּפרק
אינן ‡. הּׁשֹומרין, ּבארּבעה ּבּתֹורה האמּורין ּדינין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

"ּכסף  ׁשּנאמר: הדיֹוט, וׁשל יׂשראל ׁשל ּבמּטלטלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא
העבדים  ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו - ּבהמה" וכל . . כלים ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָאֹו

ּגּופן ׁשאין הּׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, עצמם]ׁשהקׁשּו [הם ְְְְְְֵֶֶַַָָָָֻ
ההקּדׁשֹות  יצאּו - רעהּו" אל איׁש יּתן "ּכי ונאמר: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָממֹון.
והּׁשטרֹות  העבדים חכמים: אמרּו מּכאן ּגֹוים. ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָונכסי
נׁשּבע, אינֹו ׁשּלהן חּנם ׁשֹומר - וההקּדׁשֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּקרקעֹות
מּידֹו קנּו ואם מׁשּלם; אינֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר ְְְִִֵֵֵֵַָָָָונֹוׂשא

לשלם] בקנין ּבאחריּותן.[התחייבו חּיב ,ְֲַַָָָ
ׁשבּועת ותּקנּו·. ההקּדׁשֹות על ׁשּנׁשּבעין חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ּכעין יזלזלּו[שבועה]הּׁשֹומרין ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ
ְֵֶַּבהקּדׁשֹות.

.‚- ּבהן וכּיֹוצא ּבעבדים הּׁשֹומר ּפׁשע ׁשאם לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיראה
אּלא  ּוׁשטרֹות וקרקעֹות ּבעבדים ּפטּור ׁשאינֹו לׁשּלם; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
היה  ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא והּמיתה והאבדה הּגנבה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּדין
יּׁשבע, אבדּו, אֹו ונגנבּו הּמּטלטלין על חּנם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָׁשֹומר

אם  וכן מּׁשבּועה; ּפטּור ּוׁשטרֹות, וקרקעֹות היה ּובעבדים ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ
ּפטּור  ּבמּטלטלין, ואבדה ּגנבה ׁשּמׁשּלם ׂשכר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשֹומר
הּפֹוׁשע  ׁשּכל לׁשּלם, חּיב - ּפׁשע אם אבל ּבאּלּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמּלׁשּלם
הּמּזיק  לדין קרקע, הּמּזיק ּדין ּבין הפרׁש ואין הּוא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַמּזיק

לדּון.מּטלטלין  ראּוי וכן לּמבינים, זה הּוא אמת ודין וכן . ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבאריסּות ּבין לׁשֹומר, ּכרמֹו ׁשהּמֹוסר רּבֹותי, [תמורת הֹורּו ְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

אֹויבול] יזמר אֹו ׁשּיחּפר עּמֹו והתנה חּנם, ּבׁשמירת ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֹּבין
האפר]יאּבק חשבונו]מּׁשּלֹו[יפזר עׂשה [על ולא ּופׁשע , ְְִֵֶַַָָָֹ

ׁשהּמפסיד  ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּידים. ׁשהפסיד ּכמי חּיב, -ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפנים. ּכל על חּיב ִִַַַַָָָָּבּידים,

היּו„. אפּלּו לׁשמר, לּקרקע המחּבר ּדבר לחברֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוסר
הּׁשֹומרין  ּבדין ּכקרקע הן הרי - להּבצר העֹומדֹות .ענבים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָ

ּבעת ‰. חּלין הּוא והרי ּפדהּו, ּכ ואחר הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהפקיד
הקּדיׁשֹו ּכ ואחר חּלין, ׁשהׁשאילֹו אֹו הּׁשֹומר, מּיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנטלֹו
ּכל  - נתּגּיר ּכ ואחר ׁשהפקיד, ּגֹוי וכן הּׁשֹואל, ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהּוא
וסֹופן  ּתחּלתן ׁשּתהיה עד הּׁשֹומרין; ּדיני ּכל ּבהן אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלּו

יׂשראל  ונכסי הדיֹוט, .נכסי ְְְְְִִִֵֵֵֶָ
.Â ה ואחד האיׁש ׁשהיה אחד ּבין הּׁשֹומרין, ּבדין אּׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

האּׁשה  ּביד ׁשהיה אֹו אּׁשה, ׁשל הּׁשמּור .הּדבר ְִִֶֶַַַָָָָָָָָ
.Ê הּגדֹול זה הרי הׁשאילֹו, אֹו ּגדֹול ּביד ׁשהפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקטן

לּקטן  הּׁשֹומרין ׁשבּועת זה נׁשּבע ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבטענת טענת]נׁשּבע ׁשּנאמר[בגלל ּכדי [ונשאל:הּקטן, ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

הּׁשֹומרין,הרי] ׁשּכל הּקטן'; טענת על נׁשּבעין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ'אין
היא  ׁשּמא ׁשבּועת .ׁשבּועתן ְְִֶַָָָ

.Áחכמים ׁשּתּקנּו ּתּקנּו[קנין]ּכדר ּכ ּבלקֹוחֹות, מׁשיכה ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָ
לֹו: ואמר זה', לי 'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ּבׁשֹומרין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשיכה
,'לפני 'הּנח לֹו: אמר חּנם. ׁשֹומר זה הרי - לפני' ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ'הּנח
זה  -הרי 'לפני הּבית 'הרי לֹו: ׁשאמר אֹו סתם, 'הּנח' ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
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ׁשבּועה  חּיב ואינֹו ׂשכר, ׁשֹומר ולא חּנם ׁשֹומר לא ְְְִֵֵֵֵַָָָָָֹֹאינֹו
מחרים אּלא חרם]ּכלל; ׁשּלֹו,[מטיל הּפּקדֹון ׁשּלקח מי על ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

אֹו הּמפקיד אחד ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבעליו. יחזירֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹולא
- ּבעדים ׁשּלא אֹו ּבעדים, חברֹו את הּמׂשּכיר אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹהּמׁשאיל
לֹו, ׁשּׁשמר עצמֹו מּפי זה ׁשהֹודה ּכיון להן: יׁש אחד ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדין
ׁשאין  הּׁשֹומרין; ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי  - מּמּנּו ׁשּׁשאל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹו

מּגֹו נאמין אֹומרין - הפקדון קבלת להכחיש שיכל ["מתוך" ְִִ
אּלאלו] מּׁשבּועה היה לפטרֹו אפּלּו מּלׁשּלם. לפטרֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

הרי  - ּפרּוטה ׁשוה הּמׂשּכר אֹו הּמפקד, אֹו הּׁשאּול, ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהּדבר
צרי הּׁשֹומרין מן אחד ואין עליו. נׁשּבע הּׁשֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה

ּבמקצת .[להשביעו]להֹודיה ְְְִָָָ
.Ë והּׁשֹואל מּׁשבּועה, ּפטּור להיֹות חּנם ׁשֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתנה

ׁשֹומר  על הּפּקדֹון ּבעל מתנה וכן מּלׁשּלם, ּפטּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלהיֹות
ׁשּכל  ּכׁשֹואל; ּבּכל חּיבין להיֹות וׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּנם
קנין, צרי ואין קּים; ממֹון, ׁשל ּבׁשבּועֹות אֹו ּבממֹון ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּתנאי

עדים  .ולא ְִֵֹ
.È ׁשם היה 'לא אֹומר: והּׁשֹומר ּתנאי, ׁשם ׁשהיה זה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטען

ּומגלּגל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע - ּבּה[מכליל]ּתנאי' ְְְְְְִִֵַַַַָָ
ּתנאי. ׁשם היה ְֶַָָָֹׁשּלא

.‡È אּלא לֹו אמרּתי 'לא א ֹומר: וזה אצלֹו, ׁשהפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹטען 
הּסת נׁשּבע - ׁשֹומר' לֹו נעׂשיתי ולא ,לפני [מדרבנן]הּנח ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבֹו ׁשלח ׁשּלא ּבׁשבּועתֹו וכֹולל זֹו; ּבדר אּלא קּבלֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
חּיב  ׁשּיהיה לֹו ׁשּגרם ּבגרם ולא ּבּידים, אּבדֹו ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיד,

ְֵַלׁשּלם.
.·È הפקדּתי' אֹו 'הׂשּכרּתי' אֹו 'הׁשאלּתי' אֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה

ׁשאמר: אֹו מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אֹומר: והּלה ,'ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאצל
נׁשארה  ולא הּׁשמירה ונסּתּלקה ל החזרּתי אבל היה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכן

ו  הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - ּתביעה' ּבּמה נפטר ּבינינּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הפקיד  אם אבל ׁשטר. ׁשם היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹּדברים
'ל 'החזרּתי לֹו: ואמר ּבׁשטר, הׁשאיל אֹו הׂשּכיר אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָאצלֹו

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשֹומר הרי כשבועה - [קדוש, ְְֲִִִֵֵֵֶַַָ
אֹומדאורייתא] 'נגנב' חּנם ׁשֹומר לֹומר ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו ;ְִִִֵֶֶַַָָ

לֹומר  נאמן - מלאכה' ּבׁשעת 'מתה והּׁשֹואל ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָ'אבד',
הּתֹורה  מן נׁשּבע ׁשּנאנס, טען ׁשאם ּוכׁשם ;'ל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ'החזרּתי
ׁשל  ּכעין יּׁשבע 'החזרּתי', טען אם ּכ - חפץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנקיטת
ּדברים  ּבּמה הּתֹובע. ּביד ׁשטר ׁשם ויׁש הֹואיל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּתֹורה,
ולא  'נאנסּו', ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר ּבׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

טענתֹו. על ראיה להביא אֹותֹו חּיב נצרי היה אם אבל ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָ
לֹומר  נאמן אינֹו - ׁשּיתּבאר ּכמֹו טענתֹו, על ראיה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהביא
ׁשּלא  חפץ ּבנקיטת הּׁשטר ּבעל יּׁשבע אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ'החזרּתי',
לֹומר  ׁשּיכֹול מּתֹו ׁשּנׁשּבע מי ל אין ויׁשּלם. לֹו, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהחזיר
ׁשּיׁש ּבלבד הּׁשֹומר זה אּלא חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע וכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכ
ׁשּיכֹול  מּתֹו ּבדין הּנׁשּבעין ּכל ׁשאר אבל ׁשטר. ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָעליו

הּסת. אּלא נׁשּבעין אינן ְִִֵֵֶֶַָָָלֹומר,

ג  ¤¤ּפרק
.‡- ּומתה ׁשבּורה ּכגֹון ּגדֹול, אנס ׁשּנאנס ׁשּטען ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומר

אֹותֹו מצריכין - ׁשם מצּויין ׁשהעדים ּבמקֹום נאנס ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָאם
ואם [עדים]ראיה מּׁשבּועה. אף ויּפטר ׁשּנאנס, טענתֹו על ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

יׁשּלם  - הביא ּתהיה לא ה' ׁשבּועת ראה, "אין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ׁשם  אין ראיה, להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום הא ׁשניהם"; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשּנאנס  טען אם אבל יׁשּלם. אֹו ראיה, יביא אּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועה,
אֹותֹו מצריכין אין - ׁשם מצּויין העדים ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּבמקֹום
עדים  הביא ואם ויּפטר. ׁשּנאנס יּׁשבע אּלא ראיה, ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהביא
ּבאחד  מעׂשה הּׁשבּועה. מן אף נפטר ּפׁשע, ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשם
מחֹוזה. ׁשל ּבּׁשּוק וׁשּברּה ּבׂשכרֹו, יין ׁשל חבית ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשהעביר
ּבֹו ׁשּנׁשּברה ׁשּטענּת זה 'ׁשּוק ואמרּו: חכמים לפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּובאּו
ּפׁשעּת ׁשּלא ראיה ּתביא אֹו ׁשם; מצּויין אדם ּבני - ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹהחבית
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיה'. ּתׁשּלם אֹו ונפלּת, נתקלּת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא

ּדין ·. - ונׁשּברה ּבׂשכר, למקֹום מּמקֹום חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהּמעביר
הּׁשבירה  והרי ּגדֹול, אנס זה ׁשאין ׁשּיׁשּלם; הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה

ּבהן  חּיב ׁשהּוא ואבדה ׁשּיהיה ּכגנבה חכמים, ּתּקנּו אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אין  יׁשּלם, אֹומר אּתה ׁשאם - ּבּה ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
החבית  ׁשבירת עׂשּו לפיכ לחברֹו; חבית ׁשּיעביר אדם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָל

ּוׁשבירתּה הּבהמה שפטור]ּכמיתת ּתּקנּו[כדרכה, ועֹוד . ְְְְְִִִֵַַָָָ
- ונׁשּברה ּבמֹוט, ׁשנים אֹותּה נׂשאּו ׁשאם זה, ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָּבדבר
וקל  אחד לגּבי ּגדֹול זה ּומּׂשאֹוי הֹואיל ּדמיה; חצי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלמין

אנס ואינֹו ּכאנס הּוא הרי ׁשנים, ביניים]לגּבי ,[מצב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֹ
נׁשּברה  ּבּה. ּפׁשעּו ׁשּלא עדים יׁש אם מחצה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּומׁשּלמין
ׁשּברּוה  ׁשּלא נׁשּבעין - מצּויין העדים ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבמקֹום
אחד  לכל היה לא ׁשהרי ּדמיה; חצי ּומׁשּלמין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבפׁשיעה,
מּכאן  עצמֹו. ּבפני להעבירֹו ׁשּיכֹול מּׂשאֹוי אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלהעביר,
ּכל  ּדר ׁשאין ּגדֹולה חבית ׁשהעביר ׁשהאחד למד, ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּתה
מּידֹו, נׁשּברה ואם ּפֹוׁשע; ׁשהּוא - להעבירּה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּסּבלים

הּכל. ְֵַַֹמׁשּלם
והרי ‚. לׁשּלם, ונתחּיב לחנוני, יין ׁשל חבית ׁשּׁשּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסּבל

אם  - ׁשלׁשה הּימים ּובׁשאר ארּבעה, הּׁשּוק ּביֹום ׁשוה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהּוא
יׁשּלמּו אֹו יין ׁשל חבית להחזיר חּיבין הּׁשּוק, ּביֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהחזירּו
אבל  הּׁשּוק; ּביֹום למּכר יין לֹו היה ׁשּלא והּוא ארּבעה; ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹלֹו
ּבׁשאר  לֹו החזירּו ׁשלׁשה. לֹו מחזירין יין, לֹו היה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹאם

זמן ּבכל לֹו ּומנּכין ׁשלׁשה. לֹו מחזירין ביום הּימים, [אף ְְְְֲִִִִַַַַָָָֹ
ׁשהיה השוק] הּנקב ּופגם ּבמכירתּה, טֹורח ׁשהיה טרח ,ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן החבית; ְִֵֵֵֶֶַָָֹנֹוקב
.„- אחד זאב היה אם - מּמּנּו וטרפּו זאבים ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָרֹועה

ׁשני  היּו ואם זאבים; מׁשלחת ּבׁשעת אפּלּו אנס, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
ּבאּו אפּלּו אנס, אינן - ּכלבים ׁשני אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבים,
אחד  לסטיס אנס. זה הרי ׁשנים, על יתר היּו רּוחֹות; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשּתי
לסטיס  לֹו ּובא מזּין, הרֹועה היה ואפּלּו אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻמזּין,
ּכלסטיס. נפׁשֹו מֹוסר הרֹועה ׁשאין אנס, זה הרי - מזּין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻאחד
אנסין. אּלּו הרי והּנחׁש, והּברּדלס והּנמר והּדב ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהארי
למקֹום  הֹוליכּה אם אבל מאליהן; ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאימתי?

לׁשּלם  וחּיב אנסין, אּלּו אין - ולסטים חּיֹות .ּגדּודי ְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָ
ּולהראֹותֹו‰. ּבֹו להתּגרֹות והתחיל ּגּנב, ׁשּמצא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָרֹועה

וכ ּפלֹוני, ּבמקֹום אנּו 'הרי לֹו: ואמר מּמּנּו, מתירא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאינֹו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



zexikyקיד zekld - mihtyn xtq - elqk f"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹותֹו ּובא לנּו', יׁש מלחמה ּכלי וכ וכ אנחנּו, רֹועים ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָוכ
ׁשאחד  חּיב; הרֹועה הרי - מהן ולקח ונּצחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלסטיס
הּמביא  אֹו ולסטים, חּיה ּגדּודי למקֹום הּבהמה את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמֹולי

הּבהמה  למקֹום ּבהתּגרּותֹו הּלסטים .את ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.Âלֹו ׁשהיה הּׁשבּויה [אפשרות]רֹועה אֹו הּטרפה להּציל ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ולא  אחרים רֹועים קרא ולא ּובמקלֹות, אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָֹֹּברֹועים
ואחד  חּנם ׁשֹומר אחד חּיב, זה הרי - להּציל מקל ֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהביא
מקלֹות  ּומביא רֹועים קֹורא חּנם ׁשּׁשֹומר אּלא ׂשכר; ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשֹומר
לׂשּכר  חּיב ׂשכר ׁשֹומר אבל ּפטּור. - מצא לא ואם ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֹּבחּנם,
וחֹוזר  להּציל; ּכדי הּבהמה ּדמי ּכדי עד והּמקלֹות, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהרֹועים
לׂשּכר  לֹו והיה ּכן, עׂשה לא ואם הּבית. מּבעל ׂשכרן ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹולֹוקח

וחּיב. ּפֹוׁשע, זה הרי - ׂשכר ְְֲֵֵֶַַַָָֹולא
.Ê,נׁשּבע - ּבׂשכר' רֹועים ידי על 'ׁשהּצלּתי ׁשּטען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָרֹועה

ּדמיהן; ּכדי עד אּלא לטען, יכֹול ׁשאינֹו ּׁשּטען; מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונֹוטל
ּכל  ּכדין חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע 'נטרפה', לֹומר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכֹול

ונֹוטלין  .הּנׁשּבעין ְְְִִִַָ
.Á הרֹועים ׁשּדר ּבעת ּבין לעיר, ּובא עדרֹו, ׁשהּניח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

לעיר, להּכנס הרֹועים ּדר ׁשאין ּבעת ּבין לעיר, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָלהּכנס
ׁשם  היה אּלּו אֹומרין, אין - ודרס ארי וטרפּו, זאבים ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּובאּו
על  אפּלּו להּציל, יכֹול אם אֹותֹו: אֹומדין אּלא מּציל; ְְֲִִִִִֶַַַָָָָהיה
הּדבר  אין ואם ּפטּור; לאו, ואם חּיב; - ּומקלֹות רֹועים ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָידי

לׁשּלם  חּיב .ידּוע, ְֵַַַָָ
.Ë.ּפטּור והרֹועה אנס, זה הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמתה

אותה]סּגפּה ּתקפּתּו[עינה אנס. אינֹו - ומתה [תקפה , ְְִֵֵֶַָָָָֹ
אנס.אותו] זה הרי - ונפלה ּותקפּתּו צּוקין, לראׁשי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹועלתה

יכֹול  והּוא מאליה, ׁשעלתה אֹו צּוקין, לראׁשי ְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהעלּה
אֹו ּומתה ונפלה ׁשּתקפּתּו, ּפי על אף - מנעּה ולא ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹלמנעּה,
חּיב. - ּבאנס וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו ׁשּכל חּיב; - ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹנׁשּברה
מהן  אחת ודחפה הּגׁשר, על הּבהמֹות ׁשהעביר ר ֹועה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוכן

לׁשּבלת ונפלה חּיב,[זרימת]לחברּתּה, זה הרי - הּנהר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
נֹוטל  הּׁשֹומר ׁשאין אחת; אחת להעבירן לֹו היה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהרי
ּבּתחּלה, ּופׁשע והֹואיל מעּלה, לׁשמירה אּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻׂשכר,
הרי  הּנפילה, ּבעת ּבּסֹוף ׁשּנאנס ּפי על אף ּכאחת, ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוהעבירן

חּיב. ַָהּוא
.È ׁשאין ּפטּור, - ּכדרּכּה ׁשם ּומתה לאגם ויצאת ּבּה, ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָּפׁשע

ּוכדרּכּה הֹואיל זה; אנס לידי ׁשּתבֹוא לּה ּגרמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאתּה
ּגּנב  ּגנבּה אם אבל ּבאגם. ּלי מה ׁשֹומר, ּבבית ּלי מה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמתה,
אף  חּיב, הּׁשֹומר הרי - הּגּנב ּבבית ּכדרּכּה ּומתה ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמהאגם,
אבּודה  היא הרי מתה, לא ׁשאפּלּו חּנם; ׁשֹומר ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעל

להּגנב  לּה ּגרמה ויציאתּה הּגּנב, ּכלּביד וכן ּבזה.. ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

ה'תשע"ד  כסלו י"ז רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡- ּבּבקעה והֹוליכּה ּבהר, להֹוליכּה החמֹור את ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

הּבעלים. ּדעת על ׁשעבר ּפי על אף ּפטּור, - החלקה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻאם

ּבהר  והֹוליכּה ּבּבקעה, להֹוליכּה ׂשכרּה חּיב. הּוחּמה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָואם
ואם  הּבקעה. מן יתר ּבהר ׁשהּתּקלֹות חּיב, - החלקה אם -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
מּפני  ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשחמימּות ּפטּור, - ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּוחּמה
מחמת  הּוחּמה ואם ההרים; ּבראׁשי ׁשם ׁשּמנּׁשבת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהרּוח

את [העליה]הּמעלה הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. , ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
והּוא  הּקנקן, וׁשבר ּבּבקעה, וחרׁש ּבהר, לחרׁש ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָֹהּפרה
הּפרה, ּבעל ודין ּפטּור; הּׂשֹוכר הרי - ּבֹו ׁשחֹורׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּכלי
הּבעלים, ּדעת על ׁשּנה לא אם וכן ׁשחרׁשּו. האּמנין ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻעם
לחרׁש ׂשכרּה האּמנין. עם הּפרה, ּבעל ּדין - הּקנקן ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָֹֻונׁשּבר
ודינֹו חּיב; הּׂשֹוכר - הּקנקן ונׁשּבר ּבהר, וחרׁש ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבּבקעה,

האּמנין. עם ׂשֹוכר, ִִֵֶָָֻׁשל
מׁשּלמין.·. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין ּדין הּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻּומה

הּכלי את האֹוחז זה מׁשּלם? ּבעת [המחרישה]מי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
ׁשניהם  - מעלֹות מעלֹות הּׂשדה היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהחריׁשה;

אֹותּה הּמנהיג הּקנקן, ּבדמי ההנהגה]ּבּמלמדחּיבין ,[מקל ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ
הּכלי. את ְְִֵֶַָוהאֹוחז

ּפטּור.‚. - והחלקה ּבתבּואה ודׁש ּבקטנית, לדּוׁש ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻׂשכרּה
מחלקת  ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש מעׂשה ּבתבּואה, . ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבֹו ּתל 'לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהׂשּכיר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבאחד
ׁשאין  נרׁש ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד נהר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדר
היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל מים'; ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשם
מעצמֹו הּוא אּלא ,הל ּדר ּבאיזֹו ׁשּמעידים עדים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשם
ּומחמת  מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ּפקֹוד 'ּבנהר ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹאמר:
מעידין  עדים ׁשם ויׁש הֹואיל חכמים: ואמרּו מת', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָעצמֹו
על  ׁשּנה ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ּפקֹוד ּבנהר מצּויין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּמים
ׁשּיׁש ּבמקֹום לׁשּקר' ּלי 'מה אֹומרים ואין הּבעלים; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָּדעת

ִֵעדים.
ׁשל „. ליטרין מאתים עליה להביא הּבהמה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

חּיב; - ּומתה ׂשעֹורים ׁשל ליטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָחּטים,
וכן  נפח. להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשאֹוי, קׁשה ׁשהּנפח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּפני
ּתבן. ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, עליה להביא ׂשכרּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָאם
ּבמׁשקלן  והביא ׂשעֹורים, עליה להביא ׂשכרּה אם ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָָאבל

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ּומתה .חּטים ְִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליה ‰. ירּכיב לא איׁש, עליה לרּכב הּבהמה את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׂשכר

איׁש; עליה מרּכיב אּׁשה, עליה לרּכב ׂשכרּה ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹאּׁשה.
ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, ּכל עליה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומרּכיב

מניקה  ׁשהיא .מעּברת ְְִִֶֶֶָֻ
.Â ל הּבהמה את ידּועהּׂשֹוכר מׁשקל עליה ,[מסויים]ׂשאת ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשעּור  על מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם - מּׂשאֹו על ְְִִִִִִֵֶַַַַָֹוהֹוסיף
נֹותן  אבל ּפטּור, - מּכאן ּפחֹות חּיב; - ּומתה עּמֹו ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּפסק

אּלא [נשיאת]ׂשכר נֹוׂשא אינֹו סתם, ׂשכר הּתֹוספת. ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
חלק  הֹוסיף ואם ּבהמה. לאֹותּה ּבּמדינה הּידּוע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּמׁשקל
ׁשלׁשים  עליה וטען ׁשלׁשים לׂשאת ׁשּדרּכּה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹמּׁשלׁשים,
ּבּה ׁשהֹוסיף ספינה וכן חּיב. - נׁשּברה אֹו ּומתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָואחד,
ּדמיה. לׁשּלם חּיב - וטבעה מּׂשאּה, על מּׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד

.Êאחד,[השוכרו]ׁשהֹוסיף[סבל]הּכּתף קב מּׂשאֹו על ִֶֶַַַַַָָָ
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ּדעת, ּבן ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ּבנזקיו; חּיב - זה ּבמּׂשא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻוהּזק
מחמת  ׁשּמא לּבֹו, על עלה הּמּׂשא, ּבכבד מרּגיׁש הּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

הּכבד. זה הּוא ְֶֶַָֹחליֹו
.Á עליה להּניח לֹו יׁש - עליה לרּכב החמֹור את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

ּדר ׁשאין לפי ,הּדר אֹותּה ׁשל ּומזֹונֹותיו ּולגינֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּכסּותֹו
זה, על יתר מזֹונֹות; לקנֹות ּומלֹון מלֹון ּבכל לחזר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

עליו  מעּכב החמֹור ּבעל להּניח הרי החמֹור לבעל יׁש וכן . ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָ
זה, על יתר הּיֹום; אֹותֹו ׁשל ּומזֹונֹות ותבן, ׂשעֹורים ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָעליה
מלֹון  ּבכל לקנֹות לֹו ׁשאפׁשר מּפני עליו, מעּכב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׂשֹוכר
עליה  מּניח - יקנה מאין מצּוי ׁשם אין אם ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומלֹון.
הּדברים  אּלּו וכל .הּדר ּכל ׁשל ּבהמּתֹו ּומזֹונֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָמזֹונֹותיו
ּבמקֹום  אבל ידּוע; מנהג ׁשם ׁשאין ּבמקֹום סתם, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָּבׂשֹוכר

הּמנהג. לפי הּכל מנהג, ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּיׁש

ה  ¤¤ּפרק
נלקחה ‡. אֹו נׁשּתּטת, אֹו וחלתה הּבהמה, את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

נלקחה  אם - לחזר סֹופּה ׁשאין ּפי על אף - הּמל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעבֹודת
הליכתּה שבדרך]ּדר אלו על היה המלך הרי [צו , ֲֲִֵֶֶָָ

לֹו לּתן וחּיב ;'לפני ׁשּל 'הרי לּׂשֹוכר: אֹומר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמׂשּכיר
לׂשאת  ּבׁשּׂשכרּה אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשלם. ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
אם  אבל הקּפדה. ּבלא להׁשליכֹו ׁשאפׁשר מּׂשאֹוי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעליה
וכּיֹוצא  זכּוכית ּכלי עליה לׂשאת אֹו עליה, לרּכב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹׂשכרּה
לא  ואם חמֹור; ׂשכר אם חמֹור, לֹו להעמיד חּיב - ְְֲֲֲִִִֶַַַָָָֹּבהן
ּׁשהל מה ׂשכר על עּמֹו ויחּׁשב הּׂשכר, יחזיר - ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהעמיד

ָּבּה.
ּבין ·. לׂשאת ׁשּׂשכרּה ּבין נׁשּברה, אֹו הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה

מׂשּכיר  'אני סתם 'חמֹור' לֹו: אמר אם - לרּכב ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹׁשּׂשכרּה
לא  ואם מקֹום; מּכל אחר חמֹור לֹו להעמיד חּיב ,'ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹל

הּבהמה למּכר לּׂשֹוכר יׁש - ּבּה[המתה]העמיד ולּקח ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבדמיה  אין אם ּבדמיה ּבהמה ׂשֹוכר אֹו אחרת, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבהמה
אני  זה 'חמֹור לֹו: אמר ּבֹו. ׁשּפסק לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָלּקח,
זכּוכית, לכלי אֹו עליה, לרּכב ׂשכרּה אם - 'ל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹׂשֹוכר
אחרת, ּבהמה לּקח ּבדמיה יׁש אם - הּדר ּבחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומתה
עד  ּכּלּה, ּבדמי אפּלּו ׂשֹוכר לּקח, ּבדמיה אין ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיּקח.

ׁשּפס  לּמקֹום ולא ׁשּיּגיע לּקח לא ּבּדמים אין ואם עּמֹו. ק ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אּלא  עליו לֹו ואין ,הּדר חצי ׁשל ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלׂשּכר

זה',[כעס]ּתרעמת 'חמֹור לֹו ואמר הֹואיל - למּׂשא ׂשכרּה . ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹ
נֹותן  אּלא אחר, לֹו להעמיד חּיב אינֹו ,הּדר ּבחצי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּומת

לֹו ּומּניח הּדר חצי ׁשל ׂשכרֹו נבלתֹו.[לבעלים]לֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַָָ
אמר ‚. אם - הּדר ּבחצי לּה וטבעה הּספינה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ּוׂשכרּה ,'ל מׂשּכיר אני זֹו 'ספינה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו:
הּׂשכר; ּכל יחזיר הּׂשכר, לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - סתם ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָיין
ׁשּׂשכרּתי, עצמּה הּספינה לי 'הבא לֹו: אֹומר זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
מקֹום  מּכל יין אביא ואני זֹו, ּבספינה יׁש ּגדֹולה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהקּפדה
,'ל מׂשּכיר 'אני סתם 'ספינה' לֹו: אמר ּבּה'. ְְְְְֲִִִִַַָָָָואֹולי
נתן  ׁשּלא ּפי על אף - זה יין ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּוׂשכרּה
אֹומר  ׁשהרי הּׂשכירּות; ּכל לֹו לּתן חּיב ּכלּום, הּׂשכר מן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָלֹו

מקֹום  מּכל ספינה אביא ואני עצמֹו, הּיין לי 'הבא ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָלֹו:
לֹו לנּכֹות צרי אבל מהתשלום]ואֹוליכֹו'. ּכדי [להפחית ְְְֲִִֵַָָ

ּבהֹולכת  הּמּטּפל ּדֹומה ׁשאינֹו ,הּדר חצי ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּטרח
,'ל מׂשּכיר אני זֹו 'ספינה לֹו: אמר ּובטל. ליֹוׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהּספינה
אינֹו הּׂשכר, נתן אם - זה יין ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּוׂשכרּה
יכֹול  זה ׁשאין יּתן; לא נתן, לא ואם להחזירֹו; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹיכֹול
עצמֹו. הּיין להביא יכֹול זה ולא עצמּה, הּספינה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹלהביא

הּׂשכר  חֹולקין אּלּו הרי - סתם ליין סתם ספינה .ׂשכר ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּופרקּה„. הּספינה, את -[השוכר]הּׂשֹוכר הּדר ּבחצי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּיׂשּכיר  מי הּׂשֹוכר מצא ואם .הּדר ּכל ׂשכר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנֹותן
הּספינה  לבעל ויׁש ׂשֹוכר; ׁשּפסק, הּמק ֹום עד לֹו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָאֹותּה
לאיׁש ׁשּבּספינה הּסחֹורה ּכל מכר אם וכן ּתרעמת. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
ׂשכר  נֹוטל - הּלֹוקח ועלה הּוא, וירד ,הּדר ּבחצי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחר
ויׁש האחרֹון; מן החצי ּוׂשכר הראׁשֹון, מן הּדר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָחצי
ּדעת  לסּבל לֹו ׁשּגֹורם מּפני ּתרעמת, עליו הּספינה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלבעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. הרּגל לא ׁשעדין אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֻאיׁש
קצּוב,‰. זמן עד לחברֹו ּבית ׁשהּמׂשּכיר אֹומר, אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכאן

מׂשּכיר, - זמּנֹו סֹוף עד לאחר הּבית להׂשּכיר הּׂשֹוכר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
לא אבל ארּבעה, היּו אם ּביתֹו; ּבני ּכמנין ׁשהם לאחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

רּׁשאי  הּׂשֹוכר אין חכמים אמרּו ׁשּלא לחמּׁשה; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹיׂשּכר
רצֹוני  'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ּבמּטלטלין, אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלהׂשּכיר,
ׁשהרי  ּבספינה, אֹו ּבקרקע אבל אחר'. ּביד ּפקדֹוני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה
לֹו אמר אם אֹומר, אני וכן ּכן. אֹומרין אין עּמּה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּבעלּה
לאחרים? ּביתי ותׂשּכיר ּתטרח 'לּמה לּׂשֹוכר: הּבית ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָּבעל
ּפטּור  ואּתה והּניחֹו צא ּבֹו, לעמד ּתרצה לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹאם
ּב"אל  ׁשּזה ּכלל; לאחר להׂשּכירֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמּׂשכירּותֹו'
לזה  הּנח לאחר, מׂשּכירֹו ׁשאּתה עד מּבעליו"; טֹוב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּתמנע

לאחר ּביתֹו. להׂשּכירֹו יכֹול אינֹו ואמר, ׁשהֹורה מי ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
עד  ׂשכרֹו ויּתן ּדין ּכלל, ׁשּזה לי יראה ולא זמּנֹו; סֹוף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ֱֶאמת.
.Â- נפל לֹו, ׁשהׂשּכירֹו ואחר ,'ל מׂשּכיר אני זה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ'ּבית

ּבֹו, ּׁשּנׁשּתּמׁש מה על עּמֹו מחּׁשב אּלא לבנֹותֹו; חּיב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
להעמיד  חּיב - סתרֹו אם אבל הּׂשכירּות. ׁשאר לֹו ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָּומחזיר

ּכמֹותֹו לֹו יׂשּכר אֹו אחר, ּבית אחר לֹו חזר אם וכן . ְְְִִִֵֵַַַַַָֹ
ׁשהפקיע  אּנס, אֹו לגֹוי מכרֹו אֹו והׂשּכירֹו לזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשהׂשּכירֹו
אחר  ּבית לֹו להׂשּכיר חּיב זה הרי - הראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָׂשכירּות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָֹּכמֹותֹו.
.Ê חּיב - נפל ּבית, לֹו ׁשּנתן ואחר  סתם, ּבית לֹו ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהׂשּכיר

הּבית  מן קטן היה ואם אחר; ּבית לֹו יּתן אֹו ְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלבנֹותֹו,
עליו  לעּכב יכֹול הּׂשֹוכר אין קרּוי ׁשּנפל, ׁשּיהיה והּוא - ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לֹו: אמר אם אבל סתם. ּבית אּלא לֹו הׂשּכיר ׁשּלא ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ'ּבית',
ּכמּדת  ּבית לֹו להעמיד חּיב - 'ל מׂשּכיר אני ּכזה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָ'ּבית
לֹומר  יכֹול ואינֹו ׁשהראהּו; זה ּבית ׁשל רחּבֹו ּומּדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָארּכֹו
לּׁשּוק  אֹו לּנהר קרֹוב ׁשּיהיה אּלא ּדברי ענין היה 'לא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלֹו,
ּכמּדתֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב אּלא ּכזה', לּמרחץ  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
לא  ּגדֹול, ּגדֹול; יעׂשּנּו לא קטן, היה אם ,לפיכ ְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֹּוכצּורתֹו.
אחד. יעׂשּנּו לא ׁשנים, ׁשנים; יעׂשּנּו לא אחד, קטן; ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיעׂשּנּו
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אֹותֹו ּובא לנּו', יׁש מלחמה ּכלי וכ וכ אנחנּו, רֹועים ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָוכ
ׁשאחד  חּיב; הרֹועה הרי - מהן ולקח ונּצחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלסטיס
הּמביא  אֹו ולסטים, חּיה ּגדּודי למקֹום הּבהמה את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמֹולי

הּבהמה  למקֹום ּבהתּגרּותֹו הּלסטים .את ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.Âלֹו ׁשהיה הּׁשבּויה [אפשרות]רֹועה אֹו הּטרפה להּציל ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ולא  אחרים רֹועים קרא ולא ּובמקלֹות, אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָֹֹּברֹועים
ואחד  חּנם ׁשֹומר אחד חּיב, זה הרי - להּציל מקל ֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהביא
מקלֹות  ּומביא רֹועים קֹורא חּנם ׁשּׁשֹומר אּלא ׂשכר; ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשֹומר
לׂשּכר  חּיב ׂשכר ׁשֹומר אבל ּפטּור. - מצא לא ואם ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֹּבחּנם,
וחֹוזר  להּציל; ּכדי הּבהמה ּדמי ּכדי עד והּמקלֹות, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהרֹועים
לׂשּכר  לֹו והיה ּכן, עׂשה לא ואם הּבית. מּבעל ׂשכרן ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹולֹוקח

וחּיב. ּפֹוׁשע, זה הרי - ׂשכר ְְֲֵֵֶַַַָָֹולא
.Ê,נׁשּבע - ּבׂשכר' רֹועים ידי על 'ׁשהּצלּתי ׁשּטען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָרֹועה

ּדמיהן; ּכדי עד אּלא לטען, יכֹול ׁשאינֹו ּׁשּטען; מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונֹוטל
ּכל  ּכדין חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע 'נטרפה', לֹומר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכֹול

ונֹוטלין  .הּנׁשּבעין ְְְִִִַָ
.Á הרֹועים ׁשּדר ּבעת ּבין לעיר, ּובא עדרֹו, ׁשהּניח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

לעיר, להּכנס הרֹועים ּדר ׁשאין ּבעת ּבין לעיר, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָלהּכנס
ׁשם  היה אּלּו אֹומרין, אין - ודרס ארי וטרפּו, זאבים ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּובאּו
על  אפּלּו להּציל, יכֹול אם אֹותֹו: אֹומדין אּלא מּציל; ְְֲִִִִִֶַַַָָָָהיה
הּדבר  אין ואם ּפטּור; לאו, ואם חּיב; - ּומקלֹות רֹועים ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָידי

לׁשּלם  חּיב .ידּוע, ְֵַַַָָ
.Ë.ּפטּור והרֹועה אנס, זה הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמתה

אותה]סּגפּה ּתקפּתּו[עינה אנס. אינֹו - ומתה [תקפה , ְְִֵֵֶַָָָָֹ
אנס.אותו] זה הרי - ונפלה ּותקפּתּו צּוקין, לראׁשי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹועלתה

יכֹול  והּוא מאליה, ׁשעלתה אֹו צּוקין, לראׁשי ְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהעלּה
אֹו ּומתה ונפלה ׁשּתקפּתּו, ּפי על אף - מנעּה ולא ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹלמנעּה,
חּיב. - ּבאנס וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו ׁשּכל חּיב; - ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹנׁשּברה
מהן  אחת ודחפה הּגׁשר, על הּבהמֹות ׁשהעביר ר ֹועה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוכן

לׁשּבלת ונפלה חּיב,[זרימת]לחברּתּה, זה הרי - הּנהר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
נֹוטל  הּׁשֹומר ׁשאין אחת; אחת להעבירן לֹו היה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהרי
ּבּתחּלה, ּופׁשע והֹואיל מעּלה, לׁשמירה אּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻׂשכר,
הרי  הּנפילה, ּבעת ּבּסֹוף ׁשּנאנס ּפי על אף ּכאחת, ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוהעבירן

חּיב. ַָהּוא
.È ׁשאין ּפטּור, - ּכדרּכּה ׁשם ּומתה לאגם ויצאת ּבּה, ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָּפׁשע

ּוכדרּכּה הֹואיל זה; אנס לידי ׁשּתבֹוא לּה ּגרמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאתּה
ּגּנב  ּגנבּה אם אבל ּבאגם. ּלי מה ׁשֹומר, ּבבית ּלי מה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמתה,
אף  חּיב, הּׁשֹומר הרי - הּגּנב ּבבית ּכדרּכּה ּומתה ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמהאגם,
אבּודה  היא הרי מתה, לא ׁשאפּלּו חּנם; ׁשֹומר ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעל

להּגנב  לּה ּגרמה ויציאתּה הּגּנב, ּכלּביד וכן ּבזה.. ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

ה'תשע"ד  כסלו י"ז רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡- ּבּבקעה והֹוליכּה ּבהר, להֹוליכּה החמֹור את ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

הּבעלים. ּדעת על ׁשעבר ּפי על אף ּפטּור, - החלקה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻאם

ּבהר  והֹוליכּה ּבּבקעה, להֹוליכּה ׂשכרּה חּיב. הּוחּמה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָואם
ואם  הּבקעה. מן יתר ּבהר ׁשהּתּקלֹות חּיב, - החלקה אם -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
מּפני  ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשחמימּות ּפטּור, - ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּוחּמה
מחמת  הּוחּמה ואם ההרים; ּבראׁשי ׁשם ׁשּמנּׁשבת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהרּוח

את [העליה]הּמעלה הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. , ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
והּוא  הּקנקן, וׁשבר ּבּבקעה, וחרׁש ּבהר, לחרׁש ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָֹהּפרה
הּפרה, ּבעל ודין ּפטּור; הּׂשֹוכר הרי - ּבֹו ׁשחֹורׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּכלי
הּבעלים, ּדעת על ׁשּנה לא אם וכן ׁשחרׁשּו. האּמנין ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻעם
לחרׁש ׂשכרּה האּמנין. עם הּפרה, ּבעל ּדין - הּקנקן ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָֹֻונׁשּבר
ודינֹו חּיב; הּׂשֹוכר - הּקנקן ונׁשּבר ּבהר, וחרׁש ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבּבקעה,

האּמנין. עם ׂשֹוכר, ִִֵֶָָֻׁשל
מׁשּלמין.·. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין ּדין הּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻּומה

הּכלי את האֹוחז זה מׁשּלם? ּבעת [המחרישה]מי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
ׁשניהם  - מעלֹות מעלֹות הּׂשדה היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהחריׁשה;

אֹותּה הּמנהיג הּקנקן, ּבדמי ההנהגה]ּבּמלמדחּיבין ,[מקל ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ
הּכלי. את ְְִֵֶַָוהאֹוחז

ּפטּור.‚. - והחלקה ּבתבּואה ודׁש ּבקטנית, לדּוׁש ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻׂשכרּה
מחלקת  ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש מעׂשה ּבתבּואה, . ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבֹו ּתל 'לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהׂשּכיר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבאחד
ׁשאין  נרׁש ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד נהר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדר
היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל מים'; ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשם
מעצמֹו הּוא אּלא ,הל ּדר ּבאיזֹו ׁשּמעידים עדים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשם
ּומחמת  מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ּפקֹוד 'ּבנהר ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹאמר:
מעידין  עדים ׁשם ויׁש הֹואיל חכמים: ואמרּו מת', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָעצמֹו
על  ׁשּנה ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ּפקֹוד ּבנהר מצּויין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּמים
ׁשּיׁש ּבמקֹום לׁשּקר' ּלי 'מה אֹומרים ואין הּבעלים; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָּדעת

ִֵעדים.
ׁשל „. ליטרין מאתים עליה להביא הּבהמה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

חּיב; - ּומתה ׂשעֹורים ׁשל ליטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָחּטים,
וכן  נפח. להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשאֹוי, קׁשה ׁשהּנפח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּפני
ּתבן. ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, עליה להביא ׂשכרּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָאם
ּבמׁשקלן  והביא ׂשעֹורים, עליה להביא ׂשכרּה אם ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָָאבל

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ּומתה .חּטים ְִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליה ‰. ירּכיב לא איׁש, עליה לרּכב הּבהמה את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׂשכר

איׁש; עליה מרּכיב אּׁשה, עליה לרּכב ׂשכרּה ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹאּׁשה.
ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, ּכל עליה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומרּכיב

מניקה  ׁשהיא .מעּברת ְְִִֶֶֶָֻ
.Â ל הּבהמה את ידּועהּׂשֹוכר מׁשקל עליה ,[מסויים]ׂשאת ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשעּור  על מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם - מּׂשאֹו על ְְִִִִִִֵֶַַַַָֹוהֹוסיף
נֹותן  אבל ּפטּור, - מּכאן ּפחֹות חּיב; - ּומתה עּמֹו ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּפסק

אּלא [נשיאת]ׂשכר נֹוׂשא אינֹו סתם, ׂשכר הּתֹוספת. ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
חלק  הֹוסיף ואם ּבהמה. לאֹותּה ּבּמדינה הּידּוע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּמׁשקל
ׁשלׁשים  עליה וטען ׁשלׁשים לׂשאת ׁשּדרּכּה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹמּׁשלׁשים,
ּבּה ׁשהֹוסיף ספינה וכן חּיב. - נׁשּברה אֹו ּומתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָואחד,
ּדמיה. לׁשּלם חּיב - וטבעה מּׂשאּה, על מּׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד

.Êאחד,[השוכרו]ׁשהֹוסיף[סבל]הּכּתף קב מּׂשאֹו על ִֶֶַַַַַָָָ
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ּדעת, ּבן ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ּבנזקיו; חּיב - זה ּבמּׂשא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻוהּזק
מחמת  ׁשּמא לּבֹו, על עלה הּמּׂשא, ּבכבד מרּגיׁש הּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

הּכבד. זה הּוא ְֶֶַָֹחליֹו
.Á עליה להּניח לֹו יׁש - עליה לרּכב החמֹור את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

ּדר ׁשאין לפי ,הּדר אֹותּה ׁשל ּומזֹונֹותיו ּולגינֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּכסּותֹו
זה, על יתר מזֹונֹות; לקנֹות ּומלֹון מלֹון ּבכל לחזר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

עליו  מעּכב החמֹור ּבעל להּניח הרי החמֹור לבעל יׁש וכן . ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָ
זה, על יתר הּיֹום; אֹותֹו ׁשל ּומזֹונֹות ותבן, ׂשעֹורים ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָעליה
מלֹון  ּבכל לקנֹות לֹו ׁשאפׁשר מּפני עליו, מעּכב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׂשֹוכר
עליה  מּניח - יקנה מאין מצּוי ׁשם אין אם ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומלֹון.
הּדברים  אּלּו וכל .הּדר ּכל ׁשל ּבהמּתֹו ּומזֹונֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָמזֹונֹותיו
ּבמקֹום  אבל ידּוע; מנהג ׁשם ׁשאין ּבמקֹום סתם, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָּבׂשֹוכר

הּמנהג. לפי הּכל מנהג, ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּיׁש

ה  ¤¤ּפרק
נלקחה ‡. אֹו נׁשּתּטת, אֹו וחלתה הּבהמה, את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

נלקחה  אם - לחזר סֹופּה ׁשאין ּפי על אף - הּמל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעבֹודת
הליכתּה שבדרך]ּדר אלו על היה המלך הרי [צו , ֲֲִֵֶֶָָ

לֹו לּתן וחּיב ;'לפני ׁשּל 'הרי לּׂשֹוכר: אֹומר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמׂשּכיר
לׂשאת  ּבׁשּׂשכרּה אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשלם. ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
אם  אבל הקּפדה. ּבלא להׁשליכֹו ׁשאפׁשר מּׂשאֹוי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעליה
וכּיֹוצא  זכּוכית ּכלי עליה לׂשאת אֹו עליה, לרּכב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹׂשכרּה
לא  ואם חמֹור; ׂשכר אם חמֹור, לֹו להעמיד חּיב - ְְֲֲֲִִִֶַַַָָָֹּבהן
ּׁשהל מה ׂשכר על עּמֹו ויחּׁשב הּׂשכר, יחזיר - ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהעמיד

ָּבּה.
ּבין ·. לׂשאת ׁשּׂשכרּה ּבין נׁשּברה, אֹו הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה

מׂשּכיר  'אני סתם 'חמֹור' לֹו: אמר אם - לרּכב ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹׁשּׂשכרּה
לא  ואם מקֹום; מּכל אחר חמֹור לֹו להעמיד חּיב ,'ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹל

הּבהמה למּכר לּׂשֹוכר יׁש - ּבּה[המתה]העמיד ולּקח ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבדמיה  אין אם ּבדמיה ּבהמה ׂשֹוכר אֹו אחרת, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבהמה
אני  זה 'חמֹור לֹו: אמר ּבֹו. ׁשּפסק לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָלּקח,
זכּוכית, לכלי אֹו עליה, לרּכב ׂשכרּה אם - 'ל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹׂשֹוכר
אחרת, ּבהמה לּקח ּבדמיה יׁש אם - הּדר ּבחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומתה
עד  ּכּלּה, ּבדמי אפּלּו ׂשֹוכר לּקח, ּבדמיה אין ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיּקח.

ׁשּפס  לּמקֹום ולא ׁשּיּגיע לּקח לא ּבּדמים אין ואם עּמֹו. ק ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אּלא  עליו לֹו ואין ,הּדר חצי ׁשל ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלׂשּכר

זה',[כעס]ּתרעמת 'חמֹור לֹו ואמר הֹואיל - למּׂשא ׂשכרּה . ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹ
נֹותן  אּלא אחר, לֹו להעמיד חּיב אינֹו ,הּדר ּבחצי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּומת

לֹו ּומּניח הּדר חצי ׁשל ׂשכרֹו נבלתֹו.[לבעלים]לֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַָָ
אמר ‚. אם - הּדר ּבחצי לּה וטבעה הּספינה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ּוׂשכרּה ,'ל מׂשּכיר אני זֹו 'ספינה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו:
הּׂשכר; ּכל יחזיר הּׂשכר, לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - סתם ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָיין
ׁשּׂשכרּתי, עצמּה הּספינה לי 'הבא לֹו: אֹומר זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
מקֹום  מּכל יין אביא ואני זֹו, ּבספינה יׁש ּגדֹולה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהקּפדה
,'ל מׂשּכיר 'אני סתם 'ספינה' לֹו: אמר ּבּה'. ְְְְְֲִִִִַַָָָָואֹולי
נתן  ׁשּלא ּפי על אף - זה יין ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּוׂשכרּה
אֹומר  ׁשהרי הּׂשכירּות; ּכל לֹו לּתן חּיב ּכלּום, הּׂשכר מן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָלֹו

מקֹום  מּכל ספינה אביא ואני עצמֹו, הּיין לי 'הבא ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָלֹו:
לֹו לנּכֹות צרי אבל מהתשלום]ואֹוליכֹו'. ּכדי [להפחית ְְְֲִִֵַָָ

ּבהֹולכת  הּמּטּפל ּדֹומה ׁשאינֹו ,הּדר חצי ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּטרח
,'ל מׂשּכיר אני זֹו 'ספינה לֹו: אמר ּובטל. ליֹוׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהּספינה
אינֹו הּׂשכר, נתן אם - זה יין ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּוׂשכרּה
יכֹול  זה ׁשאין יּתן; לא נתן, לא ואם להחזירֹו; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹיכֹול
עצמֹו. הּיין להביא יכֹול זה ולא עצמּה, הּספינה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹלהביא

הּׂשכר  חֹולקין אּלּו הרי - סתם ליין סתם ספינה .ׂשכר ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּופרקּה„. הּספינה, את -[השוכר]הּׂשֹוכר הּדר ּבחצי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּיׂשּכיר  מי הּׂשֹוכר מצא ואם .הּדר ּכל ׂשכר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנֹותן
הּספינה  לבעל ויׁש ׂשֹוכר; ׁשּפסק, הּמק ֹום עד לֹו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָאֹותּה
לאיׁש ׁשּבּספינה הּסחֹורה ּכל מכר אם וכן ּתרעמת. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
ׂשכר  נֹוטל - הּלֹוקח ועלה הּוא, וירד ,הּדר ּבחצי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחר
ויׁש האחרֹון; מן החצי ּוׂשכר הראׁשֹון, מן הּדר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָחצי
ּדעת  לסּבל לֹו ׁשּגֹורם מּפני ּתרעמת, עליו הּספינה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלבעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. הרּגל לא ׁשעדין אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֻאיׁש
קצּוב,‰. זמן עד לחברֹו ּבית ׁשהּמׂשּכיר אֹומר, אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכאן

מׂשּכיר, - זמּנֹו סֹוף עד לאחר הּבית להׂשּכיר הּׂשֹוכר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
לא אבל ארּבעה, היּו אם ּביתֹו; ּבני ּכמנין ׁשהם לאחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

רּׁשאי  הּׂשֹוכר אין חכמים אמרּו ׁשּלא לחמּׁשה; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹיׂשּכר
רצֹוני  'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ּבמּטלטלין, אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלהׂשּכיר,
ׁשהרי  ּבספינה, אֹו ּבקרקע אבל אחר'. ּביד ּפקדֹוני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה
לֹו אמר אם אֹומר, אני וכן ּכן. אֹומרין אין עּמּה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּבעלּה
לאחרים? ּביתי ותׂשּכיר ּתטרח 'לּמה לּׂשֹוכר: הּבית ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָּבעל
ּפטּור  ואּתה והּניחֹו צא ּבֹו, לעמד ּתרצה לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹאם
ּב"אל  ׁשּזה ּכלל; לאחר להׂשּכירֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמּׂשכירּותֹו'
לזה  הּנח לאחר, מׂשּכירֹו ׁשאּתה עד מּבעליו"; טֹוב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּתמנע

לאחר ּביתֹו. להׂשּכירֹו יכֹול אינֹו ואמר, ׁשהֹורה מי ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
עד  ׂשכרֹו ויּתן ּדין ּכלל, ׁשּזה לי יראה ולא זמּנֹו; סֹוף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ֱֶאמת.
.Â- נפל לֹו, ׁשהׂשּכירֹו ואחר ,'ל מׂשּכיר אני זה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ'ּבית

ּבֹו, ּׁשּנׁשּתּמׁש מה על עּמֹו מחּׁשב אּלא לבנֹותֹו; חּיב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
להעמיד  חּיב - סתרֹו אם אבל הּׂשכירּות. ׁשאר לֹו ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָּומחזיר

ּכמֹותֹו לֹו יׂשּכר אֹו אחר, ּבית אחר לֹו חזר אם וכן . ְְְִִִֵֵַַַַַָֹ
ׁשהפקיע  אּנס, אֹו לגֹוי מכרֹו אֹו והׂשּכירֹו לזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשהׂשּכירֹו
אחר  ּבית לֹו להׂשּכיר חּיב זה הרי - הראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָׂשכירּות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָֹּכמֹותֹו.
.Ê חּיב - נפל ּבית, לֹו ׁשּנתן ואחר  סתם, ּבית לֹו ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהׂשּכיר

הּבית  מן קטן היה ואם אחר; ּבית לֹו יּתן אֹו ְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלבנֹותֹו,
עליו  לעּכב יכֹול הּׂשֹוכר אין קרּוי ׁשּנפל, ׁשּיהיה והּוא - ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לֹו: אמר אם אבל סתם. ּבית אּלא לֹו הׂשּכיר ׁשּלא ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ'ּבית',
ּכמּדת  ּבית לֹו להעמיד חּיב - 'ל מׂשּכיר אני ּכזה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָ'ּבית
לֹומר  יכֹול ואינֹו ׁשהראהּו; זה ּבית ׁשל רחּבֹו ּומּדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָארּכֹו
לּׁשּוק  אֹו לּנהר קרֹוב ׁשּיהיה אּלא ּדברי ענין היה 'לא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלֹו,
ּכמּדתֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב אּלא ּכזה', לּמרחץ  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
לא  ּגדֹול, ּגדֹול; יעׂשּנּו לא קטן, היה אם ,לפיכ ְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֹּוכצּורתֹו.
אחד. יעׂשּנּו לא ׁשנים, ׁשנים; יעׂשּנּו לא אחד, קטן; ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיעׂשּנּו
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עליהן, יֹוסיף ולא ּבֹו, ׁשהיּו החּלֹונֹות מן יפחֹות לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹוכן
ׁשניהם. מּדעת ְִֵֶֶַַָאּלא

.Áעלּיה לֹו להעמיד חּיב סתם, עלּיה [אם הּמׂשּכיר ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
מׂשּכיר נפלה] אני זה ּבית ּגּבי ׁשעל זֹו 'עלּיה לֹו: אמר .ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

העלּיה  נפחתה אם ,לפיכ לעלּיה. הּבית ׁשעּבד הרי ,'ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָל
לא  ואם לתּקן; חּיב הּמׂשּכיר יתר, אֹו טפחים ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
עד  הּבית, ּבעל עם ּבּבית ודר יֹורד הּׂשֹוכר הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָּתּקן
- העליֹונה ונפחתה זֹו, ּגּבי על זֹו עלּיֹות ׁשּתי היּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיתּקן.
ידּור  אם ספק זה הרי - הּתחּתֹונה נפחתה ּבּתחּתֹונה. ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדר
מֹוציאין  אין ּדר, ואם ידּור. לא לפיכ ּבּבית; אֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבעליֹונה,

'ּדלית לחברֹו: ׁשאמר ּבאחד מעׂשה ׁשעל [גפן]מּידֹו. זֹו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּפרסק אפרסק]ּגּבי אילן [עץ ונעקר ,'ל מׂשּכיר אני הּזה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַ

לֹו: ואמרּו חכמים, לפני מעׂשה ּובא מּמקֹומֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהּפרסק
קּימת' ׁשהּדלית זמן ּכל הּפרסק לֹו להעמיד אּתה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ'חּיב

לדלית] למשענת ּבזה.[שיהיה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ

ו  ¤¤ּפרק
ּבבירה‡. לחברֹו ּבית מׁשּתּמׁש[בנין]הּמׂשּכיר - ּגדֹולה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ

אּמֹות ארּבע עד ּובכתליה ּובּתרּבץ [הסמוכים]ּבזיזיה , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּנהגּו[גינה] ּומקֹום הּבּתים; ׁשאחֹורי ּוברחבה חצר, ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל

ּובכל  הּכתלים. ּבעבי מׁשּתּמׁש הּכתלים, ּבעבי ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלהׁשּתּמׁש
והּׁשמֹות  הּמדינה מנהג אחר הֹולכין הּדברים, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָאּלּו

מּקח [ההגדרות] ּבענין ׁשאמרנּו ּכדר להם, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָהידּועין
.ּוממּכר  ְִָ

ׁשּבּה·. הרפת הׂשּכיר לא סתם, חצרֹו .והּמׂשּכיר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ולפּתח ‚. ּדלתֹות, לֹו להעמיד חּיב - לחברֹו ּבית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

את  ולסמ הּתקרה, את ּולחּזק ׁשּנתקלקלּו, החּלֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹו
נגר ולעׂשֹות ׁשּנׁשּברה, ּכּיֹוצא [בריח]הּקֹורה וכל ּומנעּול, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּביׁשיבת  ּגדֹול עּקר והם אּמן מעׂשה ׁשהן מּדברים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּבאּלּו
ּומזּוזה, מעקה לעׂשֹות חּיב הּׂשֹוכר והחצרֹות. ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָהּבּתים
אֹו סּלם, לעׂשֹות רצה אם וכן מּׁשּלֹו. הּמזּוזה מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻּולתּקן

עצמֹו. מּׁשל עֹוׂשה זה הרי - ּגּגֹו להטיח אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָמרזב,
חּיב „. - יתר אֹו ּבארּבעה ונפחתה לחברֹו, עלּיה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

והּמעזיבה הּתקרה חּזּוק [טיט]לתּקן ׁשהּמעזיבה ׁשעליה; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּוא. ְִַָהּתקרה

מּטּפל ‰. הּוא ,לפיכ ׂשֹוכר; ׁשל הּוא הרי ׁשּבחצר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזבל
ּבּמה  הּמנהג. אחר הֹולכין מנהג, ׁשם יׁש ואם להֹוציאֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו
ׂשֹוכר; ׁשל הּזבל ׁשעׂשּו הּבהמֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
ׁשחצרֹו החצר, ּבעל ׁשל הּזבל אחרים, ׁשל הּבהמה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָואם
ׂשכּורה  ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשל

אחרים  .ּביד ְֲִֵַ
.Â ׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמׂשּכיר

ּבסֹוף  לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְֲֵֵֵֶַַַָָהּמקֹומֹות,
אחת  ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ואינֹו סתם זמּנֹו, ּבית לֹו ׂשכר . ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

מּׁשני  ּפחֹות אין לׁשביתה, אחד; מּיֹום ּפחֹות אין ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָללינה,
יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין לנּׂשּואין, ְְִִִִִֵָָֹימים;

.Ê עד להֹוציאֹו, יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמׂשּכיר

יהיה  ולא מקֹום, לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים, ּולסֹוף ;ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמׁשל
להֹוציאֹו יכֹול אינֹו הּגׁשמים, ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָּבימֹות

החג לפני [סוכות]מן יֹום ׁשלׁשים זמן לֹו קבע הּפסח. ועד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לאחר  אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים מן נׁשאר אם - ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹהחג
ׁשּיֹודיעֹו והּוא, הּפסח; מֹוצאי עד להֹוציאֹו יכול אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחג,
אבל  ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה מּקדם. יֹום ְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשים

גדולות]ּבּכרּכים ימֹות [ערים ואחד החּמה ימֹות אחד - ְְְְִֶֶַַַַָָָ
וכן  מּקדם. חדׁש עׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהּגׁשמים,
ׁשנים  להֹודיעֹו צרי ּבעירֹות, ּבין ּבּכרּכים ּבין - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָּבחנּות

מּקדם. חדׁש ִֶֶָָֹֹעׂשר
.Á חּיב הּׂשֹוכר ּכ - להֹודיעֹו חּיב ׁשהּמׂשּכיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם

עׂשר  ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים מּקדם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹֹלהֹודיעֹו
ׁשכן ׁשּיבּקׁש ּכדי ּבּכרּכים, ּביתֹו[דייר]חדׁש יּׁשאר ולא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ל  יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו לא ואם הּׂשכר.ּפנּוי. יּתן אּלא צאת, ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
.Ë הּׂשֹוכר ולא להֹוציאֹו, יכֹול הּמׂשּכיר ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאף

יׁש - הּבּתים הּוקרּו אם - מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד לצאת, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
עד  ּבׁשוה ׂשכר 'אֹו לּׂשֹוכר: ולֹומר עליו, להֹוסיף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלּמׂשּכיר
לּׂשֹוכר  יׁש - הּבּתים הּוזלּו אם וכן ּתצא'. אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּתמצא,
ׁשל  ּכּׂשכר לי הׂשּכר 'אֹו לּמׂשּכיר: ולֹומר הּׂשכר, מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלפחת

'לפני ּבית הרי אֹו ּדר עּתה, ׁשהיה הּמׂשּכיר ּבית נפל . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
לֹו: ולֹומר מּביתֹו, הּׂשֹוכר להֹוציא לֹו יׁש זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶַַּבֹו
מקֹום, ׁשּתמצא עד ּבביתי יֹוׁשב אּתה ׁשּתהיה ּבדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'אינֹו
יֹותר  הּזה, ּבּבית זכּות ּבעל אּתה ׁשאין ;ּבּדר מׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻואני

ִִֶמּמּני'.
.Èהיה [המשכיר]נתן אם - אּׁשה ּבֹו לּׂשא לבנֹו הּבית ְִִִִִַַַָָָָָ

לֹו אפׁשר והיה ּפלֹוני, ּבזמן חתן נעׂשה ׁשּבנֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודע
להֹוציאֹו.[לשוכר]להֹודיעֹו יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו ולא מּקדם ְְְִִִִֵֶָֹֹ

הרי  - מּיד נֹוׂשא הּוא והרי אּׁשה, לֹו נזּדּמנה עכׁשו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואם
ּבביתֹו, יֹוׁשב זה ׁשּיהיה ּבדין ׁשאינֹו להֹוציאֹו; לֹו יׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶזה

חּפה. ּבֹו ׁשּיעׂשה ּבית לׂשּכר מחּזר הּבית ּבעל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻּובן
.‡È יכֹול הּׁשני אין - הֹוריׁשֹו אֹו נתנֹו, אֹו הּבית, ְִִִֵֵַַַַָָָמכר

עׂשר  ׁשנים אֹו יֹום ׁשלׁשים מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹלהֹוציאֹו,
זה  מּכח יתר ּכח 'אין לֹו: אֹומר הּׂשֹוכר ׁשהרי ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹחדׁש;

מחמתֹו' זה ּבבית .ׁשּזכית ְֲִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  כסלו י"ח חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
.‡- ּוממּכר ּבמּקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכׁשם

ּבׂשכירּות  מתנה היא.ּכ קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
ׁשאין  וכל ׂשכירה; ׂשכירּותֹו ממּכר, ּבנכסיו ׁשּממּכרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹוכל
ּפרֹות  לֹו יׁש ּכן אם אּלא - לׂשּכר לֹו אין ּכ למּכר, ְְִִִֵֵֵֵֶָָֹֹלֹו

מֹוכר. ואינֹו ׂשֹוכר זה הרי הּקרקע, ּבאֹותּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָּבלבד
נתעּברה ·. - הּׁשנה ונתעּברה לׁשנה, לחברֹו ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

חינם]לּׂשֹוכר חודש נתעּברה [הרויח לחדׁשים, הׂשּכיר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ
נוסף]לּמׂשּכיר חודש שכר וׁשנה [הרויח חדׁשים לֹו הזּכיר . ְְְֳִִִִַַָָָ
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ּבין  לׁשנה', ּדינר עׂשר ׁשנים לחדׁש, 'ּדינר לֹו ׁשאמר ּבין -ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הרי  - חדׁש' ּבכל ּדינר ּבׁשנה, ּדינר עׂשר 'ׁשנים לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאמר
ואין  ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע לּמׂשּכיר; העּבּור ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹחדׁש
וכן  ּברּורה. ּבראיה אּלא הּקרקע ּבעל מּיד ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמֹוציאין
אֹומר: והּׂשֹוכר ,'הׂשּכרּתי זה 'לזמן ׁשאמר: הּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבעל

סתם אּלא ׂשכרּתי זמן]'לא ציון על [ללא - 'אר לזמן אֹו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
נׁשּבע  הּבית ּבעל - הביא לא ואם ראיה; להביא ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

הּבית.[מדרבנן]הּסת מן ּומֹוציאֹו , ִִִֵֶַַ
ּבֹו',‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ׂשכר 'נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר

הּׂשכירּות  ׁשהיתה ּבין נטלּתי', לא 'עדין אֹומר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמׂשּכיר
ׁשלׁשים  ּבתֹו ּתבעֹו אם - עדים ּבלא ׁשהיתה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשטר,

ויחרים יּתן אֹו ראיה, להביא הּׂשֹוכר על - חרם יֹום [יטיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּנתן סתם] ּבּדמים עליו יטען אֹו מּמּנּו, ׁשּלקח מי ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

הּמׂשּכיר  ּתבעֹו הּסת. ויׁשּביעהּו עצמּה ּבפני טענה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתחּלה
הּמׂשּכיר  על - ׁשלׁשים ּביֹום ואפּלּו יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִַַַַַַֹֹלאחר
ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר הּסת הּׂשֹוכר יּׁשבע אֹו ראיה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהביא
ׁשנה  הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש מּמּנּו, ׂשכר אם וכן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויּפטר.
ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - הּׁשנה ּבתֹו ּותבעֹו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָׁשנה,
על  - ּבאלּול ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום אפּלּו הּׁשנה, ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָלאחר

ראיה. להביא ְְְִִַַָָָהּמׂשּכיר
זמן „. ּבֹו ואין ׁשנים, לעׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמׂשּכיר

השכירות] מּזמן [תחילת עבר לא 'עדין אֹומר: הּׂשֹוכר -ְֲִִֵֵַַַַָֹ
ׁשני  ׁשלמּו 'ּכבר אֹומר: והּמׂשּכיר ׁשנה', אּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשטר
ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים' עׂשר וׁשכנּת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכירּות,

ויֹוציאֹו. הּסת, הּמׂשּכיר יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואם
ּפרּדס,‰. ׁשנים,הּׂשֹוכר לעׂשר מׁשּכֹון ּבידֹו ׁשהיה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרקע, ּבהן ויּלקח עציו יּמכרּו - הּזמן ּבתֹו הּפרּדס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָויבׁש
וגּוף  הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ּפרֹותיו ְְְְְְִֵַַַַַַָֹויאכל
מּׁשּום  ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנֹות

והּלוה  הּמלוה .רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ
.Â סתם 'ׁשנים' ּבֹו ׁשּכתּוב מׁשּכֹון ׁשטר אֹו ׂשכירּות ְְְְְִִֶַַַָָָׁשטר

מספר] הּקרקע [ללא ּובעל 'ׁשלׁש', אֹומר הּפרֹות ּבעל ,ְֵֵַַַַַַַַָֹ
הּפרֹות  ואכל הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה וקדם 'ׁשּתים', ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאֹומר
הּקרקע  ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן, ּבחזקת הּפרֹות הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
וכבׁש ׁשנים, ׁשלׁש הממׁשּכן אֹו הּׂשֹוכר אכלּה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹראיה.

ונעלם] ּפרֹות',[הטמין לי יׁש ׁשנים 'לחמׁש ואמר: ְְְִִֵֵֵַַָָָָהּׁשטר
,'ׁשטר 'הבא לֹו: אמרּו - 'ׁשלׁש' אֹומר: הּקרקע ְְְְֵֵַַַַַָָָָֹּובעל
'לקּוחה  אמר: רצה, ׁשאּלּו נאמן; הּׂשֹוכר - 'אבד' ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:

ׁשנים. ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי ּבידי', ְֲֲִִִֵֶָָָָָֹהיא
.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי

לבעל  יׁש - לֹו והל והּניחם ּפרֹותיו, ׁשהכניס עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהטעהּו
הּפֹועלים  ׂשכר לּתן ּכדי הּפרֹות, מאֹותם למּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּבית
חסידּות  ּומּדת ּבּׁשּוק. אֹותן ּומׁשליכין אֹותן ְֲִִִִִִֶַַַָָׁשּמֹוציאין
מקֹום  ּדמיהן מּמקצת ויׂשּכרּו ּדין, ּבית ׁשּיֹודיע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָהיא,

ׁשעׂשה [לשומרם] ּפי על אף לּבעלים, אבדה הׁשב מּׁשּום ,ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכהגן. ֶֶַֹֹׁשּלא

.Á ּבכל סאה עׂשרים לֹו ׁשּיטחן מחברֹו, רחים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּׂשֹוכר

ּבׂשכרֹו הריחיים]חדׁש הרחים,[תמורת ּבעל והעׁשיר , ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּצרי חּטים לּׂשֹוכר יׁש אם - ׁשם לטחן צרי אינֹו ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹוהרי

ל  אֹותם ּדמי לטחן לּתן אֹותֹו ּכֹופין לאחרים, אֹו עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹ
לֹו, אין ואם היא. סדֹום מּדת ׁשּזאת סאה; עׂשרים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹטחינת
ּכמֹו ל טֹוחן והריני ּדמים, לי 'אין לֹו: לֹומר ְְֲִִִֵֵֵַַָָיכֹול

לאחרים' מכר ,צרי אּתה אין ואם [טחינת ׁשּׂשכרּתי; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבזה.ביתך] ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ

ח  ¤¤ּפרק
לאכל ‡. ּכרם אֹו לזרעּה, ׂשדה מחברֹו הּׂשֹוכר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד

ּכגֹון  קצּובין, ּבפרֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ּבדמים, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּפרֹותיו
זה  וכרם ּבׁשנה, ּכֹור ּבעׂשרים זֹו ׂשדה מּמּנּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּׂשכר
להן. יׁש אחד ּדין ׁשניהם - ׁשנה ּבכל יין ּכּדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעׂשרים

'חֹוכר' הּנקרא הּוא ּבפרֹות, .והּׂשֹוכר ְְְִֵֵֵַַָ
עליו ·. ּולהֹוציא אֹותֹו לעבד ּכדי ּפרּדס אֹו ׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמקּבל

אֹו[הוצאות]יציאֹות הּתבּואה ׁשליׁש הּקרקע לבעל ויּתן , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָ
ּכל  'מקּבל'. הּנקרא הּוא זה - ּביניהן ּׁשּיתנּו מה אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרביע

לסיג ׁשהּוא ּבֹו;[לשמירה]ּדבר חּיב הּקרקע ּבעל לארץ, ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו. חּיב המקּבל אֹו החֹוכר יתרה, לׁשמירה ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָודבר
העפר, ּבהן ׁשּנֹוׂשאין והּכלים הארץ, ּבֹו ׁשחֹופרין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּקרּדם
ּבעל  על - הּמים ּבהן ׁשּדֹולין ּבהן וכּיֹוצא והּכד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּדלי
על  הּמים, ּבהן ׁשּמקּבצין הּמקֹומֹות וחפירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָהּקרקע;

ה  על אֹו מקּבל.החֹוכר ְֵֵַַַַ
לא ‚. מּועטֹות, לׁשנים מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

ּפׁשּתן  לקרקע]יזרעּנה ׁשנים [מזיק ׁשבע קּבלּה אֹו ׂשכרּה . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ
הּׁשביעית ואין ּפׁשּתן, ראׁשֹונה ׁשנה זֹורעּה [השמיטה]- ְְְְִִִִֵַָָָָָ

הּמנין. מן ׁשביעית אחד, ׁשבּוע קּבלּה אֹו ׂשכרּה הּמנין; ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָמן
הּׁשלהין „. ּבית והיא מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׂשֹוכר

ולא [יבשה] הּׁשלהין, ּבית ׁשל הּמעין ויבׁש האילן, ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹו
אֹו ּבדלי, מּמּנּו להביא אפׁשר אּלא הּגדֹול, הּנהר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפסק
מחכּורֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילנֹות ּבית ׁשל האילן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנקצץ
לֹו מנּכה - הּנהר ׁשּיבׁש ּכגֹון היא, מדינה מּכת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָואם
הּׁשלהין  'ּבית לֹו: ואמר הּׂשדה ּבתֹו עֹומד היה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמחכּורֹו.
- 'ל מׂשּכיר אני הּזה האילן 'ּבית ,'ל מׂשּכיר אני ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּזה
הּוא  ׁשהרי מחכּורֹו; לֹו מנּכה האילן, נקצץ אֹו הּמעין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיבׁש
לֹו ׁשאֹומר ּכמי אּלא 'הּזה', לֹו אמר ולא ּבתֹוכּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹעֹומד
היה  לא אם ,לפיכ .'ל מׂשּכיר אני עּתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ'ּכמֹות
אֹו ,'ל מׂשּכיר אני הּׁשלהין 'ּבית לֹו: ואמר ּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָעֹומד
מנּכה  אינֹו - האילן נקצץ אֹו הּמעין ויבׁש האילן', ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'ּבית

מחכּורֹו. ֲֵלֹו
אֹו‰. חגב ואכלּה מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

פירותיה]נׁשּתּדפה לרב [נצטמקו זה ּדבר ארע אם - ְְְִִֵֶַַָָָֹ
לפי  הּכל מחכּורֹו, לֹו מנּכה העיר, אֹותּה ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּׂשדֹות
אינֹו - הּׂשדֹות ּברב הּמּכה ּפׁשטה לא ואם ׁשארעֹו. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹההפסד

ׁשל מנּכה הּׂשדֹות ּכל ׁשּנׁשּתּדפּו ּפי על אף מחכּורֹו, לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
- המקּבל אֹו ׂשֹוכר ׁשל הּׂשדֹות ּכל נׁשּתּדפּו הּקרקע. ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּבעל
לֹו מנּכה אינֹו הּׂשדֹות, ּברב הּמּכה ׁשּפׁשטה ּפי על ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאף
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עליהן, יֹוסיף ולא ּבֹו, ׁשהיּו החּלֹונֹות מן יפחֹות לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹוכן
ׁשניהם. מּדעת ְִֵֶֶַַָאּלא

.Áעלּיה לֹו להעמיד חּיב סתם, עלּיה [אם הּמׂשּכיר ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
מׂשּכיר נפלה] אני זה ּבית ּגּבי ׁשעל זֹו 'עלּיה לֹו: אמר .ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

העלּיה  נפחתה אם ,לפיכ לעלּיה. הּבית ׁשעּבד הרי ,'ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָל
לא  ואם לתּקן; חּיב הּמׂשּכיר יתר, אֹו טפחים ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
עד  הּבית, ּבעל עם ּבּבית ודר יֹורד הּׂשֹוכר הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָּתּקן
- העליֹונה ונפחתה זֹו, ּגּבי על זֹו עלּיֹות ׁשּתי היּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיתּקן.
ידּור  אם ספק זה הרי - הּתחּתֹונה נפחתה ּבּתחּתֹונה. ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדר
מֹוציאין  אין ּדר, ואם ידּור. לא לפיכ ּבּבית; אֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבעליֹונה,

'ּדלית לחברֹו: ׁשאמר ּבאחד מעׂשה ׁשעל [גפן]מּידֹו. זֹו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּפרסק אפרסק]ּגּבי אילן [עץ ונעקר ,'ל מׂשּכיר אני הּזה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַ

לֹו: ואמרּו חכמים, לפני מעׂשה ּובא מּמקֹומֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהּפרסק
קּימת' ׁשהּדלית זמן ּכל הּפרסק לֹו להעמיד אּתה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ'חּיב

לדלית] למשענת ּבזה.[שיהיה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ

ו  ¤¤ּפרק
ּבבירה‡. לחברֹו ּבית מׁשּתּמׁש[בנין]הּמׂשּכיר - ּגדֹולה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ

אּמֹות ארּבע עד ּובכתליה ּובּתרּבץ [הסמוכים]ּבזיזיה , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּנהגּו[גינה] ּומקֹום הּבּתים; ׁשאחֹורי ּוברחבה חצר, ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל

ּובכל  הּכתלים. ּבעבי מׁשּתּמׁש הּכתלים, ּבעבי ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלהׁשּתּמׁש
והּׁשמֹות  הּמדינה מנהג אחר הֹולכין הּדברים, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָאּלּו

מּקח [ההגדרות] ּבענין ׁשאמרנּו ּכדר להם, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָהידּועין
.ּוממּכר  ְִָ

ׁשּבּה·. הרפת הׂשּכיר לא סתם, חצרֹו .והּמׂשּכיר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ולפּתח ‚. ּדלתֹות, לֹו להעמיד חּיב - לחברֹו ּבית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

את  ולסמ הּתקרה, את ּולחּזק ׁשּנתקלקלּו, החּלֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹו
נגר ולעׂשֹות ׁשּנׁשּברה, ּכּיֹוצא [בריח]הּקֹורה וכל ּומנעּול, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּביׁשיבת  ּגדֹול עּקר והם אּמן מעׂשה ׁשהן מּדברים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּבאּלּו
ּומזּוזה, מעקה לעׂשֹות חּיב הּׂשֹוכר והחצרֹות. ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָהּבּתים
אֹו סּלם, לעׂשֹות רצה אם וכן מּׁשּלֹו. הּמזּוזה מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻּולתּקן

עצמֹו. מּׁשל עֹוׂשה זה הרי - ּגּגֹו להטיח אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָמרזב,
חּיב „. - יתר אֹו ּבארּבעה ונפחתה לחברֹו, עלּיה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

והּמעזיבה הּתקרה חּזּוק [טיט]לתּקן ׁשהּמעזיבה ׁשעליה; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּוא. ְִַָהּתקרה

מּטּפל ‰. הּוא ,לפיכ ׂשֹוכר; ׁשל הּוא הרי ׁשּבחצר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזבל
ּבּמה  הּמנהג. אחר הֹולכין מנהג, ׁשם יׁש ואם להֹוציאֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו
ׂשֹוכר; ׁשל הּזבל ׁשעׂשּו הּבהמֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
ׁשחצרֹו החצר, ּבעל ׁשל הּזבל אחרים, ׁשל הּבהמה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָואם
ׂשכּורה  ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשל

אחרים  .ּביד ְֲִֵַ
.Â ׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמׂשּכיר

ּבסֹוף  לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְֲֵֵֵֶַַַָָהּמקֹומֹות,
אחת  ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ואינֹו סתם זמּנֹו, ּבית לֹו ׂשכר . ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

מּׁשני  ּפחֹות אין לׁשביתה, אחד; מּיֹום ּפחֹות אין ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָללינה,
יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין לנּׂשּואין, ְְִִִִִֵָָֹימים;

.Ê עד להֹוציאֹו, יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמׂשּכיר

יהיה  ולא מקֹום, לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים, ּולסֹוף ;ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמׁשל
להֹוציאֹו יכֹול אינֹו הּגׁשמים, ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָּבימֹות

החג לפני [סוכות]מן יֹום ׁשלׁשים זמן לֹו קבע הּפסח. ועד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לאחר  אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים מן נׁשאר אם - ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹהחג
ׁשּיֹודיעֹו והּוא, הּפסח; מֹוצאי עד להֹוציאֹו יכול אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחג,
אבל  ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה מּקדם. יֹום ְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשים

גדולות]ּבּכרּכים ימֹות [ערים ואחד החּמה ימֹות אחד - ְְְְִֶֶַַַַָָָ
וכן  מּקדם. חדׁש עׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהּגׁשמים,
ׁשנים  להֹודיעֹו צרי ּבעירֹות, ּבין ּבּכרּכים ּבין - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָּבחנּות

מּקדם. חדׁש ִֶֶָָֹֹעׂשר
.Á חּיב הּׂשֹוכר ּכ - להֹודיעֹו חּיב ׁשהּמׂשּכיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם

עׂשר  ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים מּקדם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹֹלהֹודיעֹו
ׁשכן ׁשּיבּקׁש ּכדי ּבּכרּכים, ּביתֹו[דייר]חדׁש יּׁשאר ולא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ל  יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו לא ואם הּׂשכר.ּפנּוי. יּתן אּלא צאת, ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
.Ë הּׂשֹוכר ולא להֹוציאֹו, יכֹול הּמׂשּכיר ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאף

יׁש - הּבּתים הּוקרּו אם - מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד לצאת, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
עד  ּבׁשוה ׂשכר 'אֹו לּׂשֹוכר: ולֹומר עליו, להֹוסיף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלּמׂשּכיר
לּׂשֹוכר  יׁש - הּבּתים הּוזלּו אם וכן ּתצא'. אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּתמצא,
ׁשל  ּכּׂשכר לי הׂשּכר 'אֹו לּמׂשּכיר: ולֹומר הּׂשכר, מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלפחת

'לפני ּבית הרי אֹו ּדר עּתה, ׁשהיה הּמׂשּכיר ּבית נפל . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
לֹו: ולֹומר מּביתֹו, הּׂשֹוכר להֹוציא לֹו יׁש זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶַַּבֹו
מקֹום, ׁשּתמצא עד ּבביתי יֹוׁשב אּתה ׁשּתהיה ּבדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'אינֹו
יֹותר  הּזה, ּבּבית זכּות ּבעל אּתה ׁשאין ;ּבּדר מׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻואני

ִִֶמּמּני'.
.Èהיה [המשכיר]נתן אם - אּׁשה ּבֹו לּׂשא לבנֹו הּבית ְִִִִִַַַָָָָָ

לֹו אפׁשר והיה ּפלֹוני, ּבזמן חתן נעׂשה ׁשּבנֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודע
להֹוציאֹו.[לשוכר]להֹודיעֹו יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו ולא מּקדם ְְְִִִִֵֶָֹֹ

הרי  - מּיד נֹוׂשא הּוא והרי אּׁשה, לֹו נזּדּמנה עכׁשו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואם
ּבביתֹו, יֹוׁשב זה ׁשּיהיה ּבדין ׁשאינֹו להֹוציאֹו; לֹו יׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶזה

חּפה. ּבֹו ׁשּיעׂשה ּבית לׂשּכר מחּזר הּבית ּבעל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻּובן
.‡È יכֹול הּׁשני אין - הֹוריׁשֹו אֹו נתנֹו, אֹו הּבית, ְִִִֵֵַַַַָָָמכר

עׂשר  ׁשנים אֹו יֹום ׁשלׁשים מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹלהֹוציאֹו,
זה  מּכח יתר ּכח 'אין לֹו: אֹומר הּׂשֹוכר ׁשהרי ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹחדׁש;

מחמתֹו' זה ּבבית .ׁשּזכית ְֲִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  כסלו י"ח חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
.‡- ּוממּכר ּבמּקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכׁשם

ּבׂשכירּות  מתנה היא.ּכ קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
ׁשאין  וכל ׂשכירה; ׂשכירּותֹו ממּכר, ּבנכסיו ׁשּממּכרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹוכל
ּפרֹות  לֹו יׁש ּכן אם אּלא - לׂשּכר לֹו אין ּכ למּכר, ְְִִִֵֵֵֵֶָָֹֹלֹו

מֹוכר. ואינֹו ׂשֹוכר זה הרי הּקרקע, ּבאֹותּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָּבלבד
נתעּברה ·. - הּׁשנה ונתעּברה לׁשנה, לחברֹו ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

חינם]לּׂשֹוכר חודש נתעּברה [הרויח לחדׁשים, הׂשּכיר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ
נוסף]לּמׂשּכיר חודש שכר וׁשנה [הרויח חדׁשים לֹו הזּכיר . ְְְֳִִִִַַָָָ
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ּבין  לׁשנה', ּדינר עׂשר ׁשנים לחדׁש, 'ּדינר לֹו ׁשאמר ּבין -ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הרי  - חדׁש' ּבכל ּדינר ּבׁשנה, ּדינר עׂשר 'ׁשנים לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאמר
ואין  ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע לּמׂשּכיר; העּבּור ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹחדׁש
וכן  ּברּורה. ּבראיה אּלא הּקרקע ּבעל מּיד ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמֹוציאין
אֹומר: והּׂשֹוכר ,'הׂשּכרּתי זה 'לזמן ׁשאמר: הּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבעל

סתם אּלא ׂשכרּתי זמן]'לא ציון על [ללא - 'אר לזמן אֹו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
נׁשּבע  הּבית ּבעל - הביא לא ואם ראיה; להביא ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

הּבית.[מדרבנן]הּסת מן ּומֹוציאֹו , ִִִֵֶַַ
ּבֹו',‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ׂשכר 'נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר

הּׂשכירּות  ׁשהיתה ּבין נטלּתי', לא 'עדין אֹומר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמׂשּכיר
ׁשלׁשים  ּבתֹו ּתבעֹו אם - עדים ּבלא ׁשהיתה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשטר,

ויחרים יּתן אֹו ראיה, להביא הּׂשֹוכר על - חרם יֹום [יטיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּנתן סתם] ּבּדמים עליו יטען אֹו מּמּנּו, ׁשּלקח מי ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

הּמׂשּכיר  ּתבעֹו הּסת. ויׁשּביעהּו עצמּה ּבפני טענה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתחּלה
הּמׂשּכיר  על - ׁשלׁשים ּביֹום ואפּלּו יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִַַַַַַֹֹלאחר
ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר הּסת הּׂשֹוכר יּׁשבע אֹו ראיה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהביא
ׁשנה  הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש מּמּנּו, ׂשכר אם וכן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויּפטר.
ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - הּׁשנה ּבתֹו ּותבעֹו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָׁשנה,
על  - ּבאלּול ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום אפּלּו הּׁשנה, ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָלאחר

ראיה. להביא ְְְִִַַָָָהּמׂשּכיר
זמן „. ּבֹו ואין ׁשנים, לעׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמׂשּכיר

השכירות] מּזמן [תחילת עבר לא 'עדין אֹומר: הּׂשֹוכר -ְֲִִֵֵַַַַָֹ
ׁשני  ׁשלמּו 'ּכבר אֹומר: והּמׂשּכיר ׁשנה', אּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשטר
ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים' עׂשר וׁשכנּת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכירּות,

ויֹוציאֹו. הּסת, הּמׂשּכיר יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואם
ּפרּדס,‰. ׁשנים,הּׂשֹוכר לעׂשר מׁשּכֹון ּבידֹו ׁשהיה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרקע, ּבהן ויּלקח עציו יּמכרּו - הּזמן ּבתֹו הּפרּדס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָויבׁש
וגּוף  הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ּפרֹותיו ְְְְְְִֵַַַַַַָֹויאכל
מּׁשּום  ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנֹות

והּלוה  הּמלוה .רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ
.Â סתם 'ׁשנים' ּבֹו ׁשּכתּוב מׁשּכֹון ׁשטר אֹו ׂשכירּות ְְְְְִִֶַַַָָָׁשטר

מספר] הּקרקע [ללא ּובעל 'ׁשלׁש', אֹומר הּפרֹות ּבעל ,ְֵֵַַַַַַַַָֹ
הּפרֹות  ואכל הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה וקדם 'ׁשּתים', ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאֹומר
הּקרקע  ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן, ּבחזקת הּפרֹות הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
וכבׁש ׁשנים, ׁשלׁש הממׁשּכן אֹו הּׂשֹוכר אכלּה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹראיה.

ונעלם] ּפרֹות',[הטמין לי יׁש ׁשנים 'לחמׁש ואמר: ְְְִִֵֵֵַַָָָָהּׁשטר
,'ׁשטר 'הבא לֹו: אמרּו - 'ׁשלׁש' אֹומר: הּקרקע ְְְְֵֵַַַַַָָָָֹּובעל
'לקּוחה  אמר: רצה, ׁשאּלּו נאמן; הּׂשֹוכר - 'אבד' ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:

ׁשנים. ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי ּבידי', ְֲֲִִִֵֶָָָָָֹהיא
.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי

לבעל  יׁש - לֹו והל והּניחם ּפרֹותיו, ׁשהכניס עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהטעהּו
הּפֹועלים  ׂשכר לּתן ּכדי הּפרֹות, מאֹותם למּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּבית
חסידּות  ּומּדת ּבּׁשּוק. אֹותן ּומׁשליכין אֹותן ְֲִִִִִִֶַַַָָׁשּמֹוציאין
מקֹום  ּדמיהן מּמקצת ויׂשּכרּו ּדין, ּבית ׁשּיֹודיע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָהיא,

ׁשעׂשה [לשומרם] ּפי על אף לּבעלים, אבדה הׁשב מּׁשּום ,ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכהגן. ֶֶַֹֹׁשּלא

.Á ּבכל סאה עׂשרים לֹו ׁשּיטחן מחברֹו, רחים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּׂשֹוכר

ּבׂשכרֹו הריחיים]חדׁש הרחים,[תמורת ּבעל והעׁשיר , ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּצרי חּטים לּׂשֹוכר יׁש אם - ׁשם לטחן צרי אינֹו ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹוהרי

ל  אֹותם ּדמי לטחן לּתן אֹותֹו ּכֹופין לאחרים, אֹו עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹ
לֹו, אין ואם היא. סדֹום מּדת ׁשּזאת סאה; עׂשרים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹטחינת
ּכמֹו ל טֹוחן והריני ּדמים, לי 'אין לֹו: לֹומר ְְֲִִִֵֵֵַַָָיכֹול

לאחרים' מכר ,צרי אּתה אין ואם [טחינת ׁשּׂשכרּתי; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבזה.ביתך] ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ

ח  ¤¤ּפרק
לאכל ‡. ּכרם אֹו לזרעּה, ׂשדה מחברֹו הּׂשֹוכר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד

ּכגֹון  קצּובין, ּבפרֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ּבדמים, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּפרֹותיו
זה  וכרם ּבׁשנה, ּכֹור ּבעׂשרים זֹו ׂשדה מּמּנּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּׂשכר
להן. יׁש אחד ּדין ׁשניהם - ׁשנה ּבכל יין ּכּדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעׂשרים

'חֹוכר' הּנקרא הּוא ּבפרֹות, .והּׂשֹוכר ְְְִֵֵֵַַָ
עליו ·. ּולהֹוציא אֹותֹו לעבד ּכדי ּפרּדס אֹו ׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמקּבל

אֹו[הוצאות]יציאֹות הּתבּואה ׁשליׁש הּקרקע לבעל ויּתן , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָ
ּכל  'מקּבל'. הּנקרא הּוא זה - ּביניהן ּׁשּיתנּו מה אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרביע

לסיג ׁשהּוא ּבֹו;[לשמירה]ּדבר חּיב הּקרקע ּבעל לארץ, ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו. חּיב המקּבל אֹו החֹוכר יתרה, לׁשמירה ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָודבר
העפר, ּבהן ׁשּנֹוׂשאין והּכלים הארץ, ּבֹו ׁשחֹופרין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּקרּדם
ּבעל  על - הּמים ּבהן ׁשּדֹולין ּבהן וכּיֹוצא והּכד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּדלי
על  הּמים, ּבהן ׁשּמקּבצין הּמקֹומֹות וחפירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָהּקרקע;

ה  על אֹו מקּבל.החֹוכר ְֵֵַַַַ
לא ‚. מּועטֹות, לׁשנים מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

ּפׁשּתן  לקרקע]יזרעּנה ׁשנים [מזיק ׁשבע קּבלּה אֹו ׂשכרּה . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ
הּׁשביעית ואין ּפׁשּתן, ראׁשֹונה ׁשנה זֹורעּה [השמיטה]- ְְְְִִִִֵַָָָָָ

הּמנין. מן ׁשביעית אחד, ׁשבּוע קּבלּה אֹו ׂשכרּה הּמנין; ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָמן
הּׁשלהין „. ּבית והיא מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׂשֹוכר

ולא [יבשה] הּׁשלהין, ּבית ׁשל הּמעין ויבׁש האילן, ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹו
אֹו ּבדלי, מּמּנּו להביא אפׁשר אּלא הּגדֹול, הּנהר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפסק
מחכּורֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילנֹות ּבית ׁשל האילן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנקצץ
לֹו מנּכה - הּנהר ׁשּיבׁש ּכגֹון היא, מדינה מּכת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָואם
הּׁשלהין  'ּבית לֹו: ואמר הּׂשדה ּבתֹו עֹומד היה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמחכּורֹו.
- 'ל מׂשּכיר אני הּזה האילן 'ּבית ,'ל מׂשּכיר אני ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּזה
הּוא  ׁשהרי מחכּורֹו; לֹו מנּכה האילן, נקצץ אֹו הּמעין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיבׁש
לֹו ׁשאֹומר ּכמי אּלא 'הּזה', לֹו אמר ולא ּבתֹוכּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹעֹומד
היה  לא אם ,לפיכ .'ל מׂשּכיר אני עּתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ'ּכמֹות
אֹו ,'ל מׂשּכיר אני הּׁשלהין 'ּבית לֹו: ואמר ּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָעֹומד
מנּכה  אינֹו - האילן נקצץ אֹו הּמעין ויבׁש האילן', ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'ּבית

מחכּורֹו. ֲֵלֹו
אֹו‰. חגב ואכלּה מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

פירותיה]נׁשּתּדפה לרב [נצטמקו זה ּדבר ארע אם - ְְְִִֵֶַַָָָֹ
לפי  הּכל מחכּורֹו, לֹו מנּכה העיר, אֹותּה ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּׂשדֹות
אינֹו - הּׂשדֹות ּברב הּמּכה ּפׁשטה לא ואם ׁשארעֹו. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹההפסד

ׁשל מנּכה הּׂשדֹות ּכל ׁשּנׁשּתּדפּו ּפי על אף מחכּורֹו, לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
- המקּבל אֹו ׂשֹוכר ׁשל הּׂשדֹות ּכל נׁשּתּדפּו הּקרקע. ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּבעל
לֹו מנּכה אינֹו הּׂשדֹות, ּברב הּמּכה ׁשּפׁשטה ּפי על ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



zexikyקיח zekld - mihtyn xtq - elqk g"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכל  ׁשהרי ּבּׂשֹוכר, אּלא ּתלּוי ההפסד זה ׁשאין ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמחכּורֹו;
חּטים, ׁשּיזרעּנה הּקרקע ּבעל עליו התנה נׁשּתּדפּו. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹותיו
צמחה  ולא ׁשּזרעּה אֹו ּכלל, זרעּה ׁשּלא אֹו ׂשעֹורים, ְְְְְְְִֶֶָָָָָָָָָֹֹּוזרעּה
אינֹו הּמדינה, רב והּכת ׁשּדפֹון אֹו חגב ׁשּבא ּפי על אף -ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
ּפעם  ולזרע ּבּה להּטּפל חּיב מתי ועד מחכּורֹו. לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹמנּכה
ּבאֹותֹו לזריעה ׁשראּוי זמן ּכל צמחה? לא אם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹאחרת,

ָמקֹום.
.Â לקצר ׁשּנהגּו מקֹום - מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

לעקר רּׁשאי ואינֹו יקצר, השורש]- ׁשּנהגּו[עם מקֹום ; ְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹ
על  זה מעּכבין ּוׁשניהם לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹלעקר

אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום הקצירה]זה. יחרׁש.[אחר , ֲֲֲֲֶֶַַַָָָֹֹ
ּגב על אילנֹות להׂשּכיר ׁשּנהגּו -[אגב]מקֹום הּקרקע ְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם ׁשהׂשּכיר ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמׂשּכירין,
אף  אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להׂשּכיר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּומקֹום
הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר מּמּנּו ׁשּׂשכר ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Ê לקת - חּטים ּכֹורין ּבעׂשרת מחברֹו ׂשדה ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחֹוכר
יאמר [הוכחשה] לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. לֹו נֹותן ,ִִֵֶַָָָָֹֹ

חכר  מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק', מן ל לֹוקח 'הריני ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלֹו:
ׁשהקריסּו ּפי על אף - ענבים סּלי ּבעׂשרה ּכרם ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו

-[החמיצו] ׁשּנקצרּו אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
והחמיץ  יין, ּכּדין ּבעׂשרה חכרֹו אם אבל מּתֹוכן; לֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָנֹותן
ׁשל  עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו לּתן חּיב -ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוזרעּה חרׁשּה ּכ ואחר אחר, מין ּוזרעּה ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָאסּפסּתא
וחרׁשּה אסּפסּתא, ּבּתחּלה ׁשּזרעּה אֹו ולקתה, ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָאסּפסּתא
מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה אחרת ּפעם זרעּה ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחר
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי טֹובה; אסּפסּתא לֹו נֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ֶָּבזה.
.Áלנּכׁש רצה ולא מחברֹו, ׂשדה [לנקותה החֹוכר ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ

הקרקע] באיכות הפוגעים הפסד מעשבים 'מה לֹו: ואמר ,ְְֵֶַַָ
ׁשהרי  לֹו; ׁשֹומעין אין - 'חכּור ל נֹותן הריני ,ל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶיׁש
לפני  מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה 'למחר לֹו: אֹומר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּוא

'ּבאחרֹונה לֹו: אמר ואפּלּו הקצירה]עׂשבים'. אני [אחר ֲֲֲֲִִִַַַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין אֹותּה', ְִֵֵָחֹורׁש

.Ë יזרעּנה לא - ׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר
מן  יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין מּפני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָחּטים,
קטנית, ׂשעֹורים. יזרעּנה חּטים, לזרעּה ׂשכרּה ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָהּׂשעֹורים.

קטנית  יזרעּנה ּתבּואה, ּתבּואה; יזרעּנה וכּיֹוצא לא ּובבבל . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
את  מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, יזרעּנה לא  - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּה

ֶָָהארץ.
.Èאין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ׂשדה למקּבל המקּבל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבקֹורת עץ]ּכלּום ּבׁשבח [גזע ולא ּבּה, וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ
לֹו[רוח] מחּׁשבין אבל מאליהן. ּבּׂשדה ׁשּיצאּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאילנֹות

ּבכל  ׁשּזרע זרע אֹותֹו ּבהן היה ּכאּלּו האילנֹות, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָמקֹום
ׁשראּוי  ּבמקֹום מאליהן האילנֹות ׁשּיצמחּו והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּׂשדה;
אין  לזריעה, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום יצאּו אם אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלזריעה;
לֹו יׁש יתר, אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ואם ּכלּום. לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמחּׁשבין
מן  להסּתּלק זמּנֹו הּגיע ּבּה. וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָּבקֹורת

להּמכר הּגיעּו לא ׁשעדין זרעים ׁשם והיּו [לא הּׂשדה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשמין הבשילו] - למכרם הּׁשּוק יֹום הּגיע ולא ׁשּגמרּו, אֹו ,ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּבעל  עם המקּבל ׁשחֹולק ּכׁשם הּקרקע. מּבעל ונֹוטל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָאֹותם,
ׁשחֹולקין  ּכׁשם ּובּקׁש; ּבּתבן חֹולקין ּכ ּבּתבּואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקרקע
ּתחת  הּמעמידין הּקנים אבל ּבּזמֹורֹות. חֹולקין ּכ ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָּבּיין,
ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי ּבׁשּתפּות, אֹותן קנּו אם - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻהּגפנים
ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן, ׁשּקנה זה - מהן אחד מּׁשל הן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èמחברֹו ׂשדה ,[אילנות]לּטע[באריסות]המקּבל ְֲִֵֵֵֶַַַָ

ּבּוראֹות עׂשרה הּׂשדה ּבעל עליו עקרות]מקּבל [אילנות ְֲֵֶַַַַָָָָָָ
עליו מגלּגלין ּכן, על יתר האריס]למאה. הּכל.[על את ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.·Èעׂשת ולא מחברֹו, ׂשדה כצפוי]המקּבל אם [יבול - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
ההֹוצאה על יתר סאתים ׁשּתֹוציא ּכדי ּבּה ,[ההשקעה]יׁש ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

'אנא  הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ּבּה; להּטּפל המקּבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָחּיב
ואניר ואזרה [אחרוש]אקּום ואדּוׁש ואעּמר ואקצר ואזרע ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבֹו, ּׁשּיתנּו מה אֹו חציֹו', אּתה ותּטל ,לפני ּכרי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹואעמיד
ּׁשהֹוצאתי'. ּובמה עמלי ּבׂשכר הּׁשאר, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ'ואני

.‚Èהֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ׂשדה [הניחה המקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בור] ונֹותן שדה לעׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה אֹותּה ׁשמין -ְְֲִִֵַַָָָָ

'אם  הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ לֹו; מּגיע ׁשהיה חלקֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלֹו
אעבד ולא אזי]אֹוביר לה, הראוי אעשה אׁשּלם [לא , ְֱֲִֵֶַֹֹ

שלה]ּבמיטבּה' הפוטנציאל ומיטב שיא הּדין,[לפי והּוא . ְְִֵַָָ
ׁשּלא  מּפני לׁשּלם? נתחּיב מה ּומּפני מקצתּה. הֹוביר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאם

ּדבר עצמֹו על היא [סכום]ּפסק 'הרי ׁשּנאמר ּכדי קצּוב ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
תשלום]אסמכּתא' לידי יגיע שלא דעתו אּלא [שסמכה , ְְֶַַָָ

אבל  עצמֹו. וׁשעּבד ּגמר ּולפיכ ּבמיטבּה; ׁשּיׁשּלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהתנה
- ּדינרין' מאה ל אּתן אעבד, ולא אֹוביר 'אם אמר: ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאם
ּׁשהיא  מה ּכפי אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו אסמכּתא, זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרי

ּבלבד. לעׂשֹות ְְֲִַַָראּויה
.„È ועׂשת חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין לזרעּה ׂשדה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל

הּׁשמ  מן לעׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים  ׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ
ּתרעמת אּלא עליו לֹו מה [כעס]אין מּׁשוה ּפחֹות עׂשת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּכפי  המקּבל לֹו מׁשּלם הּׁשמׁשמין, מן לעׂשֹות ראּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻּׁשהיא
יתר  חּטים עׂשת הּׁשמׁשמין; מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻמה
לפי  חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא  ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֻמּמה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמׂשּתּכר ּפי על אף ּביניהם, ּׁשהתנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַמה

ט  ¤¤ּפרק
להׁשּכים‡. להם ואמר הּפֹועלים, את [מוקדם]הּׂשֹוכר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ולא [מאוחר]ּולהעריב להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
לסּפק  יזּון; לזּון, ׁשּנהגּו מקֹום לכֹופן. יכֹול אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
הּכל  מסּפק. לּפֹועלין, ּבהן וכּיֹוצא ּבגרֹוגרֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתמרים

הּמדינה. ְְְִִַַָּכמנהג
לֹו·. ואמר הּפֹועל, את יהיה]הּׂשֹוכר 'ּכאחד [שכרך : ְְֵֵֶֶַַַָָ

ויתר  ׁשּבּׂשכירּות ּפחּות רֹואין - העיר' מּבני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכׁשנים
ּומׁשּמנין ּביניהן.[מחלקים]ׁשּבּׂשכירּות, ְְְִִֵֵֶֶַַ

.‚והל ּבׁשלׁשה', ּפֹועלים לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
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עלי' 'ׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם - ּבארּבעה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׂשכרם
נֹוטל  הּוא ארּבעה; להם נֹותן ׁשלׁשה,- הּבית מּבעל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם להם: אמר מּביתֹו. אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּומפסיד
מי  ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכהלכת הּבית ּבעל להם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנֹותן
להם  נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ׁשּנׂשּכר ּומי ּבׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנׂשּכר
ּדברים  ּבּמה הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ׁשלׁשה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
מלאכּתן  היתה אבל נּכרת. מלאכּתן ּבׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים?
הּבית  ּבעל להם נֹותן - ארּבעה ׁשוה היא והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנּכרת,
טרחּו לא 'ארּבעה', ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹארּבעה;
ּבארּבעה  לי 'ׂשכר הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹועׂשּו
ּפי  על אף - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה וׂשכר הּׁשליח והל ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה',
ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהרי
אמר  הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש עצמן; על קּבלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהרי
ּבארּבעה, להן ואמר הּׁשליח והל ּבׁשלׁשה, הּבית ּבעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלֹו
אּלא  ּדעּתם אין - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָואמרּו
ּׁשעׂשּו מה ׁשמין ,לפיכ ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּתן
אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין ארּבעה, ׁשוה אם -ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

המלאכה]ידּוע ׁשלׁשה.[שווי אּלא להם אין ׁשוה, אינֹו אֹו ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
להן  ואמר הּׁשליח והל ּבארּבעה, הּבית ּבעל לֹו ְְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאמר
ּפי  על אף - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ואמרּו ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשלׁשה,
ׁשהרי  ׁשלׁשה; אּלא להם אין ארּבעה, ׁשוה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמלאכּתם

עליהם. וקּבלּו ׁשלׁשה, ְְְְֲִֵֶָָֹׁשמעּו
הּבית„. ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את [חזרו הּׂשֹוכר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ

זה בהם] על זה להם אין - אֹותם הטעה הּבית ּבעל אֹו ,ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּתרעמת הלכּו[כעס]אּלא ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

העבודה] ּתבּואה,[למקום מצאּו ולא החּמרין הלכּו אבל .ְְְְֲִַַָָָָָֹ
לחה ּכׁשהיא ׂשדה ּומצאּו ׁשּׂשכרן [רטובה]ּפֹועלים אֹו , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ

ּבעל  ּבּקר אם - מים ׁשּנתמּלאת ּומצאּוה הּׂשדה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלהׁשקֹות
אין  - ּפֹועלים צריכה ּומצאּה מּבערב, מלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבית
נֹותן  ּבּקר, לא ואם לעׂשֹות? ּבידֹו מה ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹלּפֹועלים
לּבא  טעּון הּבא ּדֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ּכפֹועל ׂשכרם ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהם
ׁשּלא  אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. מלאכה ועֹוׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹריקן,
וחזר  ּבּמלאכה, הּפֹועל התחיל אם אבל ּבּמלאכה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחילּו
יׂשראל  ּבני לי "ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר, - הּיֹום ּבחצי אפּלּו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ולא ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדים",
קּבלן  ואם ונֹוטל. ּׁשעׂשה, מה לֹו ׁשמין ׁשהתחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר

לֹו ׁשמין של]הּוא, שווי משכרו ּׁשעתיד [ומורידין מה ִִֶַָָ
ּבין  הֹוזילּו, לא ּבין ׁשּׂשכרם, ּבעת ׁשהֹוזילּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹלעׂשֹות;
מה  לֹו ׁשמין - הּוזלה לא ּבין ּכן, אחר הּמלאכה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהּוזלה
ּבׁשּתי  לקצר קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? לעׂשֹות. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשעתיד

דינרים]סלעים לארג [ח' ּבגד חציּה, והּניח חציּה קצר , ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מה  לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ארג סלעים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשּתי
ׁשקל  לֹו נֹותן - ּדינרין ׁשּׁשה ׁשוה היה אם לעׂשֹות. ֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּׁשעתיד

דינרים] יפה [ב' הּנׁשאר היה ואם מלאכּתֹו. את יגמר אֹו ,ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
עׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּדינרין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מלאכה. חצי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּמׁשרה  מן לעלֹות ּפׁשּתנֹו ּכגֹון - האבּוד ּבדבר אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָאבּוד.

בו] ששורין למת [מקום חלילין להביא חמֹור ׁשּׂשכר אֹו ,ְְֲֲִִִֵֶַָָ
אינֹו קּבלן, ואחד ּפֹועל אחד - ּבהן ּכּיֹוצא וכל לכּלה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ׁשמע  אֹו ׁשחלה, ּכגֹון נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו לחזר ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

עליהן ׂשֹוכר - ּבֹו וחזר נאנס, לא ואם מת. לֹו [על ׁשּמת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
קצצּתי חשבונם] 'סלע להן: אֹומר מטען? ּכיצד מטען. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

יּתן  ולא מלאכּתם; ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים', ּוטלּו ּבֹואֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלכם,
הּׁשּתים, להם נתן ואפּלּו ּתחּלה. ּׁשּפסק מה אּלא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהם

ׂשֹוכר [מוציא]מחזיר עליהם? ׂשֹוכר ּכיצד הּתֹוספת. מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
וכל  ּתאבד; ׁשּלא מלאכּתם וגֹומרים אחרים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָֹֹֹּפֹועלים
לראׁשֹונים, ּׁשּפסק מה על האחרים הּפֹועלים לאּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיֹוסיף
ׁשל  ׂשכרם ּכדי עד ּכּמה? ועד הראׁשֹונים. מן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנֹוטל
להׁשלים  יׂשּכר - ידֹו ּתחת ממֹון להם היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹראׁשֹונים.
אף  ּפֹועל, לכל יֹום ּבכל זּוז חמּׁשים ארּבעים עד ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּמלאכה
ּדברים  ּבּמה ארּבע. אֹו ׁשלׁש הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

ּבׂשכרם לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין שלהם]אמּורים? [בשווי ְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ
לׂשּכר  ּפֹועלים ׁשם יׁש אם אבל הּמלאכה. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹלהׁשלים
מלאכּת והׁשלם מאּלּו, ּוׂשכר 'צא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹּבׂשכרם,
אּלא  עליהם לֹו אין - קּבלן ּבין ׂשֹוכר  ּבין - ּתאבד' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
ּׁשעתיד  מה ולּקּבלן ּׁשעׂשה, מה לּׂשֹוכר וׁשמין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתרעמת;

ֲַלעׂשֹות.
יאמר ‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

'לפני 'הריני לי]לֹו: ושלם גרם, ׂשכ [מזלך לֹו נֹותן אּלא ר , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
ּׁשעׂשה. ֶַָָמה

.Â ּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר
אּלא  להם אין להּפסק, ּדרּכֹו אין אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנהר

ּׁשעׂשּו; מה העיר,ׂשכר ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּׁשעׂשּו; מה אּלא להם אין - הּיֹום ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיקּוהּו
מאליו  להּפסק ּדרּכֹו ואם זה. נהר ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידעּו
להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ׂשכר להם נֹותן -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להם  אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, להׁשקֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשכרם
ׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ּׁשעׂשּו; מה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאּלא

נסּתּיעּו הּׁשמים מי מן אבל ּבפֹועל. אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
יּטל  ּפעמים, ארּבע זֹו ׂשדה יׁשקה ׁשאם אריסֹו עם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּפסק
אינם  ּפעמים, ׁשני מׁשקין ׁשהם האריסין וכל הּפרֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצי
לדלֹות  הצר ולא הּמטר, ּובא הּפרֹות, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻנֹוטלין
ׁשהאריס  עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות חצי נֹוטל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּולהׁשקֹות

ּכפֹועל. ואינֹו ְְְֵֵָֻּכׁשּתף,
.Ê וׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

אחרת [נשלמה] מלאכה לֹו יׁש אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמלאכה
מה  לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוׂשּה מּמּנה, קּלה אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹותּה
הּכֹופרים  מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּיעׂשה,
לא  ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעֹובדי

ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן זה הרי - יחלה ּבמלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתעּׂשק
.Áלהביא הּפֹועל את  מּמקֹום [לבצע]הּׂשֹוכר ׁשליחּות ְְִִִֵֵֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא והל ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמקֹום,
ולא  מצא ולא והל לכרם, קנים להביא ׂשכרֹו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻמׁשלם.
לחֹולה, ּפרֹות להביא ׂשכרֹו ׁשלם. ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהביא
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ּכל  ׁשהרי ּבּׂשֹוכר, אּלא ּתלּוי ההפסד זה ׁשאין ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמחכּורֹו;
חּטים, ׁשּיזרעּנה הּקרקע ּבעל עליו התנה נׁשּתּדפּו. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹותיו
צמחה  ולא ׁשּזרעּה אֹו ּכלל, זרעּה ׁשּלא אֹו ׂשעֹורים, ְְְְְְְִֶֶָָָָָָָָָֹֹּוזרעּה
אינֹו הּמדינה, רב והּכת ׁשּדפֹון אֹו חגב ׁשּבא ּפי על אף -ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
ּפעם  ולזרע ּבּה להּטּפל חּיב מתי ועד מחכּורֹו. לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹמנּכה
ּבאֹותֹו לזריעה ׁשראּוי זמן ּכל צמחה? לא אם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹאחרת,

ָמקֹום.
.Â לקצר ׁשּנהגּו מקֹום - מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

לעקר רּׁשאי ואינֹו יקצר, השורש]- ׁשּנהגּו[עם מקֹום ; ְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹ
על  זה מעּכבין ּוׁשניהם לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹלעקר

אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום הקצירה]זה. יחרׁש.[אחר , ֲֲֲֲֶֶַַַָָָֹֹ
ּגב על אילנֹות להׂשּכיר ׁשּנהגּו -[אגב]מקֹום הּקרקע ְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם ׁשהׂשּכיר ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמׂשּכירין,
אף  אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להׂשּכיר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּומקֹום
הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר מּמּנּו ׁשּׂשכר ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Ê לקת - חּטים ּכֹורין ּבעׂשרת מחברֹו ׂשדה ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחֹוכר
יאמר [הוכחשה] לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. לֹו נֹותן ,ִִֵֶַָָָָֹֹ

חכר  מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק', מן ל לֹוקח 'הריני ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלֹו:
ׁשהקריסּו ּפי על אף - ענבים סּלי ּבעׂשרה ּכרם ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו

-[החמיצו] ׁשּנקצרּו אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
והחמיץ  יין, ּכּדין ּבעׂשרה חכרֹו אם אבל מּתֹוכן; לֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָנֹותן
ׁשל  עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו לּתן חּיב -ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוזרעּה חרׁשּה ּכ ואחר אחר, מין ּוזרעּה ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָאסּפסּתא
וחרׁשּה אסּפסּתא, ּבּתחּלה ׁשּזרעּה אֹו ולקתה, ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָאסּפסּתא
מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה אחרת ּפעם זרעּה ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחר
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי טֹובה; אסּפסּתא לֹו נֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ֶָּבזה.
.Áלנּכׁש רצה ולא מחברֹו, ׂשדה [לנקותה החֹוכר ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ

הקרקע] באיכות הפוגעים הפסד מעשבים 'מה לֹו: ואמר ,ְְֵֶַַָ
ׁשהרי  לֹו; ׁשֹומעין אין - 'חכּור ל נֹותן הריני ,ל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶיׁש
לפני  מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה 'למחר לֹו: אֹומר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּוא

'ּבאחרֹונה לֹו: אמר ואפּלּו הקצירה]עׂשבים'. אני [אחר ֲֲֲֲִִִַַַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין אֹותּה', ְִֵֵָחֹורׁש

.Ë יזרעּנה לא - ׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר
מן  יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין מּפני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָחּטים,
קטנית, ׂשעֹורים. יזרעּנה חּטים, לזרעּה ׂשכרּה ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָהּׂשעֹורים.

קטנית  יזרעּנה ּתבּואה, ּתבּואה; יזרעּנה וכּיֹוצא לא ּובבבל . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
את  מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, יזרעּנה לא  - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּה

ֶָָהארץ.
.Èאין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ׂשדה למקּבל המקּבל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבקֹורת עץ]ּכלּום ּבׁשבח [גזע ולא ּבּה, וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ
לֹו[רוח] מחּׁשבין אבל מאליהן. ּבּׂשדה ׁשּיצאּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאילנֹות

ּבכל  ׁשּזרע זרע אֹותֹו ּבהן היה ּכאּלּו האילנֹות, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָמקֹום
ׁשראּוי  ּבמקֹום מאליהן האילנֹות ׁשּיצמחּו והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּׂשדה;
אין  לזריעה, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום יצאּו אם אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלזריעה;
לֹו יׁש יתר, אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ואם ּכלּום. לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמחּׁשבין
מן  להסּתּלק זמּנֹו הּגיע ּבּה. וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָּבקֹורת

להּמכר הּגיעּו לא ׁשעדין זרעים ׁשם והיּו [לא הּׂשדה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשמין הבשילו] - למכרם הּׁשּוק יֹום הּגיע ולא ׁשּגמרּו, אֹו ,ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּבעל  עם המקּבל ׁשחֹולק ּכׁשם הּקרקע. מּבעל ונֹוטל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָאֹותם,
ׁשחֹולקין  ּכׁשם ּובּקׁש; ּבּתבן חֹולקין ּכ ּבּתבּואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקרקע
ּתחת  הּמעמידין הּקנים אבל ּבּזמֹורֹות. חֹולקין ּכ ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָּבּיין,
ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי ּבׁשּתפּות, אֹותן קנּו אם - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻהּגפנים
ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן, ׁשּקנה זה - מהן אחד מּׁשל הן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èמחברֹו ׂשדה ,[אילנות]לּטע[באריסות]המקּבל ְֲִֵֵֵֶַַַָ

ּבּוראֹות עׂשרה הּׂשדה ּבעל עליו עקרות]מקּבל [אילנות ְֲֵֶַַַַָָָָָָ
עליו מגלּגלין ּכן, על יתר האריס]למאה. הּכל.[על את ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.·Èעׂשת ולא מחברֹו, ׂשדה כצפוי]המקּבל אם [יבול - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
ההֹוצאה על יתר סאתים ׁשּתֹוציא ּכדי ּבּה ,[ההשקעה]יׁש ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

'אנא  הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ּבּה; להּטּפל המקּבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָחּיב
ואניר ואזרה [אחרוש]אקּום ואדּוׁש ואעּמר ואקצר ואזרע ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבֹו, ּׁשּיתנּו מה אֹו חציֹו', אּתה ותּטל ,לפני ּכרי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹואעמיד
ּׁשהֹוצאתי'. ּובמה עמלי ּבׂשכר הּׁשאר, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ'ואני

.‚Èהֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ׂשדה [הניחה המקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בור] ונֹותן שדה לעׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה אֹותּה ׁשמין -ְְֲִִֵַַָָָָ

'אם  הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ לֹו; מּגיע ׁשהיה חלקֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלֹו
אעבד ולא אזי]אֹוביר לה, הראוי אעשה אׁשּלם [לא , ְֱֲִֵֶַֹֹ

שלה]ּבמיטבּה' הפוטנציאל ומיטב שיא הּדין,[לפי והּוא . ְְִֵַָָ
ׁשּלא  מּפני לׁשּלם? נתחּיב מה ּומּפני מקצתּה. הֹוביר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאם

ּדבר עצמֹו על היא [סכום]ּפסק 'הרי ׁשּנאמר ּכדי קצּוב ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
תשלום]אסמכּתא' לידי יגיע שלא דעתו אּלא [שסמכה , ְְֶַַָָ

אבל  עצמֹו. וׁשעּבד ּגמר ּולפיכ ּבמיטבּה; ׁשּיׁשּלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהתנה
- ּדינרין' מאה ל אּתן אעבד, ולא אֹוביר 'אם אמר: ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאם
ּׁשהיא  מה ּכפי אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו אסמכּתא, זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרי

ּבלבד. לעׂשֹות ְְֲִַַָראּויה
.„È ועׂשת חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין לזרעּה ׂשדה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל

הּׁשמ  מן לעׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים  ׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ
ּתרעמת אּלא עליו לֹו מה [כעס]אין מּׁשוה ּפחֹות עׂשת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּכפי  המקּבל לֹו מׁשּלם הּׁשמׁשמין, מן לעׂשֹות ראּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻּׁשהיא
יתר  חּטים עׂשת הּׁשמׁשמין; מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻמה
לפי  חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא  ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֻמּמה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמׂשּתּכר ּפי על אף ּביניהם, ּׁשהתנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַמה

ט  ¤¤ּפרק
להׁשּכים‡. להם ואמר הּפֹועלים, את [מוקדם]הּׂשֹוכר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ולא [מאוחר]ּולהעריב להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
לסּפק  יזּון; לזּון, ׁשּנהגּו מקֹום לכֹופן. יכֹול אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
הּכל  מסּפק. לּפֹועלין, ּבהן וכּיֹוצא ּבגרֹוגרֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתמרים

הּמדינה. ְְְִִַַָּכמנהג
לֹו·. ואמר הּפֹועל, את יהיה]הּׂשֹוכר 'ּכאחד [שכרך : ְְֵֵֶֶַַַָָ

ויתר  ׁשּבּׂשכירּות ּפחּות רֹואין - העיר' מּבני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכׁשנים
ּומׁשּמנין ּביניהן.[מחלקים]ׁשּבּׂשכירּות, ְְְִִֵֵֶֶַַ

.‚והל ּבׁשלׁשה', ּפֹועלים לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
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עלי' 'ׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם - ּבארּבעה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׂשכרם
נֹוטל  הּוא ארּבעה; להם נֹותן ׁשלׁשה,- הּבית מּבעל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם להם: אמר מּביתֹו. אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּומפסיד
מי  ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכהלכת הּבית ּבעל להם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנֹותן
להם  נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ׁשּנׂשּכר ּומי ּבׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנׂשּכר
ּדברים  ּבּמה הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ׁשלׁשה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
מלאכּתן  היתה אבל נּכרת. מלאכּתן ּבׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים?
הּבית  ּבעל להם נֹותן - ארּבעה ׁשוה היא והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנּכרת,
טרחּו לא 'ארּבעה', ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹארּבעה;
ּבארּבעה  לי 'ׂשכר הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹועׂשּו
ּפי  על אף - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה וׂשכר הּׁשליח והל ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה',
ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהרי
אמר  הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש עצמן; על קּבלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהרי
ּבארּבעה, להן ואמר הּׁשליח והל ּבׁשלׁשה, הּבית ּבעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלֹו
אּלא  ּדעּתם אין - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָואמרּו
ּׁשעׂשּו מה ׁשמין ,לפיכ ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּתן
אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין ארּבעה, ׁשוה אם -ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

המלאכה]ידּוע ׁשלׁשה.[שווי אּלא להם אין ׁשוה, אינֹו אֹו ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
להן  ואמר הּׁשליח והל ּבארּבעה, הּבית ּבעל לֹו ְְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאמר
ּפי  על אף - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ואמרּו ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשלׁשה,
ׁשהרי  ׁשלׁשה; אּלא להם אין ארּבעה, ׁשוה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמלאכּתם

עליהם. וקּבלּו ׁשלׁשה, ְְְְֲִֵֶָָֹׁשמעּו
הּבית„. ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את [חזרו הּׂשֹוכר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ

זה בהם] על זה להם אין - אֹותם הטעה הּבית ּבעל אֹו ,ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּתרעמת הלכּו[כעס]אּלא ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

העבודה] ּתבּואה,[למקום מצאּו ולא החּמרין הלכּו אבל .ְְְְֲִַַָָָָָֹ
לחה ּכׁשהיא ׂשדה ּומצאּו ׁשּׂשכרן [רטובה]ּפֹועלים אֹו , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ

ּבעל  ּבּקר אם - מים ׁשּנתמּלאת ּומצאּוה הּׂשדה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלהׁשקֹות
אין  - ּפֹועלים צריכה ּומצאּה מּבערב, מלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבית
נֹותן  ּבּקר, לא ואם לעׂשֹות? ּבידֹו מה ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹלּפֹועלים
לּבא  טעּון הּבא ּדֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ּכפֹועל ׂשכרם ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהם
ׁשּלא  אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. מלאכה ועֹוׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹריקן,
וחזר  ּבּמלאכה, הּפֹועל התחיל אם אבל ּבּמלאכה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחילּו
יׂשראל  ּבני לי "ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר, - הּיֹום ּבחצי אפּלּו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ולא ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדים",
קּבלן  ואם ונֹוטל. ּׁשעׂשה, מה לֹו ׁשמין ׁשהתחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר

לֹו ׁשמין של]הּוא, שווי משכרו ּׁשעתיד [ומורידין מה ִִֶַָָ
ּבין  הֹוזילּו, לא ּבין ׁשּׂשכרם, ּבעת ׁשהֹוזילּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹלעׂשֹות;
מה  לֹו ׁשמין - הּוזלה לא ּבין ּכן, אחר הּמלאכה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהּוזלה
ּבׁשּתי  לקצר קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? לעׂשֹות. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשעתיד

דינרים]סלעים לארג [ח' ּבגד חציּה, והּניח חציּה קצר , ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מה  לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ארג סלעים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשּתי
ׁשקל  לֹו נֹותן - ּדינרין ׁשּׁשה ׁשוה היה אם לעׂשֹות. ֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּׁשעתיד

דינרים] יפה [ב' הּנׁשאר היה ואם מלאכּתֹו. את יגמר אֹו ,ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
עׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּדינרין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מלאכה. חצי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּמׁשרה  מן לעלֹות ּפׁשּתנֹו ּכגֹון - האבּוד ּבדבר אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָאבּוד.

בו] ששורין למת [מקום חלילין להביא חמֹור ׁשּׂשכר אֹו ,ְְֲֲִִִֵֶַָָ
אינֹו קּבלן, ואחד ּפֹועל אחד - ּבהן ּכּיֹוצא וכל לכּלה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ׁשמע  אֹו ׁשחלה, ּכגֹון נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו לחזר ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

עליהן ׂשֹוכר - ּבֹו וחזר נאנס, לא ואם מת. לֹו [על ׁשּמת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
קצצּתי חשבונם] 'סלע להן: אֹומר מטען? ּכיצד מטען. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

יּתן  ולא מלאכּתם; ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים', ּוטלּו ּבֹואֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלכם,
הּׁשּתים, להם נתן ואפּלּו ּתחּלה. ּׁשּפסק מה אּלא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהם

ׂשֹוכר [מוציא]מחזיר עליהם? ׂשֹוכר ּכיצד הּתֹוספת. מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
וכל  ּתאבד; ׁשּלא מלאכּתם וגֹומרים אחרים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָֹֹֹּפֹועלים
לראׁשֹונים, ּׁשּפסק מה על האחרים הּפֹועלים לאּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיֹוסיף
ׁשל  ׂשכרם ּכדי עד ּכּמה? ועד הראׁשֹונים. מן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנֹוטל
להׁשלים  יׂשּכר - ידֹו ּתחת ממֹון להם היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹראׁשֹונים.
אף  ּפֹועל, לכל יֹום ּבכל זּוז חמּׁשים ארּבעים עד ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּמלאכה
ּדברים  ּבּמה ארּבע. אֹו ׁשלׁש הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

ּבׂשכרם לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין שלהם]אמּורים? [בשווי ְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ
לׂשּכר  ּפֹועלים ׁשם יׁש אם אבל הּמלאכה. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹלהׁשלים
מלאכּת והׁשלם מאּלּו, ּוׂשכר 'צא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹּבׂשכרם,
אּלא  עליהם לֹו אין - קּבלן ּבין ׂשֹוכר  ּבין - ּתאבד' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
ּׁשעתיד  מה ולּקּבלן ּׁשעׂשה, מה לּׂשֹוכר וׁשמין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתרעמת;

ֲַלעׂשֹות.
יאמר ‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

'לפני 'הריני לי]לֹו: ושלם גרם, ׂשכ [מזלך לֹו נֹותן אּלא ר , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
ּׁשעׂשה. ֶַָָמה

.Â ּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר
אּלא  להם אין להּפסק, ּדרּכֹו אין אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנהר

ּׁשעׂשּו; מה העיר,ׂשכר ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּׁשעׂשּו; מה אּלא להם אין - הּיֹום ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיקּוהּו
מאליו  להּפסק ּדרּכֹו ואם זה. נהר ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידעּו
להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ׂשכר להם נֹותן -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להם  אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, להׁשקֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשכרם
ׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ּׁשעׂשּו; מה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאּלא

נסּתּיעּו הּׁשמים מי מן אבל ּבפֹועל. אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
יּטל  ּפעמים, ארּבע זֹו ׂשדה יׁשקה ׁשאם אריסֹו עם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּפסק
אינם  ּפעמים, ׁשני מׁשקין ׁשהם האריסין וכל הּפרֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצי
לדלֹות  הצר ולא הּמטר, ּובא הּפרֹות, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻנֹוטלין
ׁשהאריס  עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות חצי נֹוטל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּולהׁשקֹות

ּכפֹועל. ואינֹו ְְְֵֵָֻּכׁשּתף,
.Ê וׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

אחרת [נשלמה] מלאכה לֹו יׁש אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמלאכה
מה  לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוׂשּה מּמּנה, קּלה אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹותּה
הּכֹופרים  מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּיעׂשה,
לא  ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעֹובדי

ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן זה הרי - יחלה ּבמלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתעּׂשק
.Áלהביא הּפֹועל את  מּמקֹום [לבצע]הּׂשֹוכר ׁשליחּות ְְִִִֵֵֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא והל ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמקֹום,
ולא  מצא ולא והל לכרם, קנים להביא ׂשכרֹו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻמׁשלם.
לחֹולה, ּפרֹות להביא ׂשכרֹו ׁשלם. ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהביא
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מה  'טל לֹו: יאמר לא - ׁשהבריא אֹו ׁשּמת ּומצאֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹוהל
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,'ּבׂשכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשהבאת

ֶָּבזה.
.Ë ּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר

חבירו]חברֹו בשדה וחֹוזר [העבידו ׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְֲֵֵֵָָ
הּמלאכה. ּבזֹו ּׁשּנהנה מה מחברֹו ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָולֹוקח

.È וכּיֹוצא ּובקׁש ּבתבן עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּׂשֹוכר
ׁשֹומעין  אין - 'ּבׂשכר ּׁשעׂשית מה 'טל לֹו: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבהן,

עליו מּׁשּקּבל ואם כמשכורת]לֹו. ותבן 'היל[קש לֹו: אמר ְִִִֵֵֶַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ׁשּלי' את אּטל ואני ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹׂשכר

.‡È עׂשה' לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת
'עדר  לֹו: אמר אם לֹומר, צרי ואין הּיֹום'; מלאכה ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
ללּקט  ׂשכרֹו אם אבל הּיֹום'. עּמי 'נּכׁש הּיֹום', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָעּמי

ׁשחסר ּכגֹון הּדגים [התמעט]מציאֹות, ללּקט ּוׂשכרֹו הּנהר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
מצא  ואפּלּו הּבית, לבעל מציאתֹו הרי - ּבאגם ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּנמצאין

מלא ּדינרין.ּכיס ִִִֵָָ

ה'תשע"ד  כסלו י"ט שישי יום

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין - הּמׁשּכֹון על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּפרֹות  ׁשּמׁשּכנֹוׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אבד  אם ,לפיכ ׂשכר. ׁשֹומר זה הרי - ׁשהלוהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ּכגֹון  הּמׁשּכֹון, נאנס ואם ּבדמיו; חּיב - נגנב אֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹון,
יּׁשבע  - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטיס ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה. ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאנס,

זה ·. הרי ,'ל ואׁשמר לי  'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכל
ּבּבעלים מהכל]ׁשמירה ופטור הבעלים, לֹו:[עם אמר . ְְִִַַָָָ

הּיֹום  'הׁשאילני למחר', ל ואׁשמר הּיֹום לי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ'ׁשמר
למחר', ואׁשאיל הּיֹום לי 'ׁשמר למחר', ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹואׁשאיל
ׂשכר  ׁשֹומרי נעׂשּו ּכּלן - למחר' ל ואׁשמר הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ'הׁשאילני

לזה. ֶֶָזה
ׂשכר ‚. ׁשֹומרי האּמנין ׁשּלּכל את 'טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ

לקחּו[חפצך] ולא 'ּגמרּתיו', לֹו: ׁשאמר אֹו מעֹות', ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהבא
אמר  אם אבל חּנם; ׁשֹומר האּמן הרי - הּכלי את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּבעלים
ׂשכר  נֹוׂשא הּוא עדין - 'ׁשּל את וטל מעֹות, 'הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן:

ְֶָָּכׁשהיה.
לׁשּלם „. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, לאּמנין נתן נתן ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

אֹו וׁשּברן, מסמר, ּבהן לקּבע ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלחרׁש
מהן  ועׂשה ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן לעׂשֹות עצים לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתן
ּדמי  לֹו מׁשּלם - ׁשּנעׂשּו אחר ונׁשּברּו ּומגּדל ּתבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּדה
צמר  נתן הּכלי. ׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין ּומגּדל; ּתבה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּדה

והקּדיחּתּו צבעֹו[שרפתו]לצּבע, צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן - יֹורה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם לצבעֹו לֹו ׁשּנתנ ֹו אֹו ְְְְְֶָָָָָָָָֹֹֹּכעּור,
ּכּסא  ועׂשה נאה, ּכּסא מהם לעׂשֹות לחרׁש עצים נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאדם,
ּבעל  לֹו נֹותן ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם - ספסל אֹו ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָרע
נֹותן  הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכלי

ּבתּקנה  רֹוצה 'איני הּכלי: ּבעל אמר ּבלבד. הּׁשבח את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלֹו
ׁשֹומעין  אין - העצים' ּדמי אֹו הּצמר ּדמי לי ּתן אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹו,
,עצ ּדמי אֹו צמר ּדמי ל 'הא האּמן: אמר אם וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָֻלֹו.

ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין לֹו; ׁשֹומעין אין - '[ברווח]ול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
ׁש עׂשה.הּכלי ְִֶַָָ

לטחֹון‰. חּטין לתתן[לטוחן]הּמֹולי ולא השרה , [לא ְְְִִִַָָָֹ
סובין] והסרת ריכוך לצורך מרסן במים אֹו סּבין ְֲִַָָָֻֻועׂשאן

קליפות] עם נּפּולין [קמח ּפת ועׂשאֹו לנחּתֹום, קמח נתן ,ְְֲִִֶַַַַַָָ
מּפני [מתפורר] ּדמים, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה לטּבח, ּבהמה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

וׁשחט  ממחה, טּבח היה אם ,לפיכ ׂשכר. נֹוׂשאי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהן
ׁשהּוא  ּפי על אף - ממחה אינֹו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבחּנם
לֹו ואמר לׁשלחני, ּדינר הּמראה וכן לׁשּלם. חּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבחּנם,
על  אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבׂשכר אם - רע ונמצא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ'יפה',
ראהּו, ּבחּנם ואם להתלּמד. צרי ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפי
אינֹו ואם להתלּמד; צרי ׁשאינֹו ּבקי, ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור;
ׁשּיאמר  והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבקי
ׁשהּוא  מראין הּדברים ׁשהיּו אֹו ,'סֹומ אני עלי' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלּׁשלחני:
ּבחּנם  ׁשעׂשה טּבח לאחרים. יראה ולא ראּיתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹסֹומ
ּבהן  ּכּיֹוצא וכל רע, ונמצא 'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻונּבל,
ראיה, הביאּו לא ואם ממחין; ׁשהם ראיה, להביא עליהם -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

ְְִַמׁשּלמין.
.Â,הּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקֹומֹות

והפסיד ונטע והׁשּביח, ונטע חצי, הּקרקע [חלק ּובעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ
לא] וחלק לֹו,השביח ׁשּיׁש הּׁשבח חצי לֹו מחּׁשבין -ְְֲִִֵֶֶַַַ

על  התנה ואפּלּו הּׁשאר. ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּומנּכין
אסמכּתא זֹו הרי - ּכלּום יּטל לא הפסיד ׁשאם [לא עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹ

בליבו] זאת היה גמר ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
אם  וכן מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה, הּנֹוטע ׁשּיּטל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמנהגם

האריס ׁשּיּטל מנהגם יבול]היה תמורת -[העובד ׁשליׁש ְְִִִִֶָָָָָָֹ
ּבעל  ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה והׁשּביח הּנֹוטע נטע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם
מֹוריד  הּקרקע ּבעל הרי - אריס לּה להֹוריד צרי ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָהּקרקע
ּכלּום; מחלקֹו יפסיד ולא חציֹו, הּקרקע ּבעל ויּטל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹאריס,
ׁשהרי  לּנֹוטע, יהיה הּנׁשאר והּׁשתּות ׁשליׁש; האריס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויּטל

ּברצֹונֹו. עצמֹו ְְִִֵַסּלק
.Êׁשהפסיד הּמדינה לבני אילנֹות גדלו]הּנֹוטע וכן [לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל העיר ּבני ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטּבח
ּבּתינֹוקֹות  ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ּבּׁשטרֹות, ׁשּטעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסֹופר
ׁשאי  האּמנין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, לּמד אֹו לּמד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֻולא
ּבלא  אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין, ּכמתרין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻהתראה;

עליהן. הּצּבּור אֹותן והעמידּו הֹואיל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָּבמלאכּתן,

יא  ¤¤ּפרק
ּב‡. הּׂשכיר ׂשכר לּתן עׂשה "ּביֹומֹומצות ׁשּנאמר: זמּנֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבלא  עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ׂשכרֹו" ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹתּתן
על  לֹוקין ואין הּׁשמׁש". עליו תבֹוא "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ואחד  האדם, ׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב הּוא ׁשהרי זה, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאו
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ואם  ּבזמּנֹו; לּתן חּיב - הּכלים ׂשכר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשכר
ּתֹוׁשב וגר תעׂשה. ּבלא עֹובר זמּנֹו, לאחר שקיבל אחר [גוי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ

מצוות] אחר,ז' ואם ׂשכרֹו"; תּתן "ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש ,ְְְִִִֵֵֵַָ
תעׂשה. ּבלא עליו עֹובר ְֲֵֵֶַָָֹאינֹו

מּמּנּו·. נפׁשֹו את נטל ּכאּלּו - ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש ,ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבארּבע  ועֹובר נפׁשֹו". את נׂשא הּוא "ואליו ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ועׂשה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹאזהרֹות,
עליו  תבֹוא "לא ּומּׁשּום ׂשכיר", ּפעּלת תלין "לא ְִִִִַָָָָָֹֹֻּומּׁשּום
זמּנֹו? הּוא איזה ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ּומּׁשּום ְְְִִֵֵֶֶֶַַָהּׁשמׁש",
ּפעּלת  תלין "לא נאמר: ועליו הּלילה, ּכל ּגֹובה יֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשכיר
ועליו  הּיֹום, ּכל ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּבקר". עד אּת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׂשכיר
ׂשכיר  הּׁשמׁש". עליו תבֹוא ולא ׂשכרֹו, תּתן "ּביֹומֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר:
ּגֹובה  לילה ׁשל ׁשעֹות ּוׂשכיר הּיֹום, ּכל ּגֹובה יֹום ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשעֹות

ׁשּבת ׂשכיר הּלילה. ימים]ּכל ׂשכיר [שבעה חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
יצא  הּיֹום; ּכל ּגֹובה ּבּיֹום, יצא - ׁשב ּוע ׂשכיר ְִֶַַַָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. אֹותֹו ּכל ּגֹובה ְְֶַַַַָָָּבּלילה,
עׂשרה ‚. אחרֹו אפּלּו - והֹודיעֹו ּגמרּה לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

לֹו נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן, ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻימים
ּבל  מּׁשּום עֹובר חּמה, עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - הּיֹום ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבחצי

ּבזמּנֹו.ּתלין  לֹו לּתן וחּיב היא, ּכׂשכירּות ׁשהּקּבלנּות ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
אמר „. אם - ּפֹועלים' לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהאֹומר

מּׁשּום  עֹוברין אינן ׁשניהם הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם:
זה ּתלין; הבית]ּבל וזה[בעל ׂשכרן, ׁשּלא [השליח]לפי ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

על  'ׂשכרכם להם אמר לא ואם אצלֹו. ּפעּלתן ׁשאין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלפי
אּלא  עֹובר הּׂשֹוכר אין עֹובר. הּׁשליח הרי הּבית', ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּבעל
אֹו ּתבעֹו, לא אם אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר, ׁשּתבעֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹּבזמן
אחר  אצל ׁשהמחהּו אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו

לו] לשלם לאחר ּפטּור.[נתן הרי - ְֲִֵֵָוקּבל
ׁשּכבר ‰. ּפי על אף - זמּנֹו אחר עד ׂשכיר ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה

עת  וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי תעׂשה, ולא ּבעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
ּדבריהם  ׁשל לאו על עֹובר - ּתאמר ׁשּיׁשהה "אל ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

וׁשּוב". ל ,ְֲֵֵָלרע
.Â ּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

- ּכלּום' נטלּתי 'לא אֹומר: והּׂשכיר ,'ׂשכר 'נתּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:
חפץ  ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ויּטל [קדוש]ּתּקנּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבפֹועליו  טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; נׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכדין
הּׂשֹוכר [ושכח] היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו נֹוׂשא הּׂשכיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ׂשכרֹו ונֹוטל. נׁשּבע הּׂשכיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקטן,
נאמן  ,'ׂשכרּתי ולא מעֹולם ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיכֹול
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע ;'ׂשכר ל ונתּתי ׂשכרּתי' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָלֹומר

ּכׁשאר [דרבנן] ּבמקצת הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּנתן,
ּכלּום. מֹועיל אינֹו ׁשּׂשכרֹו, אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- ּבעדים ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף - זמּנֹו אחר ּתבעֹו אם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
יּׁשבע  ראיה, הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּמֹוציא

ראיה הביא הּסת. הּבית זמּנֹו[עדים]ּבעל ּכל [ולא ׁשּתבעֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתביעה.פרעו] ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל  ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?

עדים  הביא ואם ונֹוטל. נׁשּבע אינֹו ׁשליׁשי ּוביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָׁשליׁשי,
יֹום  ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה
עליו  מחברֹו הּמֹוציא והלאה, רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי;
יֹום  עד והֹול ּתֹובע ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,'ל קצצּתי 'ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו לא - ׁשלׁש' אּלא לי קצצּת ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ'לא
הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא אּלא ּכאן, לא הּׂשכיר ואם . ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשאמר  אֹו הּׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי על אף - ראיה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהביא
זה  ודבר חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'היל' ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו

הזו] ּבפחי [השבועה הּׂשכיר יל ׁשּלא הּוא, חכמים ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתּקנת
ידעּו ולא ּבעדים, ּבׁשּׂשכרֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁש.
ּבעדים, ׁשּלא ׂשכרֹו אם אבל ּבזמּנֹו. ּותבעֹו לֹו, ּפסק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכּמה
קצץ  ׁשּלא הּסת הּבית ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאֹו
אּלא  אצלֹו לֹו נׁשאר ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

הּטענֹות. ּכל ּכדין ,'היל' לֹו ׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָזה
.Á,'לי קצצּת 'ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּנֹותן

אם  - האּמן ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל - 'אחת' אֹומר: ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻוהּוא
ּבנקיטת  נׁשּבע האּמן הרי ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא לטען ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻיכֹול

ּדמיה  ּכדי עד ּבׂשכרֹו, לטען ויכֹול ונֹוטל; יצאת חפץ ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לטען  יכֹול ואינֹו חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹטּלית
ואם  הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשבּועת  אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכדין  זה ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת הֹודה אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה

ִַָהּׂשכיר.
.Ë ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע ׁשּבא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׂשכיר

ּבׁשבּועה עליו נוספות]מגלּגלין נׁשּבע [תביעות אּלא ּכלל; ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ
מן  חּוץ מקּלין, אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
לֹו: ואֹומרים ּתחּלה, לֹו ּופֹותחין עליו; ׁשּמקּלין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהּׂשכיר
ּפרּוטה  ׂשכרֹו היה אפּלּו וטל'. הּׁשבע ,עצמ ּתצער ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'אל
ּבׁשבּועה. אּלא יּטל לא - 'נתּתיה' אֹומר הּבית ּובעל ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹאחת,
אחת  ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוכן

ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה, אּלא אֹותּה יּטל לא -ְְִִֵֶֶָָָָֹֹ

יב  ¤¤ּפרק
ועדין ‡. הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר עֹוׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹועלים

מלאכּתֹו נגמרה ּבמחּבר,[למעשר]לא ּבין ּבתלּוׁש ּבין , ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ
מצּוה  הּבית ּבעל הרי - הּמלאכה ּגמירת הן מעׂשיהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻויהיּו
תבא  "ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשין ּׁשהן מּמה לאכל אֹותן ֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּניח
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ."רע ּבקמת תבא ּכי וכּו' רע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכרם

ּב אּלא מדּבר הּכתּוב לא [והראיה:]ׂשכיר;ׁשאין אּלּו וכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלֹו, ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו הּתיר מי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשכרֹו,
ּברׁשּות  תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ אּלא מּדעּתֹו? ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּתאכל. לעבֹודה, ְֲִַַַָָֹהּבעלים
ׁשהעֹוׂשה ·. ּבמחּבר? לעֹוׂשה ּבתלּוׁש, העֹוׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּולחּלה, למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּבדבר אֹוכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש,
אּלא  אֹוכל אינֹו וקֹוצר, ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֻוהעֹוׂשה
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מה  'טל לֹו: יאמר לא - ׁשהבריא אֹו ׁשּמת ּומצאֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹוהל
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,'ּבׂשכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשהבאת

ֶָּבזה.
.Ë ּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר

חבירו]חברֹו בשדה וחֹוזר [העבידו ׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְֲֵֵֵָָ
הּמלאכה. ּבזֹו ּׁשּנהנה מה מחברֹו ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָולֹוקח

.È וכּיֹוצא ּובקׁש ּבתבן עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּׂשֹוכר
ׁשֹומעין  אין - 'ּבׂשכר ּׁשעׂשית מה 'טל לֹו: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבהן,

עליו מּׁשּקּבל ואם כמשכורת]לֹו. ותבן 'היל[קש לֹו: אמר ְִִִֵֵֶַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ׁשּלי' את אּטל ואני ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹׂשכר

.‡È עׂשה' לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת
'עדר  לֹו: אמר אם לֹומר, צרי ואין הּיֹום'; מלאכה ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
ללּקט  ׂשכרֹו אם אבל הּיֹום'. עּמי 'נּכׁש הּיֹום', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָעּמי

ׁשחסר ּכגֹון הּדגים [התמעט]מציאֹות, ללּקט ּוׂשכרֹו הּנהר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
מצא  ואפּלּו הּבית, לבעל מציאתֹו הרי - ּבאגם ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּנמצאין

מלא ּדינרין.ּכיס ִִִֵָָ

ה'תשע"ד  כסלו י"ט שישי יום

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין - הּמׁשּכֹון על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּפרֹות  ׁשּמׁשּכנֹוׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אבד  אם ,לפיכ ׂשכר. ׁשֹומר זה הרי - ׁשהלוהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ּכגֹון  הּמׁשּכֹון, נאנס ואם ּבדמיו; חּיב - נגנב אֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹון,
יּׁשבע  - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטיס ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה. ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאנס,

זה ·. הרי ,'ל ואׁשמר לי  'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכל
ּבּבעלים מהכל]ׁשמירה ופטור הבעלים, לֹו:[עם אמר . ְְִִַַָָָ

הּיֹום  'הׁשאילני למחר', ל ואׁשמר הּיֹום לי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ'ׁשמר
למחר', ואׁשאיל הּיֹום לי 'ׁשמר למחר', ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹואׁשאיל
ׂשכר  ׁשֹומרי נעׂשּו ּכּלן - למחר' ל ואׁשמר הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ'הׁשאילני

לזה. ֶֶָזה
ׂשכר ‚. ׁשֹומרי האּמנין ׁשּלּכל את 'טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ

לקחּו[חפצך] ולא 'ּגמרּתיו', לֹו: ׁשאמר אֹו מעֹות', ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהבא
אמר  אם אבל חּנם; ׁשֹומר האּמן הרי - הּכלי את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּבעלים
ׂשכר  נֹוׂשא הּוא עדין - 'ׁשּל את וטל מעֹות, 'הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן:

ְֶָָּכׁשהיה.
לׁשּלם „. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, לאּמנין נתן נתן ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

אֹו וׁשּברן, מסמר, ּבהן לקּבע ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלחרׁש
מהן  ועׂשה ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן לעׂשֹות עצים לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתן
ּדמי  לֹו מׁשּלם - ׁשּנעׂשּו אחר ונׁשּברּו ּומגּדל ּתבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּדה
צמר  נתן הּכלי. ׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין ּומגּדל; ּתבה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּדה

והקּדיחּתּו צבעֹו[שרפתו]לצּבע, צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן - יֹורה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם לצבעֹו לֹו ׁשּנתנ ֹו אֹו ְְְְְֶָָָָָָָָֹֹֹּכעּור,
ּכּסא  ועׂשה נאה, ּכּסא מהם לעׂשֹות לחרׁש עצים נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאדם,
ּבעל  לֹו נֹותן ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם - ספסל אֹו ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָרע
נֹותן  הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכלי

ּבתּקנה  רֹוצה 'איני הּכלי: ּבעל אמר ּבלבד. הּׁשבח את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלֹו
ׁשֹומעין  אין - העצים' ּדמי אֹו הּצמר ּדמי לי ּתן אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹו,
,עצ ּדמי אֹו צמר ּדמי ל 'הא האּמן: אמר אם וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָֻלֹו.

ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין לֹו; ׁשֹומעין אין - '[ברווח]ול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
ׁש עׂשה.הּכלי ְִֶַָָ

לטחֹון‰. חּטין לתתן[לטוחן]הּמֹולי ולא השרה , [לא ְְְִִִַָָָֹ
סובין] והסרת ריכוך לצורך מרסן במים אֹו סּבין ְֲִַָָָֻֻועׂשאן

קליפות] עם נּפּולין [קמח ּפת ועׂשאֹו לנחּתֹום, קמח נתן ,ְְֲִִֶַַַַַָָ
מּפני [מתפורר] ּדמים, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה לטּבח, ּבהמה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

וׁשחט  ממחה, טּבח היה אם ,לפיכ ׂשכר. נֹוׂשאי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהן
ׁשהּוא  ּפי על אף - ממחה אינֹו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבחּנם
לֹו ואמר לׁשלחני, ּדינר הּמראה וכן לׁשּלם. חּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבחּנם,
על  אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבׂשכר אם - רע ונמצא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ'יפה',
ראהּו, ּבחּנם ואם להתלּמד. צרי ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפי
אינֹו ואם להתלּמד; צרי ׁשאינֹו ּבקי, ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור;
ׁשּיאמר  והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבקי
ׁשהּוא  מראין הּדברים ׁשהיּו אֹו ,'סֹומ אני עלי' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלּׁשלחני:
ּבחּנם  ׁשעׂשה טּבח לאחרים. יראה ולא ראּיתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹסֹומ
ּבהן  ּכּיֹוצא וכל רע, ונמצא 'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻונּבל,
ראיה, הביאּו לא ואם ממחין; ׁשהם ראיה, להביא עליהם -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

ְְִַמׁשּלמין.
.Â,הּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקֹומֹות

והפסיד ונטע והׁשּביח, ונטע חצי, הּקרקע [חלק ּובעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ
לא] וחלק לֹו,השביח ׁשּיׁש הּׁשבח חצי לֹו מחּׁשבין -ְְֲִִֵֶֶַַַ

על  התנה ואפּלּו הּׁשאר. ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּומנּכין
אסמכּתא זֹו הרי - ּכלּום יּטל לא הפסיד ׁשאם [לא עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹ

בליבו] זאת היה גמר ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
אם  וכן מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה, הּנֹוטע ׁשּיּטל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמנהגם

האריס ׁשּיּטל מנהגם יבול]היה תמורת -[העובד ׁשליׁש ְְִִִִֶָָָָָָֹ
ּבעל  ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה והׁשּביח הּנֹוטע נטע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם
מֹוריד  הּקרקע ּבעל הרי - אריס לּה להֹוריד צרי ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָהּקרקע
ּכלּום; מחלקֹו יפסיד ולא חציֹו, הּקרקע ּבעל ויּטל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹאריס,
ׁשהרי  לּנֹוטע, יהיה הּנׁשאר והּׁשתּות ׁשליׁש; האריס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויּטל

ּברצֹונֹו. עצמֹו ְְִִֵַסּלק
.Êׁשהפסיד הּמדינה לבני אילנֹות גדלו]הּנֹוטע וכן [לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל העיר ּבני ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטּבח
ּבּתינֹוקֹות  ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ּבּׁשטרֹות, ׁשּטעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסֹופר
ׁשאי  האּמנין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, לּמד אֹו לּמד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֻולא
ּבלא  אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין, ּכמתרין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻהתראה;

עליהן. הּצּבּור אֹותן והעמידּו הֹואיל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָּבמלאכּתן,

יא  ¤¤ּפרק
ּב‡. הּׂשכיר ׂשכר לּתן עׂשה "ּביֹומֹומצות ׁשּנאמר: זמּנֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבלא  עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ׂשכרֹו" ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹתּתן
על  לֹוקין ואין הּׁשמׁש". עליו תבֹוא "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ואחד  האדם, ׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב הּוא ׁשהרי זה, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאו
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ואם  ּבזמּנֹו; לּתן חּיב - הּכלים ׂשכר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשכר
ּתֹוׁשב וגר תעׂשה. ּבלא עֹובר זמּנֹו, לאחר שקיבל אחר [גוי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ

מצוות] אחר,ז' ואם ׂשכרֹו"; תּתן "ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש ,ְְְִִִֵֵֵַָ
תעׂשה. ּבלא עליו עֹובר ְֲֵֵֶַָָֹאינֹו

מּמּנּו·. נפׁשֹו את נטל ּכאּלּו - ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש ,ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבארּבע  ועֹובר נפׁשֹו". את נׂשא הּוא "ואליו ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ועׂשה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹאזהרֹות,
עליו  תבֹוא "לא ּומּׁשּום ׂשכיר", ּפעּלת תלין "לא ְִִִִַָָָָָֹֹֻּומּׁשּום
זמּנֹו? הּוא איזה ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ּומּׁשּום ְְְִִֵֵֶֶֶַַָהּׁשמׁש",
ּפעּלת  תלין "לא נאמר: ועליו הּלילה, ּכל ּגֹובה יֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשכיר
ועליו  הּיֹום, ּכל ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּבקר". עד אּת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׂשכיר
ׂשכיר  הּׁשמׁש". עליו תבֹוא ולא ׂשכרֹו, תּתן "ּביֹומֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר:
ּגֹובה  לילה ׁשל ׁשעֹות ּוׂשכיר הּיֹום, ּכל ּגֹובה יֹום ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשעֹות

ׁשּבת ׂשכיר הּלילה. ימים]ּכל ׂשכיר [שבעה חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
יצא  הּיֹום; ּכל ּגֹובה ּבּיֹום, יצא - ׁשב ּוע ׂשכיר ְִֶַַַָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. אֹותֹו ּכל ּגֹובה ְְֶַַַַָָָּבּלילה,
עׂשרה ‚. אחרֹו אפּלּו - והֹודיעֹו ּגמרּה לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

לֹו נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן, ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻימים
ּבל  מּׁשּום עֹובר חּמה, עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - הּיֹום ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבחצי

ּבזמּנֹו.ּתלין  לֹו לּתן וחּיב היא, ּכׂשכירּות ׁשהּקּבלנּות ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
אמר „. אם - ּפֹועלים' לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהאֹומר

מּׁשּום  עֹוברין אינן ׁשניהם הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם:
זה ּתלין; הבית]ּבל וזה[בעל ׂשכרן, ׁשּלא [השליח]לפי ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

על  'ׂשכרכם להם אמר לא ואם אצלֹו. ּפעּלתן ׁשאין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלפי
אּלא  עֹובר הּׂשֹוכר אין עֹובר. הּׁשליח הרי הּבית', ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּבעל
אֹו ּתבעֹו, לא אם אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר, ׁשּתבעֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹּבזמן
אחר  אצל ׁשהמחהּו אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו

לו] לשלם לאחר ּפטּור.[נתן הרי - ְֲִֵֵָוקּבל
ׁשּכבר ‰. ּפי על אף - זמּנֹו אחר עד ׂשכיר ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה

עת  וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי תעׂשה, ולא ּבעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
ּדבריהם  ׁשל לאו על עֹובר - ּתאמר ׁשּיׁשהה "אל ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

וׁשּוב". ל ,ְֲֵֵָלרע
.Â ּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

- ּכלּום' נטלּתי 'לא אֹומר: והּׂשכיר ,'ׂשכר 'נתּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:
חפץ  ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ויּטל [קדוש]ּתּקנּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבפֹועליו  טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; נׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכדין
הּׂשֹוכר [ושכח] היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו נֹוׂשא הּׂשכיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ׂשכרֹו ונֹוטל. נׁשּבע הּׂשכיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקטן,
נאמן  ,'ׂשכרּתי ולא מעֹולם ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיכֹול
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע ;'ׂשכר ל ונתּתי ׂשכרּתי' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָלֹומר

ּכׁשאר [דרבנן] ּבמקצת הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּנתן,
ּכלּום. מֹועיל אינֹו ׁשּׂשכרֹו, אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- ּבעדים ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף - זמּנֹו אחר ּתבעֹו אם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
יּׁשבע  ראיה, הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּמֹוציא

ראיה הביא הּסת. הּבית זמּנֹו[עדים]ּבעל ּכל [ולא ׁשּתבעֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתביעה.פרעו] ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל  ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?

עדים  הביא ואם ונֹוטל. נׁשּבע אינֹו ׁשליׁשי ּוביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָׁשליׁשי,
יֹום  ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה
עליו  מחברֹו הּמֹוציא והלאה, רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי;
יֹום  עד והֹול ּתֹובע ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,'ל קצצּתי 'ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו לא - ׁשלׁש' אּלא לי קצצּת ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ'לא
הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא אּלא ּכאן, לא הּׂשכיר ואם . ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשאמר  אֹו הּׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי על אף - ראיה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהביא
זה  ודבר חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'היל' ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו

הזו] ּבפחי [השבועה הּׂשכיר יל ׁשּלא הּוא, חכמים ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתּקנת
ידעּו ולא ּבעדים, ּבׁשּׂשכרֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁש.
ּבעדים, ׁשּלא ׂשכרֹו אם אבל ּבזמּנֹו. ּותבעֹו לֹו, ּפסק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכּמה
קצץ  ׁשּלא הּסת הּבית ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאֹו
אּלא  אצלֹו לֹו נׁשאר ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

הּטענֹות. ּכל ּכדין ,'היל' לֹו ׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָזה
.Á,'לי קצצּת 'ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּנֹותן

אם  - האּמן ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל - 'אחת' אֹומר: ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻוהּוא
ּבנקיטת  נׁשּבע האּמן הרי ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא לטען ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻיכֹול

ּדמיה  ּכדי עד ּבׂשכרֹו, לטען ויכֹול ונֹוטל; יצאת חפץ ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לטען  יכֹול ואינֹו חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹטּלית
ואם  הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשבּועת  אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכדין  זה ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת הֹודה אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה

ִַָהּׂשכיר.
.Ë ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע ׁשּבא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׂשכיר

ּבׁשבּועה עליו נוספות]מגלּגלין נׁשּבע [תביעות אּלא ּכלל; ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ
מן  חּוץ מקּלין, אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
לֹו: ואֹומרים ּתחּלה, לֹו ּופֹותחין עליו; ׁשּמקּלין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהּׂשכיר
ּפרּוטה  ׂשכרֹו היה אפּלּו וטל'. הּׁשבע ,עצמ ּתצער ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'אל
ּבׁשבּועה. אּלא יּטל לא - 'נתּתיה' אֹומר הּבית ּובעל ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹאחת,
אחת  ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוכן

ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה, אּלא אֹותּה יּטל לא -ְְִִֵֶֶָָָָֹֹ

יב  ¤¤ּפרק
ועדין ‡. הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר עֹוׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹועלים

מלאכּתֹו נגמרה ּבמחּבר,[למעשר]לא ּבין ּבתלּוׁש ּבין , ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ
מצּוה  הּבית ּבעל הרי - הּמלאכה ּגמירת הן מעׂשיהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻויהיּו
תבא  "ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשין ּׁשהן מּמה לאכל אֹותן ֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּניח
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ."רע ּבקמת תבא ּכי וכּו' רע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכרם

ּב אּלא מדּבר הּכתּוב לא [והראיה:]ׂשכיר;ׁשאין אּלּו וכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלֹו, ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו הּתיר מי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשכרֹו,
ּברׁשּות  תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ אּלא מּדעּתֹו? ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּתאכל. לעבֹודה, ְֲִַַַָָֹהּבעלים
ׁשהעֹוׂשה ·. ּבמחּבר? לעֹוׂשה ּבתלּוׁש, העֹוׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּולחּלה, למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּבדבר אֹוכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש,
אּלא  אֹוכל אינֹו וקֹוצר, ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֻוהעֹוׂשה
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ׁשּימּלאּנּו, עד ּבּסל ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכׁשּיגמר
-[ירוקן]וינּפץ וימּלאּנּו ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ

אבדה  הׁשב מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר אּלא אֹוכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינֹו
אֹוכלין [זמן] הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים אמרּו ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָלּבעלים,

מאּמן ּכדי [שורה]ּבהליכתן - הּגת מן ּובחזירתן לאּמן ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ
ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו מּמלאכּתן יבּטלּו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבטלין. מהּלכין ּכׁשהן ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּמלאכה
ּגמר ‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל

לא  "וחרמׁש ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף"
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו; חרמׁש יניף לא .ּבקצירה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

על  יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ּפֹועל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
"ואל  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ונֹותן ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכילתֹו
אכל  ׁשאם - אּלּו לאוין ׁשני על לֹוקין ואין תּתן". לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכלי

לׁשּלם. חּיב ,הֹולי ְִֵַַָאֹו
והמחּבץ„. אֹוכל,[גבינה]והמגּבן[חמאה]החֹולב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַ

אף  - ּובׁשּומין ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני
- ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין קטּנים ׁשּתֹולׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
צרי ואין מלאכה. ּגמר מעׂשיהן ׁשאין מּפני אֹוכל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ּכּמקׁשאֹות  המחּבר ּדבר וכל ּופרּדסים, ּגּנֹות ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻלֹומר

קישואין] ּכלל.[שדה אֹוכלין ׁשאינן - ְְְְִִֵֶַָָָוהּמדלעֹות
מּפני [מפריד]הּבֹודל‰. אֹוכל, אינֹו ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

ּבהן  וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוׂשה למעׂשר. מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנגמרה
לבר ׁשּׂשכרן ּכגֹון ׁשעּׂשר, לנּפח [לברור]אחר אֹו צרֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לא [לנפות] ׁשעדין אֹוכלין, אּלּו הרי - לטחן אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָֹֹאֹותן
והמקּטף הּלׁש אבל לחּלה. מלאכּתן [עורך]נגמרה ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ

ואין  לחּלה, מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני אֹוכל, אינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהאֹופה
מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין מּדבר אּלא אֹוכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

ּולחּלה. ְְֲֵַַָלמעׂשר
.Âדבילה]עּגּוליו[נתפרדו]נתּפרסּו ונתּפּתחּו[של , ְְְְְִִִַָָ

אּלּו הרי - ּבהן לעׂשֹות ּוׂשכרן ּדלּועיו, ונתחּתכּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָחבּיֹותיו,
הן  והרי למעׂשר, ונקּבעּו מלאכּתן נגמרּו ׁשהרי יאכלּו; ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלא

הֹודיען לא ואם אין [מלכתחילה]טבל. ּומאכילן. מעּׂשר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
."רע "ּבכרם ׁשּנאמר: הקּדׁש, ּבׁשל אֹוכלין ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַהּפֹועלים

.Êאּלּו הרי ׁשּלֹו, רבעי ּבנטע לעׂשֹות הּפֹועלין את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׂשכר
ּומאכילן  ּפֹודה הֹודיען, לא ואם יאכלּו; .לא ְְֲִִִֶַָָֹֹֹ

.Á הּקֹוצרוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק  והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
הּתֹורה. מן אֹוכלין אּלּו הרי אּלּו, ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל

.Ë,הּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות ּגּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי
מהלכת  אֹוכלין - למעׂשר מלאכּתן נגמרה לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשעדין

המנהג][מ מדינה אבל כח מעׂשה. ּכעֹוׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ; ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין מאבריו, ּבאבר עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאם

הּתֹורה. מן אֹוכל זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶַָּבכתפֹו
.È לא ּבענבים, ּבענבים; יאכל לא ּבתאנים, עֹוׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ּבתאנים  והעֹוׂשה יאכל ענבים". ואכלּת "ּבכרם, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ודבר  ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו זֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבגפן

קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת, יאכל ואל וקצב]אחר; [פירש ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹ

ּבין  אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ׁשעּור על הּבית ּבעל ִִִֵֵֶַַַַַַַֹעם
למץ  לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ּדבר ּבכל ּבין ּבפת, ּבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמלח,

השאר] ולזרוק ענבים [למצוץ "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָּבענבים,
הּׁשּבלין  לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ."ְְְְְְְְֲֳִִִִִַַַָָֹּכנפׁש

ּכנפׁש",[למתקן]ּבאּור ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: - ואֹוכל , ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹענבים

.‡È ל ּגּסה אסּור אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מה לאכל פֹועל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
עצמֹו[מרובה] למנע לֹו ּומּתר ."ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ,ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קּׁשּות [מלאכול] לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. הּיפֹות, מקֹום ְְֱִֵֵֶַַָָֹעד
וכֹותבֹות[קישואין] ּבדינר, -[תמרים]אפּלּו ּבדינר אפּלּו ְְְֲֲִִִִָָָ

;"ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ּכסף, ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי על  ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
סֹותם  ויהיה רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את מלּמדין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

ּבפניו הּפתח מלשוכרו]את אֹו[ימנעו ארּבע מׁשּמר היה . ְְְֵֶֶַַַַַָָָָ
מּכל  אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא ערמֹות, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמׁש

חׁשּבֹון לפי ואחת בשווה]אחת -]. ְְְִֶַַַַ
.·Èהלכּו ׁשּלא אֹוכלין [דרכו]הּפֹועלים - ּבּגת וערב ׁשתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבענבים  אּלא עֹוׂשין אינן ׁשעדין יין; ׁשֹותין ואין ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבים,
להן  יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת, ּומּׁשּידרכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלבד.
עֹוׂשין  הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות הענבים, מן ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

ּוביין. ְֲִִַַָּבענבים
.‚È'אֹוכל ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי 'ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

ׁשּנטלּתי [במקומי] מּזה מעט נֹותן 'הריני ׁשאמר: אֹו ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זכתה [לעצמי]לאכל ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹֹ

עֹוׂש ׁשהיה נזיר אפּלּו עצמֹו. לּפֹועל אּלא ּבענבים,ּתֹורה ה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי 'ּתנּו ְְְְְִִִֵַַָָואמר:

.„È והתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל
ולא  הּוא לא עֹוׂשין ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם

אֹוכלין  אינן אּלּו הרי - אמּורים?הם ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
היּו ואם מחלּו. והרי ּדעת, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבגדֹולים,
אֹוכלין  ׁשאינן יאכלּו, ׁשּלא עליהן לפסק יכֹול אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹקטּנים,

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהן, מּׁשל אֹו אביהן ֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תשע"ד  כסלו כ' ש"ק יום

יג  ¤¤ּפרק
קרקע,‡. ּבגּדּולי עֹוׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמה

ּבתלּוׁש ּבין ּבמחּבר עד ּבין ּגּבּה, ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ויאכילּנה. ּבידֹו יּטל ׁשּלא ּובלבד ּפֹורקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתהיה

לֹוקה,·. - מלאכּתּה ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּכל  ואחד הּׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו"; ׁשֹור תחסם "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
הּדׁש, ואחד טהֹורין. ּבין טמאין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני
נאמר  ולא קרקע; ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ּכל ׁשאר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחד

ּבהוה אּלא ּבדיׁשֹו" הּפֹועל,[במצוי]"ׁשֹור את והחֹוסם . ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
החֹוסם  ואחד מלאכה, ּבׁשעת אֹותּה החֹוסם אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור.
חסמּה אפּלּו חסּומה; והיא מלאכה ּבּה ועׂשה מּקדם ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָֹאֹותּה

-[בגערה]ּבקֹול ּבּה ודׁש וחסמּה ּבהמה, ׂשכר לֹוקה. , ְְְֲֵֶַַָָָָָָ
קּבין  ּוׁשלׁשת לפרה, קּבין ארּבעת לּבעלים ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלֹוקה;
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חּיב לחמֹור: ואינֹו ּבמזֹונֹותיה; נתחּיב מׁשיכה, ׁשּמּׁשעת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
חסּומה. ּבּה ׁשּידּוׁש עד ְֲֶַַָָָמלקּות,

ּגֹוי‚. ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּבל [וחסם]יׂשראל מּׁשּום עֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּבל  מּׁשּום עֹובר אינֹו יׂשראל, ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש וגֹוי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתחסם;
קֹוץ  לֹו יׁשב ּבּה'; ודּוׁש ּפרתי, 'חסם לגֹוי: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹּתחסם.
מּבחּוץ, ארי לּה הרּביץ אֹוכלת; אינּה והרי ּבּה ודׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפיה,
ּפרס  מׁשקּה; ואינֹו צמאה, היתה מּבחּוץ; ּבנּה ׁשהרּביץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי הּדיׁש, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעֹור
לבני  רע ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא הּדבר היה לֹוקה. ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור,
ּתתריז  ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה אֹו ּומּזיקּה, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמעים

על [תשלשל] אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא למנעּה; מּתר -ְְְִִֶֶַָָָָָָֹֻ
נהנית. אינּה והרי ֱֲֲֵֵֵֶַָָָָהניתּה,

ּבּה„. ּדׁש הּכהן ׁשהיה יׂשראל ׁשל ּבתרּומה,ּפרה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשני, ּבמעׂשר הּדׁשֹות ּפרֹות וכן וּדאי, ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּובתרּומת

ׁשּירט לפי ּתבּואה ּגּבי על המהּלכֹות להן [התעקם]ּופרֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
מּפני  אבל ּתחסם. ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר אינֹו - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּדר
ׁשני, ּובמעׂשר ּבתרּומֹות ּדׁשֹות היּו אם - העין ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמראית

ּבקּלסטרין להן ותֹולה הּמין מאֹותֹו מעט [שק]מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ְִֶֶׁשּבפיהן.

ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעׂשר מעשר]הּדׁש ּובתרּומת [ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
"ּבל  מּׁשּום עֹובר - ּתרּומה ּובגּדּולי ּדמאי, ׁשל  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמעׂשר

ְַֹּתחסם".
.Âּולסּגפּה ּפרתֹו להרעיב הּבית ּבעל ׁשּתאכל רּׁשאי ּכדי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

עמיר  ּפקיעי להאכילּה הּׂשֹוכר ורּׁשאי ׁשּדׁשה. ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה
קש] ּבֹו,[אגודות ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ

יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ּבעל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹרּׁשאי
ּכדי  ּבציר, ּפּתן את לטּבל ּפֹועלין ורּׁשאין הרּבה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹענבים
לעׂשֹות  רּׁשאי הּפֹועל אין אבל הרּבה. ענבים ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיאכלּו
ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהׂשּכיר ּבּלילה, ְְְְְְְִַַַַַַָָָָמלאכּתֹו
ּומסּגף  מרעיב יהיה ולא ׁשחרית; ּולהׂשּכירּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹערבית,

מזֹונֹותיו ּומאכיל מלאכּתֹו[שלו]עצמֹו, ּגזל מּפני לבניו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
יעׂשה  ולא ּדעּתֹו ותחלׁש ּכחֹו יּכׁשל ׁשהרי הּבית, ּבעל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשל

ּבכח. ְְַָָֹמלאכה
.Ê ולא עני ׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

הּבית,יעּכבּנּו ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ - ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ
ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויבּטל
הקּפידּו הרי מלאכה. ּבזמן עצמֹו על לדקּדק חּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ׁשל רביעית ּברכה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמים
אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב וכן ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹאֹותּה.
זאת  ׂשכר נטל לפיכ אביכן". את עבדּתי ּכחי ּבכל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"ּכי

מאד". מאד האיׁש "וּיפרץ ׁשּנאמר: הּזה, ּבעֹולם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאף
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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(ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ּדין יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור חּנם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָׁשֹומר

א  ¤¤ּפרק
מּטלטלין ‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה, אֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל

ּכגֹון  ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו - נגנב אֹו ואבד ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמחברֹו,
הּכל, לׁשּלם חּיב - מתה אֹו הּבהמה נׁשּברה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנׁשּבה
- מת אֹו ונׁשּבר רעהּו, מעם איׁש יׁשאל "ּכי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּנאמר:
אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם". ׁשּלם עּמֹו, אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעליו
מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה. ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשּנאנס
אם  אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלחרׁש
ׁשרכב  אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה, ׁשּיחרׁש קדם ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמתה
- רכיבה ּבׁשעת אֹו ּדׁשה ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ּדׁש אֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָעליה
ּבהמה  הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב זה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, למקֹום ּבּה ליל ְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָמחברֹו
ּבׁשעת  ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, למּלאת ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ,ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּדר
ׁשּפּצל  ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו לפּצל קרּדם ׁשּׁשאל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמּלּוי,
ׁשּלא  ּפטּור; זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּבּקּוע, מחמת ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבֹו

ׁשּנה. לא והרי זֹו, מלאכה ּבֹו לעׂשֹות אּלא ְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשאל
ׁשּבׁשעת ·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

מקֹום  ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם - מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
נאנסה  אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּבני
הביא  לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא מלאכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבׁשעת
חרּבתֹו, ּבתֹו ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה מׁשּלם. ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹראיה,
ּבֹו למּלאת ּדלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, מצּויין העדים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאין
אף  יּפטר ראיה, הביא אם - ּבּבֹור ונקרע ּביתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹו
ּבׁשעת  ׁשּמתה הּׁשֹואל יּׁשבע - לאו ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשבּועה;

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. .מלאכה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּׁשמין ‚. ּכדר לֹו ׁשמין ונׁשּבר, מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

ׁשוה  הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלנּזקין:
ּומׁשּלם  הּׁשבּורים, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ּומחזיר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָעּתה;
ּומׁשּלם  הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה אם וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהּפחת.

.הּפחת  ְַָ
עד „. ׁשּמׁשכּה, מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

מה  לׁשּלם חּיב ּבׂשרּה, ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָסֹוף
ּבדמיה  ּפטּור,ּׁשּפחתה - מלאכה מחמת ּבׂשרּה ּכחׁש ; ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכחׁש. מלאכה ׁשּמחמת הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָויּׁשבע
הּמׁשאיל ‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו ּכלי מחברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

בחזרה]מחזירֹו קצּוב [נוטלו לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
מּתחת  להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין וזכה, ׁשּמׁש ּכיון -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הרי  - הּׁשֹואל מת ואפּלּו הּׁשאלה; זמן סֹוף עד ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָידֹו
- הּוא ּדין הּזמן. סֹוף עד ּבּׁשאלה מׁשּתּמׁשין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָהּיֹורׁשין
ּומקּבל  ׁשּנתן; ּבּדמים עֹולם קנין הּגּוף קֹונה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלֹוקח,

ה  קנה קנה מּתנה, והּׂשֹוכר, ּכלּום; נתן ולא עֹולם קנין ּגּוף ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
המושכר]הּגּוף ּבּדמים [הדבר קצּוב זמן עד לפרֹותיו ְְִֵַַַַָָָ

ּכׁשם  ּכלּום. נתן ולא לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׁשֹואל, ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנתן;
הּמׁשאיל  ּכ - לעֹולם לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכמֹוכר, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּנֹותן
להן  הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר לעֹולם יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכּמׂשּכיר,
ׁשהיא  ּדּמּו ּבאנסיה. חּיבין אינן ּומתה, ׁשאּולה ּפרה ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאביהם
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ׁשּימּלאּנּו, עד ּבּסל ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכׁשּיגמר
-[ירוקן]וינּפץ וימּלאּנּו ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ

אבדה  הׁשב מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר אּלא אֹוכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינֹו
אֹוכלין [זמן] הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים אמרּו ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָלּבעלים,

מאּמן ּכדי [שורה]ּבהליכתן - הּגת מן ּובחזירתן לאּמן ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ
ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו מּמלאכּתן יבּטלּו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבטלין. מהּלכין ּכׁשהן ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּמלאכה
ּגמר ‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל

לא  "וחרמׁש ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף"
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו; חרמׁש יניף לא .ּבקצירה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

על  יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ּפֹועל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
"ואל  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ונֹותן ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכילתֹו
אכל  ׁשאם - אּלּו לאוין ׁשני על לֹוקין ואין תּתן". לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכלי

לׁשּלם. חּיב ,הֹולי ְִֵַַָאֹו
והמחּבץ„. אֹוכל,[גבינה]והמגּבן[חמאה]החֹולב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַ

אף  - ּובׁשּומין ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני
- ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין קטּנים ׁשּתֹולׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
צרי ואין מלאכה. ּגמר מעׂשיהן ׁשאין מּפני אֹוכל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ּכּמקׁשאֹות  המחּבר ּדבר וכל ּופרּדסים, ּגּנֹות ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻלֹומר

קישואין] ּכלל.[שדה אֹוכלין ׁשאינן - ְְְְִִֵֶַָָָוהּמדלעֹות
מּפני [מפריד]הּבֹודל‰. אֹוכל, אינֹו ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

ּבהן  וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוׂשה למעׂשר. מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנגמרה
לבר ׁשּׂשכרן ּכגֹון ׁשעּׂשר, לנּפח [לברור]אחר אֹו צרֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לא [לנפות] ׁשעדין אֹוכלין, אּלּו הרי - לטחן אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָֹֹאֹותן
והמקּטף הּלׁש אבל לחּלה. מלאכּתן [עורך]נגמרה ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ

ואין  לחּלה, מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני אֹוכל, אינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהאֹופה
מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין מּדבר אּלא אֹוכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

ּולחּלה. ְְֲֵַַָלמעׂשר
.Âדבילה]עּגּוליו[נתפרדו]נתּפרסּו ונתּפּתחּו[של , ְְְְְִִִַָָ

אּלּו הרי - ּבהן לעׂשֹות ּוׂשכרן ּדלּועיו, ונתחּתכּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָחבּיֹותיו,
הן  והרי למעׂשר, ונקּבעּו מלאכּתן נגמרּו ׁשהרי יאכלּו; ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלא

הֹודיען לא ואם אין [מלכתחילה]טבל. ּומאכילן. מעּׂשר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
."רע "ּבכרם ׁשּנאמר: הקּדׁש, ּבׁשל אֹוכלין ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַהּפֹועלים

.Êאּלּו הרי ׁשּלֹו, רבעי ּבנטע לעׂשֹות הּפֹועלין את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׂשכר
ּומאכילן  ּפֹודה הֹודיען, לא ואם יאכלּו; .לא ְְֲִִִֶַָָֹֹֹ

.Á הּקֹוצרוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק  והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
הּתֹורה. מן אֹוכלין אּלּו הרי אּלּו, ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל

.Ë,הּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות ּגּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי
מהלכת  אֹוכלין - למעׂשר מלאכּתן נגמרה לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשעדין

המנהג][מ מדינה אבל כח מעׂשה. ּכעֹוׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ; ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין מאבריו, ּבאבר עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאם

הּתֹורה. מן אֹוכל זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶַָּבכתפֹו
.È לא ּבענבים, ּבענבים; יאכל לא ּבתאנים, עֹוׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ּבתאנים  והעֹוׂשה יאכל ענבים". ואכלּת "ּבכרם, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ודבר  ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו זֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבגפן

קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת, יאכל ואל וקצב]אחר; [פירש ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹ

ּבין  אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ׁשעּור על הּבית ּבעל ִִִֵֵֶַַַַַַַֹעם
למץ  לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ּדבר ּבכל ּבין ּבפת, ּבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמלח,

השאר] ולזרוק ענבים [למצוץ "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָּבענבים,
הּׁשּבלין  לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ."ְְְְְְְְֲֳִִִִִַַַָָֹּכנפׁש

ּכנפׁש",[למתקן]ּבאּור ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: - ואֹוכל , ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹענבים

.‡È ל ּגּסה אסּור אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מה לאכל פֹועל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
עצמֹו[מרובה] למנע לֹו ּומּתר ."ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ,ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קּׁשּות [מלאכול] לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. הּיפֹות, מקֹום ְְֱִֵֵֶַַָָֹעד
וכֹותבֹות[קישואין] ּבדינר, -[תמרים]אפּלּו ּבדינר אפּלּו ְְְֲֲִִִִָָָ

;"ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ּכסף, ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי על  ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
סֹותם  ויהיה רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את מלּמדין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

ּבפניו הּפתח מלשוכרו]את אֹו[ימנעו ארּבע מׁשּמר היה . ְְְֵֶֶַַַַַָָָָ
מּכל  אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא ערמֹות, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמׁש

חׁשּבֹון לפי ואחת בשווה]אחת -]. ְְְִֶַַַַ
.·Èהלכּו ׁשּלא אֹוכלין [דרכו]הּפֹועלים - ּבּגת וערב ׁשתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבענבים  אּלא עֹוׂשין אינן ׁשעדין יין; ׁשֹותין ואין ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבים,
להן  יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת, ּומּׁשּידרכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלבד.
עֹוׂשין  הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות הענבים, מן ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

ּוביין. ְֲִִַַָּבענבים
.‚È'אֹוכל ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי 'ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

ׁשּנטלּתי [במקומי] מּזה מעט נֹותן 'הריני ׁשאמר: אֹו ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זכתה [לעצמי]לאכל ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹֹ

עֹוׂש ׁשהיה נזיר אפּלּו עצמֹו. לּפֹועל אּלא ּבענבים,ּתֹורה ה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי 'ּתנּו ְְְְְִִִֵַַָָואמר:

.„È והתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל
ולא  הּוא לא עֹוׂשין ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם

אֹוכלין  אינן אּלּו הרי - אמּורים?הם ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
היּו ואם מחלּו. והרי ּדעת, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבגדֹולים,
אֹוכלין  ׁשאינן יאכלּו, ׁשּלא עליהן לפסק יכֹול אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹקטּנים,

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהן, מּׁשל אֹו אביהן ֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תשע"ד  כסלו כ' ש"ק יום

יג  ¤¤ּפרק
קרקע,‡. ּבגּדּולי עֹוׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמה

ּבתלּוׁש ּבין ּבמחּבר עד ּבין ּגּבּה, ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ויאכילּנה. ּבידֹו יּטל ׁשּלא ּובלבד ּפֹורקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתהיה

לֹוקה,·. - מלאכּתּה ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּכל  ואחד הּׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו"; ׁשֹור תחסם "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
הּדׁש, ואחד טהֹורין. ּבין טמאין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני
נאמר  ולא קרקע; ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ּכל ׁשאר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחד

ּבהוה אּלא ּבדיׁשֹו" הּפֹועל,[במצוי]"ׁשֹור את והחֹוסם . ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
החֹוסם  ואחד מלאכה, ּבׁשעת אֹותּה החֹוסם אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור.
חסמּה אפּלּו חסּומה; והיא מלאכה ּבּה ועׂשה מּקדם ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָֹאֹותּה

-[בגערה]ּבקֹול ּבּה ודׁש וחסמּה ּבהמה, ׂשכר לֹוקה. , ְְְֲֵֶַַָָָָָָ
קּבין  ּוׁשלׁשת לפרה, קּבין ארּבעת לּבעלים ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלֹוקה;
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חּיב לחמֹור: ואינֹו ּבמזֹונֹותיה; נתחּיב מׁשיכה, ׁשּמּׁשעת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
חסּומה. ּבּה ׁשּידּוׁש עד ְֲֶַַָָָמלקּות,

ּגֹוי‚. ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּבל [וחסם]יׂשראל מּׁשּום עֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּבל  מּׁשּום עֹובר אינֹו יׂשראל, ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש וגֹוי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתחסם;
קֹוץ  לֹו יׁשב ּבּה'; ודּוׁש ּפרתי, 'חסם לגֹוי: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹּתחסם.
מּבחּוץ, ארי לּה הרּביץ אֹוכלת; אינּה והרי ּבּה ודׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפיה,
ּפרס  מׁשקּה; ואינֹו צמאה, היתה מּבחּוץ; ּבנּה ׁשהרּביץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי הּדיׁש, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעֹור
לבני  רע ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא הּדבר היה לֹוקה. ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור,
ּתתריז  ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה אֹו ּומּזיקּה, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמעים

על [תשלשל] אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא למנעּה; מּתר -ְְְִִֶֶַָָָָָָֹֻ
נהנית. אינּה והרי ֱֲֲֵֵֵֶַָָָָהניתּה,

ּבּה„. ּדׁש הּכהן ׁשהיה יׂשראל ׁשל ּבתרּומה,ּפרה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשני, ּבמעׂשר הּדׁשֹות ּפרֹות וכן וּדאי, ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּובתרּומת

ׁשּירט לפי ּתבּואה ּגּבי על המהּלכֹות להן [התעקם]ּופרֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
מּפני  אבל ּתחסם. ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר אינֹו - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּדר
ׁשני, ּובמעׂשר ּבתרּומֹות ּדׁשֹות היּו אם - העין ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמראית

ּבקּלסטרין להן ותֹולה הּמין מאֹותֹו מעט [שק]מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ְִֶֶׁשּבפיהן.

ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעׂשר מעשר]הּדׁש ּובתרּומת [ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
"ּבל  מּׁשּום עֹובר - ּתרּומה ּובגּדּולי ּדמאי, ׁשל  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמעׂשר

ְַֹּתחסם".
.Âּולסּגפּה ּפרתֹו להרעיב הּבית ּבעל ׁשּתאכל רּׁשאי ּכדי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

עמיר  ּפקיעי להאכילּה הּׂשֹוכר ורּׁשאי ׁשּדׁשה. ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה
קש] ּבֹו,[אגודות ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ

יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ּבעל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹרּׁשאי
ּכדי  ּבציר, ּפּתן את לטּבל ּפֹועלין ורּׁשאין הרּבה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹענבים
לעׂשֹות  רּׁשאי הּפֹועל אין אבל הרּבה. ענבים ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיאכלּו
ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהׂשּכיר ּבּלילה, ְְְְְְְִַַַַַַָָָָמלאכּתֹו
ּומסּגף  מרעיב יהיה ולא ׁשחרית; ּולהׂשּכירּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹערבית,

מזֹונֹותיו ּומאכיל מלאכּתֹו[שלו]עצמֹו, ּגזל מּפני לבניו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
יעׂשה  ולא ּדעּתֹו ותחלׁש ּכחֹו יּכׁשל ׁשהרי הּבית, ּבעל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשל

ּבכח. ְְַָָֹמלאכה
.Ê ולא עני ׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

הּבית,יעּכבּנּו ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ - ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ
ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויבּטל
הקּפידּו הרי מלאכה. ּבזמן עצמֹו על לדקּדק חּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ׁשל רביעית ּברכה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמים
אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב וכן ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹאֹותּה.
זאת  ׂשכר נטל לפיכ אביכן". את עבדּתי ּכחי ּבכל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"ּכי

מאד". מאד האיׁש "וּיפרץ ׁשּנאמר: הּזה, ּבעֹולם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאף
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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(ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ּדין יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור חּנם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָׁשֹומר

א  ¤¤ּפרק
מּטלטלין ‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה, אֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל

ּכגֹון  ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו - נגנב אֹו ואבד ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמחברֹו,
הּכל, לׁשּלם חּיב - מתה אֹו הּבהמה נׁשּברה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנׁשּבה
- מת אֹו ונׁשּבר רעהּו, מעם איׁש יׁשאל "ּכי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּנאמר:
אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם". ׁשּלם עּמֹו, אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעליו
מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה. ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשּנאנס
אם  אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלחרׁש
ׁשרכב  אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה, ׁשּיחרׁש קדם ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמתה
- רכיבה ּבׁשעת אֹו ּדׁשה ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ּדׁש אֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָעליה
ּבהמה  הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב זה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, למקֹום ּבּה ליל ְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָמחברֹו
ּבׁשעת  ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, למּלאת ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ,ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּדר
ׁשּפּצל  ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו לפּצל קרּדם ׁשּׁשאל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמּלּוי,
ׁשּלא  ּפטּור; זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּבּקּוע, מחמת ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבֹו

ׁשּנה. לא והרי זֹו, מלאכה ּבֹו לעׂשֹות אּלא ְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשאל
ׁשּבׁשעת ·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

מקֹום  ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם - מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
נאנסה  אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּבני
הביא  לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא מלאכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבׁשעת
חרּבתֹו, ּבתֹו ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה מׁשּלם. ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹראיה,
ּבֹו למּלאת ּדלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, מצּויין העדים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאין
אף  יּפטר ראיה, הביא אם - ּבּבֹור ונקרע ּביתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹו
ּבׁשעת  ׁשּמתה הּׁשֹואל יּׁשבע - לאו ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשבּועה;

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. .מלאכה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּׁשמין ‚. ּכדר לֹו ׁשמין ונׁשּבר, מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

ׁשוה  הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלנּזקין:
ּומׁשּלם  הּׁשבּורים, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ּומחזיר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָעּתה;
ּומׁשּלם  הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה אם וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהּפחת.

.הּפחת  ְַָ
עד „. ׁשּמׁשכּה, מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

מה  לׁשּלם חּיב ּבׂשרּה, ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָסֹוף
ּבדמיה  ּפטּור,ּׁשּפחתה - מלאכה מחמת ּבׂשרּה ּכחׁש ; ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכחׁש. מלאכה ׁשּמחמת הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָויּׁשבע
הּמׁשאיל ‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו ּכלי מחברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

בחזרה]מחזירֹו קצּוב [נוטלו לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
מּתחת  להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין וזכה, ׁשּמׁש ּכיון -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הרי  - הּׁשֹואל מת ואפּלּו הּׁשאלה; זמן סֹוף עד ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָידֹו
- הּוא ּדין הּזמן. סֹוף עד ּבּׁשאלה מׁשּתּמׁשין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָהּיֹורׁשין
ּומקּבל  ׁשּנתן; ּבּדמים עֹולם קנין הּגּוף קֹונה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלֹוקח,

ה  קנה קנה מּתנה, והּׂשֹוכר, ּכלּום; נתן ולא עֹולם קנין ּגּוף ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
המושכר]הּגּוף ּבּדמים [הדבר קצּוב זמן עד לפרֹותיו ְְִֵַַַַָָָ

ּכׁשם  ּכלּום. נתן ולא לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׁשֹואל, ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנתן;
הּמׁשאיל  ּכ - לעֹולם לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכמֹוכר, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּנֹותן
להן  הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר לעֹולם יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכּמׂשּכיר,
ׁשהיא  ּדּמּו ּבאנסיה. חּיבין אינן ּומתה, ׁשאּולה ּפרה ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאביהם
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ּבזֹול  ּבׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה ּוטבחּוה אביהם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל
שליש] אֹו[פחות ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ואם .ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

מּנכסיו. ּדמיה את מׁשּלמין - ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּטבחּוה
.Âּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעׂשֹות מחברֹו ּכלי אין הּׁשֹואל - ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

אֹותּה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ידֹו, מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני  למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
לׁשם  ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל, מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.ויחזר  ְֲַֹ
.Ê'הּזה הּפרּדס ּבֹו לעדר קרּדם 'הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר

ּפרּדס  ּבֹו לעדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו עֹודר -ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה  אחד, ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם 'ּפרּדס' לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
ּכל  ּבֹו עֹודר ׁשּלֹו, ּפרּדסים ּבֹו לעדר ׁשאלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּירצה.
מחזיר  ּבעדירה, הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה [קת]הּנּצב[אפילו]לֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. .ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Á הׁשאילני' לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל

זה  ּדבר מׁשאילני אּתה 'אין ּכלֹומר: ,'ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ׁשאין  ,ּונדיבּות לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
הּמׁשאיל  מּיד קנּו אם - 'אר אם הּזמן, על מקּפיד ְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָאּתה
ׁשּיבּטל  עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה ּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ואין  ׁשיריו. אֹו ׁשבריו, לֹו ויחזיר מלאכּתֹו; מּלעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהּכלי

לעׂשֹותֹו אֹו הּכלי, ּולתּקן לחזר רּׁשאי [לבנותו]הּׁשֹואל ְְֲֲִֵֵַַַַַַַֹ
אחרת. ֶֶַַַּפעם

.Ëׁשקת 'הׁשאילני לחברֹו: וכדומה]האֹומר ׁשל [כיור זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבנֹותּה; יכֹול אינֹו - ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמים',
- ונהרסה ׁשקת והׁשאילֹו סתם, ׁשקת' 'הׁשאילני לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

לֹו מקֹום[יכול]יׁש 'הׁשאילני לֹו: אמר [לבנות לבנֹותּה. ְְְִִִֵֵַַָָ
ּבֹונה בו] הּׁשֹואל הרי הּמׁשאיל, מּיד קנּו אם - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשקת'

ׁשאפׁשר  ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא עד הּמׁשאיל, ּבקרקע ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהֹול
עם  ׁשהתנה ּכמֹו ארצֹו אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָלֹו

ְִַַהּמׁשאיל.
.Èּפּונּדק מּיֹום [אכסניה]הּׁשֹואל ּפחֹות אין ללינה, מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

אין  לנּׂשּואין, ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָאחד;
לבית  ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. מּׁשלׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹּפחֹות
אֹותֹו ּכל הּמׁשּתה, לבית ׁשאלֹו ויחזר; ׁשּיל ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאבל,
מּׁשבעה  ּפחֹות אין ׁשּלֹו, מׁשּתה ּבֹו לעׂשֹות ׁשאלֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהּיֹום;

ִָימים.

ב  ¤¤ּפרק
בבעליו]ּבּבעלים[חפץ]הּׁשֹואל‡. גם אפּלּו[ומשתמש - ְֲִִֵַַָ

עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּבפׁשיעה אבד אֹו ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפץ, עם אֹו ּתחּלה, הּבעלים ׁשּיׁשאל ּובלבד יׁשּלם"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
ׁשּׂשכרן; אֹו הּבעלים, את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשּׁשאלן  אֹו הּמלאכה, לאֹותּה הּבעלים את הּׁשֹואל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואחד
אמר  אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת למלאכה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּוׂשכרן
ונתן  והׁשקהּו, ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים', 'הׁשקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלחברֹו
מׁש ּופטּור; ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - הּבהמה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָלֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ּבּתחּלה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבהמה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

לסעד ·. עּמּה ויצא למּׂשאֹוי, הׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹהׁשאיל
זֹו[לעזור] הרי - ּבּמּׂשאֹוי עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹהּׁשֹואל

ולראֹות  ּבלבד, הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ּבּבעלים; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹׁשמירה
ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה יטענּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

להם ‚. והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמלּמד
ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל - ׁשּלהם והּסֹופר הּדם, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אֹו הׁשאיל אם - ּבמלאכּתן לעסק ּבֹו יֹוׁשב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹּבּיֹום
ׁשמירה  זֹו הרי ּבמלאכּתן, עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו לאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהׂשּכיר
ׁשּׁשאל  הּוא אבל ּפטּור. הּׁשֹומר, ּבֹו ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּבעלים,

לֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - מהן ׂשכר .אֹו ְִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּירצה,„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקרא ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב

קבּועים והיּו ׁשּירצה, מּסכּתא ּתמיד,[חייבים]ואיזֹו לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
להם לעבור]ונׁשמט לו הרי [מותר - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּפרק  ּוביֹום להן. ׁשאּול הּוא ואין אצלֹו, ׁשאּולין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָהן
החג] לפני -[כינוס מֹועד אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל ,ְְִִִֵֶַַַָֹֹ

לֹו. ׁשאּולין אינן והן להם, ׁשאּול הּוא ְְֲִֵֵֵֶָָָהרי
ׁשאלה ‰. אינּה - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר

עּמֹו" ּבעליו "אם ׁשּנאמר: לא ּבּבעלים, עצמם, הּבעלים - ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
הרי  - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשלּוחן.
עּמּה העבד נׁשאל רּבֹו; ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים, ׁשאלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה רּבֹו, מּדעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
.Â ׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל

הּפרֹות ׁשּקנין אשתו]ּבּבעלים; בנכסי לבעל אינֹו[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ
הּפרֹות. אּלא לּבעל ואין הּגּוף; ְְְִֵֵֶַַַַַַָּכקנין

.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום  'הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים  ׁשאלה אינּה - למחר' ואׁשאיל. ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
.Á הּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין, מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה  היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו,
ואם  מׁשּלם; אינֹו מתה, אם ,לפיכ אינּה. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים,

מּידם. מֹוציאין אין הּבעלים, הרי ּתפׂשּו הּׁשֹומר, ּבּה ּפׁשע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
מׁשּלם. ְֵֶַזה

.Ëּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל
ׁשּׁשאל [עשיר] אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעׂשֹות אֹו ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק  אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן לעׂשֹות ּפרֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
ּבּבעלים. ְְִֵַָָׁשאלה

.Èּוׂשכרּה ּבּבעלים, שהחזירה]ׁשאלּה ּבּבעלים [לפני ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּויה ׁשהּׂשכירּות ּפטּור, -ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּבעלים  ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּבעלים
ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
וחזר  ּבּבעלים ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּבעלים. ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ּבּבעלים ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּוׂשכרּה

.‡È ּכלֹוקח אּׁשה הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
היתה  אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
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ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ּומתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבהמה
ּכלֹוקח. ׁשהּוא מּפני ּבּה, ּפׁשע אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
את  הֹודיעה ואם לׁשּלם. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם, חּיבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאּׁשה

ּתחּתיה  נכנס זה הרי ׁשאּולה, ׁשהיא ׁשאמרנּוּבעלּה ּכל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׂשכר, נֹוׂשא אֹו ׂשֹוכר היה אם ּכ - ּבּבעלים ׁשאלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשאלה  ׁשאינּה וכל ּופטּור. ּבּבעלים ׁשמירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק  ׁשהּוא וכל ּבּבעלים. ׂשכירה אינּה ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּבעלים,

ּבׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,
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¤¤
מחמת ‡. העֹור ונפׁשט ּבׂשרֹו, ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבגחלת  ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה
ּברמץ אפר]אֹו ׁשּלּבנּה[- ּובאבן ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבברזל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

היתה  ואם 'מכוה'. נקראת זֹו הרי - ּבהן  וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבעץ  אֹו ּבאבן ׁשּלקה ּבין - האׁש מחמת ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּמכוה
ּכגֹון  הּגּוף, חלי מחמת הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן , ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

חזזית אֹו פריחות]ּגרב מיני ׁשחפת [- אֹו העֹור, ׁשהפסיד ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
זה  הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ּדּלקת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוקּדחת

'ׁשחין'. ְְִִָנקרא
מברזלּבן ·. ראׁשֹו היה אם - ּבֹו והּכה ,[מעוגל]ׁשּפּוד ְְִִִֵַָָָָֹֹ

היא  אם ספק זה הרי חד, ראׁשֹו היה ואם מכוה; זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי
ּבגפת אֹו טבריה, ּבמי לקה ׁשחין. אֹו [פסולת מכוה ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשחין.זיתים] זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְֲִֵֵֶֶַָ
הן הּׁשחין ‚. - טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל - והּמכוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

חיּו ּכלל. ּבנגעים מטּמאים ואינם 'מֹורדין', ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּנקראין
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף - ּגמּור רּפּוי ונתרּפאּו והּמכוה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּׁשחין
לכל  הּבׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור לׁשאר ּדֹומה ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצּלקת,

סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין ופשיון]ּדבר, מחיה לבן, ,[שער ְְְִִִִִַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

ונעׂשת התחילּו„. ּולהתרּפאֹות, לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
קלּפה קרום]עליהן "צרבת [- היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשם; האמּור מכוה" ּו"מחית ּבּתֹורה, האמּורה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהּׁשחין"
ּבהן  ואין ּבפׂשיֹון, אֹו לבן ּבׂשער סימנין: ּבׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומטּמאֹות
ּבצרבת  ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? אחד. ׁשבּוע אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהסּגר

ּבמחי  אֹו יחליט.הּׁשחין לבן, ׂשער בּה היה אם - הּמכוה ת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבסֹוף  ויראה אחד, ׁשבּוע יסּגיר - לבן ׂשער בּה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
ואם  יחליט. - ּפׂשת אֹו לבן, ׂשער ּבּה נֹולד אם ְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשבּוע:
ּבּה נֹולד אֹו הפטר, לאחר ּפׂשת יפטר; ּכלּום, ּבּה נֹולד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. - לבן ְִֵַָָָׂשער
חּלקן ‰. לפיכ זה; עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין

זה  ּפֹוׂשין ואין זה, עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,

הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, לעֹור ּפֹוׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזה,
ּובהרת  הּמכוה, ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? לתֹוכן. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּפֹוׂשה

ּבׁשּתיהן מהן,[יחד]ּכגריס ּבאחת היתה טהֹור; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
היתה  טהֹור. - הּבׂשר לעֹור ׁשּפׂשת אֹו לּׁשנּיה, ְְְִֶַַָָָָָָָָָָּופׂשת
היה  ּפׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופׂשת הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהרת

ּכּפֹו ידו]ּבתֹו כף ּכגריס [- ּבהרת ּובּה ּכגריס, ׁשחין צרבת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
ולא  לבן לׂשער ראּויה ׁשאינּה ּפי על ׁשאף יסּגיר; -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לתֹוכֹו. ותפׂשה ּבצּדּה, אחר ׁשחין לֹו יּולד ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָלפׂשיֹון

.Â ּומכוה ׁשחין הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה מכוה, ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
אם  ידּוע אין אם הּמכוה. את ׁשחין ּבּטל ׁשחין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשת
אחד, סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אֹו היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשחין
ׁשאינן  לֹומר אּלא הּכתּוב, חּלקן ולא אחת; ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.מצטרפין  ְְִִָ
.Êעֹור הסּגירֹו נעׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבּׁשחין, ּבבהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

התרפא]הּבׂשר ּובסֹוף [- הּבׂשר, ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְִִֶַַָָָָ
ּכּתחּלה יראה - ׁשחין  נעׂשה .[כחדש]הּׁשבּוע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Á מחמת מי ּבין חלי, מחמת ּבין - ראׁשֹו ׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
הּמּׁשירין  ּדברים ׁשאכל ּבין ׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ּפי  על אף - ׂשערֹו ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
עּתה, ראׁשֹו ׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר לגּדל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשראּוי
הּקדקד  מן ׂשערֹו נׁשר אם 'ּגּבח'; אֹו 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ּפּקה[גובה עד לאחֹוריו, ׁשֹופע [חוליה]ּולמּטה ְֲִֵַַַַָָָ
ּולמּטה  הּקדקד מן נׁשר ואם 'קרח'; נקרא - צּואר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשל

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו, 'ּגּבח'.[מצחו]ׁשֹופע נקרא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Ë ּבמחיה הּקרחת סימנין, ּבׁשני מּטּמאֹות - והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ּבהן  ׁשּנאמר ׁשבּועֹות, ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש :ּובפׂשיֹון, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אין  ׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבׂשר". עֹור צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"ּכמראה
ּבׁשני  מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן הּלבן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּׂשער
אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ּובׁשני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימנין
בּה היתה לא יחליט. מחיה, בּה היתה אם - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבגּבחּתֹו
מחיה  בּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה יסּגיר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָמחיה,
ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. - ּפׂשיֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאֹו
ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. מחיה, ּבּה ׁשּנֹולד אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּפׂשת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו ּפׂשת ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È ׁשּנאמר הּקרחת זֹו, עם זֹו מצטרפֹות אינן :והּגּבחת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּפֹוׂשֹות  ואין ׁשּתים, ׁשהן מלּמד - בגּבחּתֹו" אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"ּבקרחּתֹו
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ּבזֹול  ּבׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה ּוטבחּוה אביהם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל
שליש] אֹו[פחות ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ואם .ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

מּנכסיו. ּדמיה את מׁשּלמין - ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּטבחּוה
.Âּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעׂשֹות מחברֹו ּכלי אין הּׁשֹואל - ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

אֹותּה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ידֹו, מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני  למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
לׁשם  ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל, מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.ויחזר  ְֲַֹ
.Ê'הּזה הּפרּדס ּבֹו לעדר קרּדם 'הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר

ּפרּדס  ּבֹו לעדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו עֹודר -ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה  אחד, ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם 'ּפרּדס' לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
ּכל  ּבֹו עֹודר ׁשּלֹו, ּפרּדסים ּבֹו לעדר ׁשאלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּירצה.
מחזיר  ּבעדירה, הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה [קת]הּנּצב[אפילו]לֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. .ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Á הׁשאילני' לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל

זה  ּדבר מׁשאילני אּתה 'אין ּכלֹומר: ,'ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ׁשאין  ,ּונדיבּות לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
הּמׁשאיל  מּיד קנּו אם - 'אר אם הּזמן, על מקּפיד ְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָאּתה
ׁשּיבּטל  עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה ּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ואין  ׁשיריו. אֹו ׁשבריו, לֹו ויחזיר מלאכּתֹו; מּלעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהּכלי

לעׂשֹותֹו אֹו הּכלי, ּולתּקן לחזר רּׁשאי [לבנותו]הּׁשֹואל ְְֲֲִֵֵַַַַַַַֹ
אחרת. ֶֶַַַּפעם

.Ëׁשקת 'הׁשאילני לחברֹו: וכדומה]האֹומר ׁשל [כיור זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבנֹותּה; יכֹול אינֹו - ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמים',
- ונהרסה ׁשקת והׁשאילֹו סתם, ׁשקת' 'הׁשאילני לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

לֹו מקֹום[יכול]יׁש 'הׁשאילני לֹו: אמר [לבנות לבנֹותּה. ְְְִִִֵֵַַָָ
ּבֹונה בו] הּׁשֹואל הרי הּמׁשאיל, מּיד קנּו אם - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשקת'

ׁשאפׁשר  ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא עד הּמׁשאיל, ּבקרקע ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהֹול
עם  ׁשהתנה ּכמֹו ארצֹו אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָלֹו

ְִַַהּמׁשאיל.
.Èּפּונּדק מּיֹום [אכסניה]הּׁשֹואל ּפחֹות אין ללינה, מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

אין  לנּׂשּואין, ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָאחד;
לבית  ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. מּׁשלׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹּפחֹות
אֹותֹו ּכל הּמׁשּתה, לבית ׁשאלֹו ויחזר; ׁשּיל ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאבל,
מּׁשבעה  ּפחֹות אין ׁשּלֹו, מׁשּתה ּבֹו לעׂשֹות ׁשאלֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהּיֹום;

ִָימים.

ב  ¤¤ּפרק
בבעליו]ּבּבעלים[חפץ]הּׁשֹואל‡. גם אפּלּו[ומשתמש - ְֲִִֵַַָ

עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּבפׁשיעה אבד אֹו ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפץ, עם אֹו ּתחּלה, הּבעלים ׁשּיׁשאל ּובלבד יׁשּלם"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
ׁשּׂשכרן; אֹו הּבעלים, את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשּׁשאלן  אֹו הּמלאכה, לאֹותּה הּבעלים את הּׁשֹואל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואחד
אמר  אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת למלאכה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּוׂשכרן
ונתן  והׁשקהּו, ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים', 'הׁשקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלחברֹו
מׁש ּופטּור; ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - הּבהמה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָלֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ּבּתחּלה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבהמה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

לסעד ·. עּמּה ויצא למּׂשאֹוי, הׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹהׁשאיל
זֹו[לעזור] הרי - ּבּמּׂשאֹוי עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹהּׁשֹואל

ולראֹות  ּבלבד, הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ּבּבעלים; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹׁשמירה
ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה יטענּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

להם ‚. והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמלּמד
ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל - ׁשּלהם והּסֹופר הּדם, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אֹו הׁשאיל אם - ּבמלאכּתן לעסק ּבֹו יֹוׁשב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹּבּיֹום
ׁשמירה  זֹו הרי ּבמלאכּתן, עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו לאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהׂשּכיר
ׁשּׁשאל  הּוא אבל ּפטּור. הּׁשֹומר, ּבֹו ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּבעלים,

לֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - מהן ׂשכר .אֹו ְִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּירצה,„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקרא ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב

קבּועים והיּו ׁשּירצה, מּסכּתא ּתמיד,[חייבים]ואיזֹו לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
להם לעבור]ונׁשמט לו הרי [מותר - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּפרק  ּוביֹום להן. ׁשאּול הּוא ואין אצלֹו, ׁשאּולין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָהן
החג] לפני -[כינוס מֹועד אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל ,ְְִִִֵֶַַַָֹֹ

לֹו. ׁשאּולין אינן והן להם, ׁשאּול הּוא ְְֲִֵֵֵֶָָָהרי
ׁשאלה ‰. אינּה - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר

עּמֹו" ּבעליו "אם ׁשּנאמר: לא ּבּבעלים, עצמם, הּבעלים - ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
הרי  - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשלּוחן.
עּמּה העבד נׁשאל רּבֹו; ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים, ׁשאלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה רּבֹו, מּדעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
.Â ׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל

הּפרֹות ׁשּקנין אשתו]ּבּבעלים; בנכסי לבעל אינֹו[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ
הּפרֹות. אּלא לּבעל ואין הּגּוף; ְְְִֵֵֶַַַַַַָּכקנין

.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום  'הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים  ׁשאלה אינּה - למחר' ואׁשאיל. ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
.Á הּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין, מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה  היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו,
ואם  מׁשּלם; אינֹו מתה, אם ,לפיכ אינּה. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים,

מּידם. מֹוציאין אין הּבעלים, הרי ּתפׂשּו הּׁשֹומר, ּבּה ּפׁשע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
מׁשּלם. ְֵֶַזה

.Ëּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל
ׁשּׁשאל [עשיר] אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעׂשֹות אֹו ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק  אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן לעׂשֹות ּפרֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
ּבּבעלים. ְְִֵַָָׁשאלה

.Èּוׂשכרּה ּבּבעלים, שהחזירה]ׁשאלּה ּבּבעלים [לפני ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּויה ׁשהּׂשכירּות ּפטּור, -ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּבעלים  ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּבעלים
ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
וחזר  ּבּבעלים ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּבעלים. ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ּבּבעלים ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּוׂשכרּה

.‡È ּכלֹוקח אּׁשה הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
היתה  אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
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ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ּומתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבהמה
ּכלֹוקח. ׁשהּוא מּפני ּבּה, ּפׁשע אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
את  הֹודיעה ואם לׁשּלם. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם, חּיבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאּׁשה

ּתחּתיה  נכנס זה הרי ׁשאּולה, ׁשהיא ׁשאמרנּוּבעלּה ּכל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׂשכר, נֹוׂשא אֹו ׂשֹוכר היה אם ּכ - ּבּבעלים ׁשאלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשאלה  ׁשאינּה וכל ּופטּור. ּבּבעלים ׁשמירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק  ׁשהּוא וכל ּבּבעלים. ׂשכירה אינּה ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּבעלים,

ּבׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,
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מחמת ‡. העֹור ונפׁשט ּבׂשרֹו, ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבגחלת  ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה
ּברמץ אפר]אֹו ׁשּלּבנּה[- ּובאבן ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבברזל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

היתה  ואם 'מכוה'. נקראת זֹו הרי - ּבהן  וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבעץ  אֹו ּבאבן ׁשּלקה ּבין - האׁש מחמת ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּמכוה
ּכגֹון  הּגּוף, חלי מחמת הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן , ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

חזזית אֹו פריחות]ּגרב מיני ׁשחפת [- אֹו העֹור, ׁשהפסיד ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
זה  הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ּדּלקת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוקּדחת

'ׁשחין'. ְְִִָנקרא
מברזלּבן ·. ראׁשֹו היה אם - ּבֹו והּכה ,[מעוגל]ׁשּפּוד ְְִִִֵַָָָָֹֹ

היא  אם ספק זה הרי חד, ראׁשֹו היה ואם מכוה; זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי
ּבגפת אֹו טבריה, ּבמי לקה ׁשחין. אֹו [פסולת מכוה ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשחין.זיתים] זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְֲִֵֵֶֶַָ
הן הּׁשחין ‚. - טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל - והּמכוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

חיּו ּכלל. ּבנגעים מטּמאים ואינם 'מֹורדין', ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּנקראין
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף - ּגמּור רּפּוי ונתרּפאּו והּמכוה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּׁשחין
לכל  הּבׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור לׁשאר ּדֹומה ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצּלקת,

סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין ופשיון]ּדבר, מחיה לבן, ,[שער ְְְִִִִִַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

ונעׂשת התחילּו„. ּולהתרּפאֹות, לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
קלּפה קרום]עליהן "צרבת [- היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשם; האמּור מכוה" ּו"מחית ּבּתֹורה, האמּורה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהּׁשחין"
ּבהן  ואין ּבפׂשיֹון, אֹו לבן ּבׂשער סימנין: ּבׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומטּמאֹות
ּבצרבת  ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? אחד. ׁשבּוע אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהסּגר

ּבמחי  אֹו יחליט.הּׁשחין לבן, ׂשער בּה היה אם - הּמכוה ת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבסֹוף  ויראה אחד, ׁשבּוע יסּגיר - לבן ׂשער בּה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
ואם  יחליט. - ּפׂשת אֹו לבן, ׂשער ּבּה נֹולד אם ְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשבּוע:
ּבּה נֹולד אֹו הפטר, לאחר ּפׂשת יפטר; ּכלּום, ּבּה נֹולד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. - לבן ְִֵַָָָׂשער
חּלקן ‰. לפיכ זה; עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין

זה  ּפֹוׂשין ואין זה, עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,

הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, לעֹור ּפֹוׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזה,
ּובהרת  הּמכוה, ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? לתֹוכן. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּפֹוׂשה

ּבׁשּתיהן מהן,[יחד]ּכגריס ּבאחת היתה טהֹור; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
היתה  טהֹור. - הּבׂשר לעֹור ׁשּפׂשת אֹו לּׁשנּיה, ְְְִֶַַָָָָָָָָָָּופׂשת
היה  ּפׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופׂשת הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהרת

ּכּפֹו ידו]ּבתֹו כף ּכגריס [- ּבהרת ּובּה ּכגריס, ׁשחין צרבת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
ולא  לבן לׂשער ראּויה ׁשאינּה ּפי על ׁשאף יסּגיר; -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לתֹוכֹו. ותפׂשה ּבצּדּה, אחר ׁשחין לֹו יּולד ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָלפׂשיֹון

.Â ּומכוה ׁשחין הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה מכוה, ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
אם  ידּוע אין אם הּמכוה. את ׁשחין ּבּטל ׁשחין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשת
אחד, סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אֹו היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשחין
ׁשאינן  לֹומר אּלא הּכתּוב, חּלקן ולא אחת; ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.מצטרפין  ְְִִָ
.Êעֹור הסּגירֹו נעׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבּׁשחין, ּבבהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

התרפא]הּבׂשר ּובסֹוף [- הּבׂשר, ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְִִֶַַָָָָ
ּכּתחּלה יראה - ׁשחין  נעׂשה .[כחדש]הּׁשבּוע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Á מחמת מי ּבין חלי, מחמת ּבין - ראׁשֹו ׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
הּמּׁשירין  ּדברים ׁשאכל ּבין ׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ּפי  על אף - ׂשערֹו ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
עּתה, ראׁשֹו ׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר לגּדל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשראּוי
הּקדקד  מן ׂשערֹו נׁשר אם 'ּגּבח'; אֹו 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ּפּקה[גובה עד לאחֹוריו, ׁשֹופע [חוליה]ּולמּטה ְֲִֵַַַַָָָ
ּולמּטה  הּקדקד מן נׁשר ואם 'קרח'; נקרא - צּואר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשל

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו, 'ּגּבח'.[מצחו]ׁשֹופע נקרא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Ë ּבמחיה הּקרחת סימנין, ּבׁשני מּטּמאֹות - והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ּבהן  ׁשּנאמר ׁשבּועֹות, ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש :ּובפׂשיֹון, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אין  ׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבׂשר". עֹור צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"ּכמראה
ּבׁשני  מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן הּלבן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּׂשער
אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ּובׁשני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימנין
בּה היתה לא יחליט. מחיה, בּה היתה אם - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבגּבחּתֹו
מחיה  בּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה יסּגיר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָמחיה,
ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. - ּפׂשיֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאֹו
ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. מחיה, ּבּה ׁשּנֹולד אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּפׂשת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו ּפׂשת ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È ׁשּנאמר הּקרחת זֹו, עם זֹו מצטרפֹות אינן :והּגּבחת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּפֹוׂשֹות  ואין ׁשּתים, ׁשהן מלּמד - בגּבחּתֹו" אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"ּבקרחּתֹו
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הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, עֹור לׁשאר ולא לזֹו, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּזֹו
לתֹוכן. ְָָּפֹוׂשה

.‡È ּבהן ונעׂשה ׁשּנקרח, הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת
הּבׂשר; ּכעֹור ּובמכוה ּבׁשחין מּטּמאין - מכוה אֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָׁשחין

ּדבר  לכל הּבׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן אֹו אּלא ׁשהראׁש , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבהן  ׁשּיצמח קדם והּזקן, הראׁש לבן. ּבׂשער מּטּמאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשאין
הּדלּדּולין  וכן מעֹולם, ׂשער העלּו לא ועדין ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּׂשער

הּבׂשר,[גידולים] ּכעֹור הן הרי - וׁשּבּזקן ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבראׁש
האּׁשה  זקן וכן ׁשבּועֹות. ּוׁשני סימנין ּבׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹּומתטּמאין
ואם  הּבׂשר; ּכעֹור הן הרי ׂשער, העלּו ׁשּלא עד - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּסריס
ּבנתקים  ׁשּמתטּמא - האיׁש ּכזקן הן הרי ׂשער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעלּו

ּבבהרת.[קרחת] מּטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ד  כסלו ט"ו שני יום

ו  ¤¤ּפרק
.‡ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

והּקמטין  הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ותֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעין,
וכף  הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, והּקמטין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָׁשּבּבטן,
והּׁשחין  ׂשער, ּבהם ׁשּיׁש והּזקן והראׁש והּצּפרן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

הּמֹורדיןוה  הטריים]ּמכוה אין [- - הּמקֹומֹות אּלּו ּכל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפין ואין ּבנגעים, ולא [לשיעור]מתטּמאין ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינן  מחיה, מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנגע
לבן ּכּלֹו ההֹופ את "ּבעֹור [מליטהר]מעּכבין ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ

עֹור, ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבׂשרֹו",
הּׂשפתים  ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

הּסתרים ּכבית פנימיים]נּדֹון מּטּמא [אברים ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵַַָ
ְִִָּבנגעים.

ׁשהעלּו·. והּמכוה והּׁשחין ׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש
ואינן [קרום]צרבת ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת מתטּמאין - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

זה עם זה נגע]מצטרפין הּבׂשר [לשיעור עֹור נגע ואין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
את  מעּכבין אבל מחיה; מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּפֹוׂשה

לבן ּכּלֹו [מליטהר]ההֹופ. ֵַָָֻ
הּסמּוכה‚. צמודה]ּבהרת וכּיֹוצא [- ולאזן לעין אֹו לראׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּכהן  "וראה ׁשּנאמר: טהֹורה, - למכוה אֹו לׁשחין אֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהן,
ּכעֹור  לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבׂשר" ּבעֹור הּנגע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפׂשיֹון  וראּוי הבשר]הּבׂשר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ
ונתּגּיר,„. ּבהרת, ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלּו

ונגלה ּבּקמט, ונֹולד, ּבעּבר, ּובּזקן [נפשט]היתה ּבראׁש , ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ונתּגּלתה  הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ׂשער, ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכׁשהיה

מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין היתה ,[טריים]הּבהרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּבהרת  היתה אם וכן טהֹורֹות. אּלּו הרי - צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהעלּו
ׂשער  והעלּו מעֹולם, ׂשער ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבראׁש
מקֹומּה ונעׂשה ּבעֹור, הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל
ּפי  על אף - הּבׂשר ּבעֹור היא והרי וחיּו מכוה אֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחין
הרי  ּבינתים, טהֹורה והיתה הֹואיל - טמא וסֹופּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּתחּלתּה

מראיהן נׁשּתּנּו טהֹורה. האמורים]זֹו השינויים ּבין [אחר - ְְְִֵֵֶַַָ

יותר]ׁשהעּזּו ּכּתחּלה[הלבינו יראּו ׁשּכהּו, [כבהרת ּבין ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּולאחר חדשה] ּביצה, ּכקרּום ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי ּכיצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנתּגּיר  ּולאחר ּכּׁשלג, ׁשהיתה אֹו ּכּׁשלג, נעׂשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנתּגּיר
ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ּכּתחּלה. ּתראה - ּביצה ּכקרּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשת
ּובמכוה  ּובׁשחין ׁשּנקרחּו, ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹּובקמט
ואם  ּכּתחּלה; יראּו הּבהרֹות, אֹותן מראי נׁשּתּנּו אם - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיּו

טהֹורֹות. הן הרי נׁשּתּנּו, ְְֲִֵֵַֹלא
.‰- ּכבר ׁשּמנינּו הּספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכל

ׁשּלטהֹור  עד לטמאה, נזקק בוודאות]א נטמא לא אבל [- ; ְְְֲִֶַַָָָֹֻ
אצל  ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
הּׁשבּוע  ּובסֹוף הסּגירן, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהן,
ּפׂשתה  מהם ּבאיזה ידּוע ואין ּכסלע, ּובזה ּכסלע ּבזה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהרי
ׁשאף  טהֹור; זה הרי - אחד ּבאיׁש ּבין אנׁשים, ּבׁשני ּבין -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
איזֹו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּבזה הּנגע ּפׂשה ׁשּוּדאי ּפי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
ּבאיזה  ׁשּיּודע עד טהֹור, זה הרי - ׁשּפׂשתה הּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

טּמאֹו. ְִֶַנגע
.Â אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק

ּובסֹוף  והסּגירן, ּכסלע, ּבהרת ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכהן,
ׁשניהם  - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבּוע
הּפׂשיֹון  הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהם חזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאין;
ׁשניהם  - הּוא איזה יֹודע ואינֹו הֹואיל - מהן ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
הּוא  וזה ּכגריס. להיֹות ׁשניהם ׁשּיחזרּו עד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבטמאתן,

טמא' ספקֹו לטמאה, 'מּׁשּנזקק ׁשהיתה ׁשאמרּו: מי וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לבן  וׂשער הּבהרת, את ׁשּקדם לבן ׂשער ּובּה ּבהרת, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָבֹו

]ׁשהפכּתּו - ע"י ׁשּקדם [שנעשה זה יֹודע ואינֹו הּבהרת, ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור. זה הרי לֹו, נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם - ׁשּנהּפ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּזה
ׂשער  ׁשהל ּפי על אף טמא, זה הרי החלט, אחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם
סימן  ׁשהיה הּׂשער אם - הל איזה יֹודע ואינֹו מהן, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

האחר. הּׂשער אֹו ְֵֵַַָָָֻטמאה,
.Ê ׁשהּוא אֹו הסּגר צרי ׁשהּוא וראהּו ּכהן, אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי

סימני  לֹו נֹולדּו ּפטרֹו, ׁשּלא עד אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפטּור,
סימני  ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן יחליט; זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה

להם טמ  הלכּו אּתה', 'טמא לֹו ויאמר ׁשּיחליטֹו וקדם אה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ּבּתחּלה היה אם - טמאה ְְְִִִִֵַַָָָָָָֻסימני
יפטר  הפטר, לאחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיסּגיר;

.אֹותֹו
יום שני ֿ שלישי ט "ו ֿ ט "ז כסלו 

ה'תשע"ד  כסלו ט"ז שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבין מי ‡. טמאה מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת בֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

הכהן]ּבּתחּלה ואחר [כשראהו ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻ
מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכ
הסּגר, אם אבל טהֹור; זה הרי - החלט מּתֹו ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻהסּגר
ּפרחה  הפטר ּולאחר ונפטר, טמאה, סימן לֹו נֹולד ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻולא

מחלט. טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֵֵֶַַַָָָֻֻהּצרעת
מחיה הּבא ·. בֹו היתה אם - לבן הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה, ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻ
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בריא] מחליטין[בשר לבנֹות, ׂשערֹות ׁשּתי [מטמאין]אֹו ְְְְִִֵַָָ
ׁשבּוע  אֹותֹו מסּגירין טמאה, סימני ׁשם אין אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאֹותֹו.
נֹולד  לא מחליטֹו. - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד ְְִִִֵַַַָָָָֹראׁשֹון:
הרי  - טמאה סימן נֹולד לא ׁשני: ׁשבּוע מסּגירֹו ּכלּום, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּבֹו
קטּנה. ּבהרת ּכדין הּגדֹולה, זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור; ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּת והׁשחירּו ּבֹו, ׁשּנֹולד לבן ּבׂשער אחת החליטֹו אֹו יהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
-]מהן, נסמ[או מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן [נצמד]והקצירּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

את [מכה]הּׁשחין הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת את אֹו [קרום]ׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

והּמכוה והּבהק[כוויה]הּׁשחין הּמכוה -[פריחה]ּומחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ
זה  הרי - מחיה אֹו אחר, לבן ׂשער לֹו נֹולד טהֹור. זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
הּצרעת  ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. לבן ּכּלֹו ׁשּבא מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻטמא,
ׁשהלּבין  עד מעט מעט ּופרחה ׁשּפׂשתה ואחד ּכאחת, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבכּלֹו
אחר  ואם טהֹור; החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֻּכּלֹו
מראה  ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. ּבּתחּלה, ואם טמא; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהפטר,
ׁשּבּלבן  מראֹות ּבארּבעה לבן ּכּלֹו ׁשהיה אֹו ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחד,

ׁשּבּפתּו באדמומיות]ּובארּבעה הּכל [מעורבין - ְְֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,

והחלט היתה ‚. ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
המחיה]ּבּמחיה משום נטמא ּבכּלֹו,[- הּצרעת ּופרחה , ְְְִַַַַָָָָֻ

ואחר  ּתחּלה, הּמחיה ׁשהלכה אֹו הּמחיה, הלכה ּכ ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָואחר
לבן. ׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכ
ּבׂשר  ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טמא, - מחיה בֹו ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנֹולדה
היתה  יתר. אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא, יטמא"; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחי,

ּבּׂשער והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, השיע בֹו משום ,ר][- ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻואחר
יטמא" חי, ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד,
אחר  אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבפׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבׂשער מּטּמא ואינֹו משום הסּגר, -] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] -התפשטות ּבכּלֹו ּופרחה ּפׂשתה ּכ ואחר ,ְְְְַַָָָָָֻ

טמא. מחיה, ּבֹו נראית ואם ְְְִִִֵֵָָָטהֹור;
ׁשּבתֹואף „. מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן אברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מּטּמאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבׂשר  מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת, ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
ּבהן  וכּיֹוצא חטמֹו, ּבראׁש אֹו אצּבעֹו, ּבראׁש אפּלּו - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
אם  - וטהר לבן, ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ
- האברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ מחלט. זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהרי

לבהק ׁשּנהּפ האברים מן אחד ּבראׁש פריחה]אפּלּו -]- ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לא  הּצרעת", כּסתה "והּנה ׁשּנאמר: מחלט, טמא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהרי
ּבהק  ּומקצתּה חי, ּבׂשר העדׁשה מקצת היה אפּלּו ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהק.
וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ טמאה. סימן זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻ
עד  טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ּבׂשר ּבֹו חזר ּכ ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיראה
חי  ּבׂשר מקצתּה ּכעדׁשה, ּבֹו חזר ּבהק. לא חי", ְֲִַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבטהרתֹו.ּומקצ  הּוא והרי טמאה, סימן אינֹו - ּבהק תּה ְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָֹֻ
מּמּנּוּכל ‰. נתּגּלה טהר; ּבכּלֹו, הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

חזר  טהר; ּבצרעת, ונתּכּסה חזר נטמא; חי, ּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
ּפעמים  מאה אפּלּו נטמא; החי ונתּגּלה, הּבׂשר התחיל . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ

- מתמעטת והּצרעת ,והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות,
מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהרי

.Â את [מקום]ּכל מעּכב הּבהרת, ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לבן ּכּלֹו נהפך]ההֹופ לא במקומו אם וכל [מליטהר, ; ְֵַָָָֻ

ּכיצד? מעּכב. אינֹו הּבהרת, ּבנגע לּטּמא ראּוי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
ּובּמכוה  ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו, ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

חי [טריים]הּמֹורדין ּבׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשּנׁשאר אֹו , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
זה  הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין, ולּמכוה לּׁשחין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמּו
הּׁשחין  חיּו אם וכן ונקרחּו, והּזקן הראׁש חזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹטהֹור.

צרבת והעלּו ׁשּתפרח [קרום]והּמכוה עד טמא, זה הרי - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּתי  בֹו היּו לבהרת. ראּויין הן ׁשהרי ּבהן; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצרעת
ּופרחה  טהֹורה, ואחת טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻבהרֹות,
טהֹור; זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּטהֹורה
היא  ׁשהּטהֹורה ּפי על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻמּפני
העליֹונה  ּבׂשפתֹו אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּפרחה.

הּתחּתֹונה ּבׂשפתֹו שפתיו]ואחת בשתי ּבׁשּתי [- אֹו , ְְְְִִֵַַַַָָ
לזה  זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו,
ּבכּלֹו, ּופרחה הֹואיל - אחת ּכבהרת הּבהרֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻנראין

.טהֹור  ָ
.Êלהראֹותֹויׁש ׁשהקּדים מּפני ונׂשּכר לּכהן, נגעֹו מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

מחלט, ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש נתאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻולא
עד  לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני להם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻוהלכּו
ּופטרֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ּבכּלֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּפרחה
ּכמֹו מחלט, היה - הפטר אחר ונהּפ ,ׁשּיהפ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻקדם
הסּפיק  ולא ּכלּום, ּבּה ואין ּבהרת, בֹו היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו.
וצרי טמא, זה הרי - ּבכּלֹו ׁשּפרחה עד לּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלהראֹותֹו
,ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהסּגר;

טהֹור  היה - הסּגר מּתֹו ׁשּבארנּו.ונהּפ ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה'תשע"ד  כסלו י"ז רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
מעּקרֹו,‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא - והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי

ואין  'נתק'. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי; הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָויּׁשאר
מּכגריס ּפחֹות פול]נתק ׁשהיה [=חצי ּבין - המרּבע ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

"עמק" נאמר ולא עמק; היה ׁשּלא ּבין עמק, ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹמראהּו
עמק ּמראה מה :ל לֹומר אּלא ּבידי [הוא]ּבנתקין, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנתקֹו להֹוציא ׁשמים; ּבידי הּמּטּמא נתק אף ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשמים,
ׂשער, זקנם ׁשהעלה והּסריס והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָאדם,

ּבנתקים. מּטּמא זה ְֲִִִֵֵֶַָהרי
ּדק,·. צהב ּבׂשער - סימנים ּבׁשני מּטּמאין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקים

הנתק]ּובפׂשיֹון התפשטות ׁשני [- הסּגר ּבהן ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָ
נתק  לֹו ׁשּנֹולד מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועֹות.
ּדּקין  צהּבין ׂשערֹות ׁשּתי בֹו היה אם - ּבזקנֹו אֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבראׁשֹו

יחליט - ּכלל ׁשחר ׂשער ּבּנתק ׁשם ואין יתר, [יטמאהו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
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wfg zxecdn jezn

הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, עֹור לׁשאר ולא לזֹו, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּזֹו
לתֹוכן. ְָָּפֹוׂשה

.‡È ּבהן ונעׂשה ׁשּנקרח, הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת
הּבׂשר; ּכעֹור ּובמכוה ּבׁשחין מּטּמאין - מכוה אֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָׁשחין

ּדבר  לכל הּבׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן אֹו אּלא ׁשהראׁש , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבהן  ׁשּיצמח קדם והּזקן, הראׁש לבן. ּבׂשער מּטּמאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשאין
הּדלּדּולין  וכן מעֹולם, ׂשער העלּו לא ועדין ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּׂשער

הּבׂשר,[גידולים] ּכעֹור הן הרי - וׁשּבּזקן ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבראׁש
האּׁשה  זקן וכן ׁשבּועֹות. ּוׁשני סימנין ּבׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹּומתטּמאין
ואם  הּבׂשר; ּכעֹור הן הרי ׂשער, העלּו ׁשּלא עד - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּסריס
ּבנתקים  ׁשּמתטּמא - האיׁש ּכזקן הן הרי ׂשער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעלּו

ּבבהרת.[קרחת] מּטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ד  כסלו ט"ו שני יום

ו  ¤¤ּפרק
.‡ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

והּקמטין  הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ותֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעין,
וכף  הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, והּקמטין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָׁשּבּבטן,
והּׁשחין  ׂשער, ּבהם ׁשּיׁש והּזקן והראׁש והּצּפרן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

הּמֹורדיןוה  הטריים]ּמכוה אין [- - הּמקֹומֹות אּלּו ּכל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפין ואין ּבנגעים, ולא [לשיעור]מתטּמאין ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינן  מחיה, מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנגע
לבן ּכּלֹו ההֹופ את "ּבעֹור [מליטהר]מעּכבין ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ

עֹור, ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבׂשרֹו",
הּׂשפתים  ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

הּסתרים ּכבית פנימיים]נּדֹון מּטּמא [אברים ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵַַָ
ְִִָּבנגעים.

ׁשהעלּו·. והּמכוה והּׁשחין ׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש
ואינן [קרום]צרבת ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת מתטּמאין - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

זה עם זה נגע]מצטרפין הּבׂשר [לשיעור עֹור נגע ואין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
את  מעּכבין אבל מחיה; מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּפֹוׂשה

לבן ּכּלֹו [מליטהר]ההֹופ. ֵַָָֻ
הּסמּוכה‚. צמודה]ּבהרת וכּיֹוצא [- ולאזן לעין אֹו לראׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּכהן  "וראה ׁשּנאמר: טהֹורה, - למכוה אֹו לׁשחין אֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהן,
ּכעֹור  לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבׂשר" ּבעֹור הּנגע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפׂשיֹון  וראּוי הבשר]הּבׂשר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ
ונתּגּיר,„. ּבהרת, ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלּו

ונגלה ּבּקמט, ונֹולד, ּבעּבר, ּובּזקן [נפשט]היתה ּבראׁש , ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ונתּגּלתה  הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ׂשער, ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכׁשהיה

מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין היתה ,[טריים]הּבהרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּבהרת  היתה אם וכן טהֹורֹות. אּלּו הרי - צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהעלּו
ׂשער  והעלּו מעֹולם, ׂשער ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבראׁש
מקֹומּה ונעׂשה ּבעֹור, הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל
ּפי  על אף - הּבׂשר ּבעֹור היא והרי וחיּו מכוה אֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחין
הרי  ּבינתים, טהֹורה והיתה הֹואיל - טמא וסֹופּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּתחּלתּה

מראיהן נׁשּתּנּו טהֹורה. האמורים]זֹו השינויים ּבין [אחר - ְְְִֵֵֶַַָ

יותר]ׁשהעּזּו ּכּתחּלה[הלבינו יראּו ׁשּכהּו, [כבהרת ּבין ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּולאחר חדשה] ּביצה, ּכקרּום ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי ּכיצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנתּגּיר  ּולאחר ּכּׁשלג, ׁשהיתה אֹו ּכּׁשלג, נעׂשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנתּגּיר
ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ּכּתחּלה. ּתראה - ּביצה ּכקרּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשת
ּובמכוה  ּובׁשחין ׁשּנקרחּו, ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹּובקמט
ואם  ּכּתחּלה; יראּו הּבהרֹות, אֹותן מראי נׁשּתּנּו אם - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיּו

טהֹורֹות. הן הרי נׁשּתּנּו, ְְֲִֵֵַֹלא
.‰- ּכבר ׁשּמנינּו הּספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכל

ׁשּלטהֹור  עד לטמאה, נזקק בוודאות]א נטמא לא אבל [- ; ְְְֲִֶַַָָָֹֻ
אצל  ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
הּׁשבּוע  ּובסֹוף הסּגירן, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהן,
ּפׂשתה  מהם ּבאיזה ידּוע ואין ּכסלע, ּובזה ּכסלע ּבזה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהרי
ׁשאף  טהֹור; זה הרי - אחד ּבאיׁש ּבין אנׁשים, ּבׁשני ּבין -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
איזֹו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּבזה הּנגע ּפׂשה ׁשּוּדאי ּפי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
ּבאיזה  ׁשּיּודע עד טהֹור, זה הרי - ׁשּפׂשתה הּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

טּמאֹו. ְִֶַנגע
.Â אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק

ּובסֹוף  והסּגירן, ּכסלע, ּבהרת ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכהן,
ׁשניהם  - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבּוע
הּפׂשיֹון  הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהם חזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאין;
ׁשניהם  - הּוא איזה יֹודע ואינֹו הֹואיל - מהן ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
הּוא  וזה ּכגריס. להיֹות ׁשניהם ׁשּיחזרּו עד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבטמאתן,

טמא' ספקֹו לטמאה, 'מּׁשּנזקק ׁשהיתה ׁשאמרּו: מי וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לבן  וׂשער הּבהרת, את ׁשּקדם לבן ׂשער ּובּה ּבהרת, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָבֹו

]ׁשהפכּתּו - ע"י ׁשּקדם [שנעשה זה יֹודע ואינֹו הּבהרת, ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור. זה הרי לֹו, נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם - ׁשּנהּפ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּזה
ׂשער  ׁשהל ּפי על אף טמא, זה הרי החלט, אחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם
סימן  ׁשהיה הּׂשער אם - הל איזה יֹודע ואינֹו מהן, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

האחר. הּׂשער אֹו ְֵֵַַָָָֻטמאה,
.Ê ׁשהּוא אֹו הסּגר צרי ׁשהּוא וראהּו ּכהן, אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי

סימני  לֹו נֹולדּו ּפטרֹו, ׁשּלא עד אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפטּור,
סימני  ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן יחליט; זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה

להם טמ  הלכּו אּתה', 'טמא לֹו ויאמר ׁשּיחליטֹו וקדם אה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ּבּתחּלה היה אם - טמאה ְְְִִִִֵַַָָָָָָֻסימני
יפטר  הפטר, לאחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיסּגיר;

.אֹותֹו
יום שני ֿ שלישי ט "ו ֿ ט "ז כסלו 

ה'תשע"ד  כסלו ט"ז שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבין מי ‡. טמאה מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת בֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

הכהן]ּבּתחּלה ואחר [כשראהו ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻ
מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכ
הסּגר, אם אבל טהֹור; זה הרי - החלט מּתֹו ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻהסּגר
ּפרחה  הפטר ּולאחר ונפטר, טמאה, סימן לֹו נֹולד ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻולא

מחלט. טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֵֵֶַַַָָָֻֻהּצרעת
מחיה הּבא ·. בֹו היתה אם - לבן הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה, ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻ
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בריא] מחליטין[בשר לבנֹות, ׂשערֹות ׁשּתי [מטמאין]אֹו ְְְְִִֵַָָ
ׁשבּוע  אֹותֹו מסּגירין טמאה, סימני ׁשם אין אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאֹותֹו.
נֹולד  לא מחליטֹו. - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד ְְִִִֵַַַָָָָֹראׁשֹון:
הרי  - טמאה סימן נֹולד לא ׁשני: ׁשבּוע מסּגירֹו ּכלּום, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּבֹו
קטּנה. ּבהרת ּכדין הּגדֹולה, זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור; ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּת והׁשחירּו ּבֹו, ׁשּנֹולד לבן ּבׂשער אחת החליטֹו אֹו יהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
-]מהן, נסמ[או מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן [נצמד]והקצירּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

את [מכה]הּׁשחין הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת את אֹו [קרום]ׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

והּמכוה והּבהק[כוויה]הּׁשחין הּמכוה -[פריחה]ּומחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ
זה  הרי - מחיה אֹו אחר, לבן ׂשער לֹו נֹולד טהֹור. זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
הּצרעת  ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. לבן ּכּלֹו ׁשּבא מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻטמא,
ׁשהלּבין  עד מעט מעט ּופרחה ׁשּפׂשתה ואחד ּכאחת, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבכּלֹו
אחר  ואם טהֹור; החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֻּכּלֹו
מראה  ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. ּבּתחּלה, ואם טמא; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהפטר,
ׁשּבּלבן  מראֹות ּבארּבעה לבן ּכּלֹו ׁשהיה אֹו ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחד,

ׁשּבּפתּו באדמומיות]ּובארּבעה הּכל [מעורבין - ְְֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,

והחלט היתה ‚. ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
המחיה]ּבּמחיה משום נטמא ּבכּלֹו,[- הּצרעת ּופרחה , ְְְִַַַַָָָָֻ

ואחר  ּתחּלה, הּמחיה ׁשהלכה אֹו הּמחיה, הלכה ּכ ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָואחר
לבן. ׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכ
ּבׂשר  ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טמא, - מחיה בֹו ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנֹולדה
היתה  יתר. אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא, יטמא"; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחי,

ּבּׂשער והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, השיע בֹו משום ,ר][- ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻואחר
יטמא" חי, ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד,
אחר  אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבפׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבׂשער מּטּמא ואינֹו משום הסּגר, -] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] -התפשטות ּבכּלֹו ּופרחה ּפׂשתה ּכ ואחר ,ְְְְַַָָָָָֻ

טמא. מחיה, ּבֹו נראית ואם ְְְִִִֵֵָָָטהֹור;
ׁשּבתֹואף „. מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן אברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מּטּמאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבׂשר  מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת, ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
ּבהן  וכּיֹוצא חטמֹו, ּבראׁש אֹו אצּבעֹו, ּבראׁש אפּלּו - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
אם  - וטהר לבן, ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ
- האברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ מחלט. זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהרי

לבהק ׁשּנהּפ האברים מן אחד ּבראׁש פריחה]אפּלּו -]- ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לא  הּצרעת", כּסתה "והּנה ׁשּנאמר: מחלט, טמא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהרי
ּבהק  ּומקצתּה חי, ּבׂשר העדׁשה מקצת היה אפּלּו ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהק.
וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ טמאה. סימן זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻ
עד  טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ּבׂשר ּבֹו חזר ּכ ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיראה
חי  ּבׂשר מקצתּה ּכעדׁשה, ּבֹו חזר ּבהק. לא חי", ְֲִַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבטהרתֹו.ּומקצ  הּוא והרי טמאה, סימן אינֹו - ּבהק תּה ְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָֹֻ
מּמּנּוּכל ‰. נתּגּלה טהר; ּבכּלֹו, הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

חזר  טהר; ּבצרעת, ונתּכּסה חזר נטמא; חי, ּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
ּפעמים  מאה אפּלּו נטמא; החי ונתּגּלה, הּבׂשר התחיל . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ

- מתמעטת והּצרעת ,והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות,
מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהרי

.Â את [מקום]ּכל מעּכב הּבהרת, ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לבן ּכּלֹו נהפך]ההֹופ לא במקומו אם וכל [מליטהר, ; ְֵַָָָֻ

ּכיצד? מעּכב. אינֹו הּבהרת, ּבנגע לּטּמא ראּוי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
ּובּמכוה  ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו, ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

חי [טריים]הּמֹורדין ּבׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשּנׁשאר אֹו , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
זה  הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין, ולּמכוה לּׁשחין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמּו
הּׁשחין  חיּו אם וכן ונקרחּו, והּזקן הראׁש חזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹטהֹור.

צרבת והעלּו ׁשּתפרח [קרום]והּמכוה עד טמא, זה הרי - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּתי  בֹו היּו לבהרת. ראּויין הן ׁשהרי ּבהן; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצרעת
ּופרחה  טהֹורה, ואחת טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻבהרֹות,
טהֹור; זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּטהֹורה
היא  ׁשהּטהֹורה ּפי על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻמּפני
העליֹונה  ּבׂשפתֹו אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּפרחה.

הּתחּתֹונה ּבׂשפתֹו שפתיו]ואחת בשתי ּבׁשּתי [- אֹו , ְְְְִִֵַַַַָָ
לזה  זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו,
ּבכּלֹו, ּופרחה הֹואיל - אחת ּכבהרת הּבהרֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻנראין

.טהֹור  ָ
.Êלהראֹותֹויׁש ׁשהקּדים מּפני ונׂשּכר לּכהן, נגעֹו מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

מחלט, ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש נתאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻולא
עד  לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני להם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻוהלכּו
ּופטרֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ּבכּלֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּפרחה
ּכמֹו מחלט, היה - הפטר אחר ונהּפ ,ׁשּיהפ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻקדם
הסּפיק  ולא ּכלּום, ּבּה ואין ּבהרת, בֹו היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו.
וצרי טמא, זה הרי - ּבכּלֹו ׁשּפרחה עד לּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלהראֹותֹו
,ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהסּגר;

טהֹור  היה - הסּגר מּתֹו ׁשּבארנּו.ונהּפ ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה'תשע"ד  כסלו י"ז רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
מעּקרֹו,‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא - והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי

ואין  'נתק'. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי; הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָויּׁשאר
מּכגריס ּפחֹות פול]נתק ׁשהיה [=חצי ּבין - המרּבע ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

"עמק" נאמר ולא עמק; היה ׁשּלא ּבין עמק, ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹמראהּו
עמק ּמראה מה :ל לֹומר אּלא ּבידי [הוא]ּבנתקין, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנתקֹו להֹוציא ׁשמים; ּבידי הּמּטּמא נתק אף ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשמים,
ׂשער, זקנם ׁשהעלה והּסריס והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָאדם,

ּבנתקים. מּטּמא זה ְֲִִִֵֵֶַָהרי
ּדק,·. צהב ּבׂשער - סימנים ּבׁשני מּטּמאין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקים

הנתק]ּובפׂשיֹון התפשטות ׁשני [- הסּגר ּבהן ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָ
נתק  לֹו ׁשּנֹולד מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועֹות.
ּדּקין  צהּבין ׂשערֹות ׁשּתי בֹו היה אם - ּבזקנֹו אֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבראׁשֹו

יחליט - ּכלל ׁשחר ׂשער ּבּנתק ׁשם ואין יתר, [יטמאהו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
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יסּגיר הכהן] - צהב ולא ׁשחר לא ׂשער, בֹו היה לא .ְְִֵַָָָָָֹֹֹֹֹ
ּדק, צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי אחד, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבּוע
ׁשחרֹות, ׂשערֹות ׁשּתי בֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ׁשּפׂשה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
ׂשער  ולא ׁשחר ׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפׂשה, לא אֹותֹו. ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר

הּנתק יגּלח ולא הּנתק, סביבֹות יגּלח - רצועה צהב -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
הנתק] ּבסֹוף סביב ורֹואהּו וחֹוזר ׁשני. ׁשבּוע ויסּגיר ,ְְְְְִִֵֵֵַַָ

ּדק  צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנתק, ּפׂשה אם ׁשני: ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשבּוע
הסּגר  ּבנתקין ׁשאין יפטר; ּכלּום, ּבֹו נֹולד לא יחליט; -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ׂשער  ּבֹו נֹולד ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיתר

יחליט  - ּפׂשה אֹו .צהב, ְִַָָָֹ
ׁשּתי ‚. ּומּניח לֹו, חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

הּפׂשיֹון  נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ותגלחּתֹוׂשערֹות . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבכל  ּכׁשרה וכן "והתּגּלח", ׁשּנאמר אדם, ּבכל ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשרה
ּגּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי נזיר, היה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדבר.

מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
ּבּתֹורה „. האמּור צהב" ּכתבנית"ׂשער ׁשּיהיה הּוא ,-] ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

קצר כדוגמת] ׁשּיהיה הּוא "ּדק", ׁשּנאמר וזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזהב.
השערות] ׁשהּוא [משאר ּפי על אף - אר היה אם אבל ;ֲִִֶַַָָָָֹ

טמאה. סימן אינֹו הּזהב, ּכתבנית ְְְִִֵַַַָָָָֹֻצהב
ּבין ‰. טמאה. סימן - הּדּקֹות הּצהּבֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵַַַַָָֻֻׁשּתי

ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
הּנתק  ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ּבין הּנתק, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבאמצע

הּנתק  את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ּבין הּצהב, הּׂשער -את ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבזּוג  נּטלֹות ׁשּיהיּו והּוא, טמאה; סימן הן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָֻהרי

הּלבן.[מספריים] ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְֵֵֶַַַָָָ
.Âהּמּציל הּׁשחר מטהר]הּׂשער ּפחֹות [- אין ּבנתקים, ְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

לכף  ּכדי ארּכן ׁשּיהיּו עד מּצילֹות, ואינן ׂשערֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשּתי
מפּזרֹות; ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ׁשהיּו ּבין - לע ּקרן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻראׁשן
ּבין  ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר הּנתק, ּבאמצע ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוהּוא,
ּכדי  לֹו, ׁשחּוצה הּׂשער ּובין ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשער
ׂשערֹות  הּׁשּתי נׁשארּו אם אבל ׂשערֹות. ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָצמיחת

ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד בקצהו]הּׁשחרֹות מּצילֹות.[- אינן - ְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ׂשערֹות  ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
אֹו ּדק צהב ׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשחרֹות
ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער החליטֹו טהֹור. זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּפׂשה,
ּומּצילֹות  הּנתק. טהר - ׁשחרֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּנתק ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוצמח
ּבאמצע  ׁשּצמחּו ּבין - הּצהב הּׂשער ּומּיד הּפׂשיֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּיד

ׁשהּצֹומח ּבסֹופֹו; ׁשּצמחּו ּבין החלט]הּנתק, מּציל [אחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
והּנׁשאר מקֹום, נשר]ּבכל שלא ׁשּיהיה [- עד מּציל אינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הּקמה מן הבריא]רחֹוק שער ׂשערֹות.[- ׁשּתי ְְִֵַָָָָ
.Êאֹו לבנה ואחת ׁשחרה אחת ׁשּצמחּו ׂשערֹות ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתי

מּצילֹות  אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת .צהּבה, ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻ
.Áׁשהחלט ונֹולד [נטמא]נתק ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ

וט  ׁשחר ׂשער -ּבֹו הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף - הר ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּיּולד עד טהֹור, זה יפׂשה הרי אֹו אחר, צהב ׂשער ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

"נרּפא  ׁשּנאמר: הּׁשחר, הּׂשער ׁשהל מאחר אחר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּפׂשיֹון
-הּנתק  הּוא" טהֹור על - אף טהר, - הּנתק ׁשּנרּפא ּכיון ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

טמאה ׁשּסימני נטמא]ּפי ּבמקֹומן.[שמחמתם ְְִִִֵֶָָָֻ
.Ëּבין החליטֹו ּבּתחּלה, ׁשהחליטֹו ּבין - צהב ּבׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו
ּבֹו ונֹולד הּצהב, הּׂשער והל - הּפטּור אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהחליטֹו
מחלט  זה הרי - ּפׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, צהב ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׂשער
ׁשבּוע  ּבסֹוף ּבין - ּבפׂשיֹון החליטֹו אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהיה.
והל - הפטר אחר אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָראׁשֹון,
הרי  - צהב ׂשער לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, ּפׂשיֹון וחזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּפׂשיֹון,
עד  אֹו טמאה, סימן יּׁשאר ׁשּלא עד ּכׁשהיה; מחלט ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻזה

ׁשחרֹות  ׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו .ׁשּיצמח ְְְְִֵֶַָֹ
.È וׁשּטהׁשני זה, ּבצד זה ׁשחר [שורה]נתקים ׂשער ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

- אחד מּמקֹום ונּתק הּׁשחר, הּׂשער ונפרץ ּביניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמפסקת
הרי  ּביניהן, הּנׁשאר הּׁשחר ׁשהּׂשער ׁשהיה; ּכמֹות הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

ּבצד -[בקצה]הּוא מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
הּׁשּטה מן הּנׁשאר ׁשהרי הוא]טהֹור, הּנתק.[הרי ּבאמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

צמיחת  מּמקֹום ּפחֹות אין מהן? ּפרצה ּבכל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּמה
הרי  - ּכגריס אחד מּמקֹום ּפרצה היתה ואם ׂשערֹות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשּתי

ׁשהּפ טמא; ׁשחר זה ׂשער והרי אחר, נתק עצמּה רצה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ונתק  מּקיפֹו, הּׁשחר ׁשהּׂשער נתק לתֹוכֹו. ּכנּוס ואינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבצּדֹו,
ׁשּביניהם  הּׂשער נפרץ - הּׁשחר הּׂשער את מּקיף ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
ׁשהרי  - נּצֹול לא הּפנימי ׁשהּנתק טמא; אחד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמקֹום
מּׁשני  הּׂשער נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ּבצּדֹו, הּׁשחר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּׂשער
הּנתק  ׁשהרי ּכגריס; ּפרצה היתה ואפּלּו טהֹור, - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות
- ּבאמצע ׁשחר וׂשער אחד, נתק נעׂשּו והחיצֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּפנימי
יתר. אֹו ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי הּפרצה ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא,

.‡È חּוטנתק נגוע]ׁשהיה דק ׁשני [קטע וכן מּמּנּו, יֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָ
החּוט  ּברחב יׁש אם - לזה מּזה יֹוצא חּוט ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנתקין

בנתק]הּנתּוק זֹוקקן [הנגוע - ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי ְְְְְִֵֵַַָָָ
ּובפׂשיֹון ּדק צהב ּבׂשער נטמא]לּטּמא בו נהיה ,[אם ְְְִִֵֵַַָָֹ

ּבֹו ּבּצֹומח שחור]ּומּצילן הּנׁשאר [שער ׁשחר ׂשער אבל ; ְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּכגריס. החּוט רחב ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו החּוט ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹּבאֹותֹו

.·È ראׁשֹו,מי ּכל ונּתק ּופׂשה ּכגריס, נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרי  - ׂשערֹות מּׁשּתי ּפחֹות אּלא ּכלל, ׂשער ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹולא
אֹו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻזה

ׁשּנאמר  הּפטּור, אם אחר וכן הּוא". טהֹור הּוא, "קרח : ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָ
על  ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו, הּנתק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

היא קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה ׁשאין [ממשה ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וי רבינו] טהֹור, - הּזקן ׂשער ּכל הל ׁשאם עֹור , תטּמא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבׂשר, עֹור ּבנגעי ׁשּנקרח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּזקן
.‚È הּבא- נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק, ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְִַַָָָָָָָֹ

נֹולד  לא יחליט. צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד אם אחד: ׁשבּוע ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיסּגיר
צהב  ׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר צהב, ׂשער ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלֹו
ׂשער  הּפטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר; לֹו, נֹולד לא טמא. ְִֵֵֵַַַַַַָָָֹּדק,
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טהֹור. זה הרי ׁשחר, ׂשער לֹו נֹולד מחלט. זה הרי ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻצהב,
טהֹור, - ׁשחר ׂשער לֹו ונֹולד זקן, אֹו ראׁש נתּוק ּכּלֹו ְְֵַַָָָָָָֹֹֻהּבא

ּפׂשיֹון  מּׁשּום טמא - הּׁשחר הּׂשער הל ׁשּבארנּו; .ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
.„Èמצטרפין הראׁש ואין זה, את זה מעּכבין אין - והּזקן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  לזה, מּזה ּפֹוׂשין ואין זה, עם הראׁשזה "צרעת : ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
זקן? הּוא ואיזה ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד הּוא", הּזקן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּפּקה עד העליֹון לחי ׁשל הּפרק ּגרּגרת [חוליה]מן ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
החּוט [גרון] ׁשּמן ּכל - לאזן מאזן החּוט את מֹותח .ְִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

מּכלל  ּולמּטה, החּוט ּומן הראׁש; מּכלל הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּולמעלה,
ַָָהּזקן.

ה'תשע"ד  כסלו י"ח חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
והעבדים ‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ;הּכל ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

ּתֹוׁשב ּגר ולא ּגֹוים, לא מצוות]אבל ז' שקיבל והּכל [גוי . ְְֲִֵַָָֹֹֹ
לראֹות אדם [לבדוק]ּכׁשרין הּנגעים וכל הּנגעים; את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

עצמֹו. מּנגעי חּוץ ְְִִֵֶַרֹואה,
הּטמאה ·. נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻאף

לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? ּבּכהן. ּתלּויה [-והּטהרה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
בקי] והּכהן אינו טמא', 'אמר לֹו: ואֹומר רֹואהּו, החכם -ְְֱֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

'טהֹור'; אֹומר והּכהן טהֹור', 'אמר 'טמא'; ְֱֵֵֵֵַָָָֹֹאֹומר:
ריב  ּכל יהיה ּפיהם "ועל ׁשּנאמר: - מסּגירֹו והּוא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָ'הסּגירֹו',
אֹומר  החכם - ׁשֹוטה אֹו קטן הּכהן היה אפּלּו נגע". ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוכל
ּדברים  ּבּמה ּפֹוטר. אֹו מסּגיר אֹו מחליט והּוא ְְְְִִִֵֶַַַָלֹו,
אם  אבל החכם; ּדברי על סֹומ הּכהן ּבׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאמּורים?
נגע  לראֹות לֹו אסּור - עצמֹו על וסֹומ רֹואה, הּכהן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהיה
הּנגעים  ּבכל ּבקי ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד הּנגעים, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמן
בּתים. ּובנגעי בגדים ּובנגעי ּכּלן, אדם ּבנגעי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובׁשמֹותיהן,

עׂשה ‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור, את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ׁשּנאמר  הּוא,ּכלּום, "טהֹור הּכהן", וטּמאֹו הּוא, "טמא : ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ

מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין - ׁשּנרּפא ּומצרע הּכהן". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוטהרֹו
עד  ּבטמאתֹו, זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחלט,

'טהֹור הּכהן: לֹו אּתה'.ׁשּיאמר ֵֶַַַָָֹֹ
עיניו „. ׁשּיהּוא עד הּטמא, את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

עד  לטהרֹו, רּׁשאי ואינֹו לֹו; ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָּבּנגע
לֹו ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור הּנגע ּבמקֹום עיניו וכהן ׁשּיהיּו . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשבּוע  ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ּבּתחּלה הּנגע את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראה
אֹו מחליטֹו, אֹו ׁשּמסּגירֹו, והּוא ׁשני; ׁשבּוע ּובסֹוף ְְְְִִִִֵֶַַַָראׁשֹון,
ּכהן  רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה, ׁשראהּו הּכהן מת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּפֹוטרֹו.
אם  יֹודע ׁשאין - ּבפׂשיֹון לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר;
זה  'נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפׂשה, לא אֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפׂשה
את  קדם זה לבן ו'ׂשער ּפׂשה', לא זה ו'נגע ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּפׂשה',

לבן'. ׂשער את קדמה זֹו 'ּבהרת אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהרת',
פסול]חלל‰. כהן "אחד [- ׁשּנאמר: - נגעים לראּית ּפסּול ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ

לראּית  ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּונם. הּכהנים", ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמּבניו
סּומה יהא ׁשּלא ּובלבד - ּבאחת [עיור]נגעים ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו יראה [נחלש]מעיניו. לא עיניו, מאֹור ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּכהן". עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת

.Â ּבין להסּגיר, ּבין - ּבּיֹום אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
"ּבּיֹום", אֹומר: הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט,

ולא "ּובּיֹום" הערּבים, ּבין ולא ּבׁשחרית, לא רֹואין ואין . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ
עּזה; נראית ׁשּכהה לפי - המעּנן ּביֹום ולא הּבית, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּבתֹו

ּבּצהרים רֹואין?ולא ואימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבין  ּובּתׁשיעית, ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. בגדים ּבנגעי ּבין אדם, ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּבנגעי
.Ê טֹוב ּבכל ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין חל יֹום . ְְְִִִֶַַָָָָ

מעבירין טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי [דוחים]יֹום ְְְְֲִִִִִַַָ
ּביֹום  ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר: להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחריו;
ילכּו ּולמחר טמא, להראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשּבת
לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; סימני ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻלהם
לאחר  ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו, ּדנין ואין טמאה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסימני

ַַָהּׁשּבת.
.Á הּמׁשּתה;חתן ימי ׁשבעת לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אחר  עד אֹותן רֹואין אין ּבביתֹו, אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
ׁשּנאמר:הּמׁשּתה  - הרגל ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לדברי  ּתֹורה המּתינה אם הּבית"; את ּופּנּו הּכהן, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצּוה
מצוה. לדבר וחמר קל - ּכליו יּטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרׁשּות,

.Ë מחליטיןאין ולא אּלא [מטמאין]מסּגירין ּפֹוטרין ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּכּתחּלה ּבֹו ׁשּיראה הכהן]ביֹום לפני לראשונה אֹו[- , ְְִֵֶֶַָָ

ׁשני  ּבהן ׁשּמסּגירין ּבּנגעים עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי,
ראׁשֹון  ׁשבּוע למנין עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשבּועֹות
נגעי  ּבין אדם, נגעי ּבין הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּולמנין

ּובּתים. ְִִָָבגדים
.È ימי אין ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹ

הּמחלט  את מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהסּגר
חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו נֹולד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאם
ׁשני  בֹו היּו אם אבל להסּגיר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו נֹולד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאם
לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה וראה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנגעים,
ּומסּגר  ּבזה 'מחלט אֹו ּבזה', ּומחלט ּבזה מסּגר אּתה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ'הרי
ּבסֹוף  ּבין ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּתחּלה, ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבזה',

ׁשני  אנׁשים ׁשבּוע ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
הּנגע". את הּכהן "וראה ׁשּנאמר: - אחד ּבאיׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבין

.‡È וׁשּוב',נגּוע ל' לֹו: יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
מּיד  לֹו נזקק הראׁשֹון,אּלא את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו . ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמסּגירֹו
.·Èלבּקׁש זקּוק הּכהן אצילי[לחפש]אין [זרועות]ּתחת ְֲִֵֵֵֵַַַַָֹ

נגּוע ׁשל השחי]ידיו ּפחּדיו[בית ּבין אֹו אֹו[אשכיו], , ְֵֶַַָָָָ
מראה  "לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם יׁש ׁשּמא הּקמטים, ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן". ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻעיני
זיתים; ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹאם

ּכעֹורכת, ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא אּׁשה -]ואם [או ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻ
ּבנּה, את -]וכמניקה ּבעֹומדים[או [כאריגה ּוכאֹורגת ְְְְְְִִִֶֶֶָָ

ּבית בעמידה] ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה את ׁשּמגּבהת ,ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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יסּגיר הכהן] - צהב ולא ׁשחר לא ׂשער, בֹו היה לא .ְְִֵַָָָָָֹֹֹֹֹ
ּדק, צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי אחד, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבּוע
ׁשחרֹות, ׂשערֹות ׁשּתי בֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ׁשּפׂשה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
ׂשער  ולא ׁשחר ׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפׂשה, לא אֹותֹו. ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר

הּנתק יגּלח ולא הּנתק, סביבֹות יגּלח - רצועה צהב -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
הנתק] ּבסֹוף סביב ורֹואהּו וחֹוזר ׁשני. ׁשבּוע ויסּגיר ,ְְְְְִִֵֵֵַַָ

ּדק  צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנתק, ּפׂשה אם ׁשני: ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשבּוע
הסּגר  ּבנתקין ׁשאין יפטר; ּכלּום, ּבֹו נֹולד לא יחליט; -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ׂשער  ּבֹו נֹולד ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיתר

יחליט  - ּפׂשה אֹו .צהב, ְִַָָָֹ
ׁשּתי ‚. ּומּניח לֹו, חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

הּפׂשיֹון  נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ותגלחּתֹוׂשערֹות . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבכל  ּכׁשרה וכן "והתּגּלח", ׁשּנאמר אדם, ּבכל ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשרה
ּגּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי נזיר, היה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדבר.

מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
ּבּתֹורה „. האמּור צהב" ּכתבנית"ׂשער ׁשּיהיה הּוא ,-] ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

קצר כדוגמת] ׁשּיהיה הּוא "ּדק", ׁשּנאמר וזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזהב.
השערות] ׁשהּוא [משאר ּפי על אף - אר היה אם אבל ;ֲִִֶַַָָָָֹ

טמאה. סימן אינֹו הּזהב, ּכתבנית ְְְִִֵַַַָָָָֹֻצהב
ּבין ‰. טמאה. סימן - הּדּקֹות הּצהּבֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵַַַַָָֻֻׁשּתי

ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
הּנתק  ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ּבין הּנתק, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבאמצע

הּנתק  את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ּבין הּצהב, הּׂשער -את ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבזּוג  נּטלֹות ׁשּיהיּו והּוא, טמאה; סימן הן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָֻהרי

הּלבן.[מספריים] ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְֵֵֶַַַָָָ
.Âהּמּציל הּׁשחר מטהר]הּׂשער ּפחֹות [- אין ּבנתקים, ְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

לכף  ּכדי ארּכן ׁשּיהיּו עד מּצילֹות, ואינן ׂשערֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשּתי
מפּזרֹות; ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ׁשהיּו ּבין - לע ּקרן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻראׁשן
ּבין  ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר הּנתק, ּבאמצע ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוהּוא,
ּכדי  לֹו, ׁשחּוצה הּׂשער ּובין ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשער
ׂשערֹות  הּׁשּתי נׁשארּו אם אבל ׂשערֹות. ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָצמיחת

ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד בקצהו]הּׁשחרֹות מּצילֹות.[- אינן - ְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ׂשערֹות  ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
אֹו ּדק צהב ׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשחרֹות
ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער החליטֹו טהֹור. זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּפׂשה,
ּומּצילֹות  הּנתק. טהר - ׁשחרֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּנתק ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוצמח
ּבאמצע  ׁשּצמחּו ּבין - הּצהב הּׂשער ּומּיד הּפׂשיֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּיד

ׁשהּצֹומח ּבסֹופֹו; ׁשּצמחּו ּבין החלט]הּנתק, מּציל [אחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
והּנׁשאר מקֹום, נשר]ּבכל שלא ׁשּיהיה [- עד מּציל אינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הּקמה מן הבריא]רחֹוק שער ׂשערֹות.[- ׁשּתי ְְִֵַָָָָ
.Êאֹו לבנה ואחת ׁשחרה אחת ׁשּצמחּו ׂשערֹות ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתי

מּצילֹות  אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת .צהּבה, ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻ
.Áׁשהחלט ונֹולד [נטמא]נתק ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ

וט  ׁשחר ׂשער -ּבֹו הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף - הר ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּיּולד עד טהֹור, זה יפׂשה הרי אֹו אחר, צהב ׂשער ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

"נרּפא  ׁשּנאמר: הּׁשחר, הּׂשער ׁשהל מאחר אחר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּפׂשיֹון
-הּנתק  הּוא" טהֹור על - אף טהר, - הּנתק ׁשּנרּפא ּכיון ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

טמאה ׁשּסימני נטמא]ּפי ּבמקֹומן.[שמחמתם ְְִִִֵֶָָָֻ
.Ëּבין החליטֹו ּבּתחּלה, ׁשהחליטֹו ּבין - צהב ּבׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו
ּבֹו ונֹולד הּצהב, הּׂשער והל - הּפטּור אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהחליטֹו
מחלט  זה הרי - ּפׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, צהב ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׂשער
ׁשבּוע  ּבסֹוף ּבין - ּבפׂשיֹון החליטֹו אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהיה.
והל - הפטר אחר אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָראׁשֹון,
הרי  - צהב ׂשער לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, ּפׂשיֹון וחזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּפׂשיֹון,
עד  אֹו טמאה, סימן יּׁשאר ׁשּלא עד ּכׁשהיה; מחלט ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻזה

ׁשחרֹות  ׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו .ׁשּיצמח ְְְְִֵֶַָֹ
.È וׁשּטהׁשני זה, ּבצד זה ׁשחר [שורה]נתקים ׂשער ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

- אחד מּמקֹום ונּתק הּׁשחר, הּׂשער ונפרץ ּביניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמפסקת
הרי  ּביניהן, הּנׁשאר הּׁשחר ׁשהּׂשער ׁשהיה; ּכמֹות הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

ּבצד -[בקצה]הּוא מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
הּׁשּטה מן הּנׁשאר ׁשהרי הוא]טהֹור, הּנתק.[הרי ּבאמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

צמיחת  מּמקֹום ּפחֹות אין מהן? ּפרצה ּבכל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּמה
הרי  - ּכגריס אחד מּמקֹום ּפרצה היתה ואם ׂשערֹות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשּתי

ׁשהּפ טמא; ׁשחר זה ׂשער והרי אחר, נתק עצמּה רצה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ונתק  מּקיפֹו, הּׁשחר ׁשהּׂשער נתק לתֹוכֹו. ּכנּוס ואינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבצּדֹו,
ׁשּביניהם  הּׂשער נפרץ - הּׁשחר הּׂשער את מּקיף ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
ׁשהרי  - נּצֹול לא הּפנימי ׁשהּנתק טמא; אחד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמקֹום
מּׁשני  הּׂשער נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ּבצּדֹו, הּׁשחר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּׂשער
הּנתק  ׁשהרי ּכגריס; ּפרצה היתה ואפּלּו טהֹור, - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות
- ּבאמצע ׁשחר וׂשער אחד, נתק נעׂשּו והחיצֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּפנימי
יתר. אֹו ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי הּפרצה ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא,

.‡È חּוטנתק נגוע]ׁשהיה דק ׁשני [קטע וכן מּמּנּו, יֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָ
החּוט  ּברחב יׁש אם - לזה מּזה יֹוצא חּוט ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנתקין

בנתק]הּנתּוק זֹוקקן [הנגוע - ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי ְְְְְִֵֵַַָָָ
ּובפׂשיֹון ּדק צהב ּבׂשער נטמא]לּטּמא בו נהיה ,[אם ְְְִִֵֵַַָָֹ

ּבֹו ּבּצֹומח שחור]ּומּצילן הּנׁשאר [שער ׁשחר ׂשער אבל ; ְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּכגריס. החּוט רחב ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו החּוט ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹּבאֹותֹו

.·È ראׁשֹו,מי ּכל ונּתק ּופׂשה ּכגריס, נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרי  - ׂשערֹות מּׁשּתי ּפחֹות אּלא ּכלל, ׂשער ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹולא
אֹו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻזה

ׁשּנאמר  הּפטּור, אם אחר וכן הּוא". טהֹור הּוא, "קרח : ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָ
על  ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו, הּנתק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

היא קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה ׁשאין [ממשה ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וי רבינו] טהֹור, - הּזקן ׂשער ּכל הל ׁשאם עֹור , תטּמא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבׂשר, עֹור ּבנגעי ׁשּנקרח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּזקן
.‚È הּבא- נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק, ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְִַַָָָָָָָֹ

נֹולד  לא יחליט. צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד אם אחד: ׁשבּוע ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיסּגיר
צהב  ׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר צהב, ׂשער ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלֹו
ׂשער  הּפטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר; לֹו, נֹולד לא טמא. ְִֵֵֵַַַַַַָָָֹּדק,
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טהֹור. זה הרי ׁשחר, ׂשער לֹו נֹולד מחלט. זה הרי ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻצהב,
טהֹור, - ׁשחר ׂשער לֹו ונֹולד זקן, אֹו ראׁש נתּוק ּכּלֹו ְְֵַַָָָָָָֹֹֻהּבא

ּפׂשיֹון  מּׁשּום טמא - הּׁשחר הּׂשער הל ׁשּבארנּו; .ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
.„Èמצטרפין הראׁש ואין זה, את זה מעּכבין אין - והּזקן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  לזה, מּזה ּפֹוׂשין ואין זה, עם הראׁשזה "צרעת : ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
זקן? הּוא ואיזה ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד הּוא", הּזקן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּפּקה עד העליֹון לחי ׁשל הּפרק ּגרּגרת [חוליה]מן ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
החּוט [גרון] ׁשּמן ּכל - לאזן מאזן החּוט את מֹותח .ְִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

מּכלל  ּולמּטה, החּוט ּומן הראׁש; מּכלל הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּולמעלה,
ַָָהּזקן.

ה'תשע"ד  כסלו י"ח חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
והעבדים ‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ;הּכל ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

ּתֹוׁשב ּגר ולא ּגֹוים, לא מצוות]אבל ז' שקיבל והּכל [גוי . ְְֲִֵַָָֹֹֹ
לראֹות אדם [לבדוק]ּכׁשרין הּנגעים וכל הּנגעים; את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

עצמֹו. מּנגעי חּוץ ְְִִֵֶַרֹואה,
הּטמאה ·. נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻאף

לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? ּבּכהן. ּתלּויה [-והּטהרה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
בקי] והּכהן אינו טמא', 'אמר לֹו: ואֹומר רֹואהּו, החכם -ְְֱֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

'טהֹור'; אֹומר והּכהן טהֹור', 'אמר 'טמא'; ְֱֵֵֵֵַָָָֹֹאֹומר:
ריב  ּכל יהיה ּפיהם "ועל ׁשּנאמר: - מסּגירֹו והּוא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָ'הסּגירֹו',
אֹומר  החכם - ׁשֹוטה אֹו קטן הּכהן היה אפּלּו נגע". ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוכל
ּדברים  ּבּמה ּפֹוטר. אֹו מסּגיר אֹו מחליט והּוא ְְְְִִִֵֶַַַָלֹו,
אם  אבל החכם; ּדברי על סֹומ הּכהן ּבׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאמּורים?
נגע  לראֹות לֹו אסּור - עצמֹו על וסֹומ רֹואה, הּכהן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהיה
הּנגעים  ּבכל ּבקי ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד הּנגעים, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמן
בּתים. ּובנגעי בגדים ּובנגעי ּכּלן, אדם ּבנגעי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובׁשמֹותיהן,

עׂשה ‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור, את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ׁשּנאמר  הּוא,ּכלּום, "טהֹור הּכהן", וטּמאֹו הּוא, "טמא : ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ

מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין - ׁשּנרּפא ּומצרע הּכהן". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוטהרֹו
עד  ּבטמאתֹו, זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחלט,

'טהֹור הּכהן: לֹו אּתה'.ׁשּיאמר ֵֶַַַָָֹֹ
עיניו „. ׁשּיהּוא עד הּטמא, את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

עד  לטהרֹו, רּׁשאי ואינֹו לֹו; ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָּבּנגע
לֹו ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור הּנגע ּבמקֹום עיניו וכהן ׁשּיהיּו . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשבּוע  ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ּבּתחּלה הּנגע את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראה
אֹו מחליטֹו, אֹו ׁשּמסּגירֹו, והּוא ׁשני; ׁשבּוע ּובסֹוף ְְְְִִִִֵֶַַַָראׁשֹון,
ּכהן  רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה, ׁשראהּו הּכהן מת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּפֹוטרֹו.
אם  יֹודע ׁשאין - ּבפׂשיֹון לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר;
זה  'נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפׂשה, לא אֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפׂשה
את  קדם זה לבן ו'ׂשער ּפׂשה', לא זה ו'נגע ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּפׂשה',

לבן'. ׂשער את קדמה זֹו 'ּבהרת אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהרת',
פסול]חלל‰. כהן "אחד [- ׁשּנאמר: - נגעים לראּית ּפסּול ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ

לראּית  ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּונם. הּכהנים", ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמּבניו
סּומה יהא ׁשּלא ּובלבד - ּבאחת [עיור]נגעים ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו יראה [נחלש]מעיניו. לא עיניו, מאֹור ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּכהן". עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת

.Â ּבין להסּגיר, ּבין - ּבּיֹום אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
"ּבּיֹום", אֹומר: הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט,

ולא "ּובּיֹום" הערּבים, ּבין ולא ּבׁשחרית, לא רֹואין ואין . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ
עּזה; נראית ׁשּכהה לפי - המעּנן ּביֹום ולא הּבית, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּבתֹו

ּבּצהרים רֹואין?ולא ואימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבין  ּובּתׁשיעית, ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. בגדים ּבנגעי ּבין אדם, ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּבנגעי
.Ê טֹוב ּבכל ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין חל יֹום . ְְְִִִֶַַָָָָ

מעבירין טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי [דוחים]יֹום ְְְְֲִִִִִַַָ
ּביֹום  ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר: להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחריו;
ילכּו ּולמחר טמא, להראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשּבת
לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; סימני ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻלהם
לאחר  ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו, ּדנין ואין טמאה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסימני

ַַָהּׁשּבת.
.Á הּמׁשּתה;חתן ימי ׁשבעת לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אחר  עד אֹותן רֹואין אין ּבביתֹו, אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
ׁשּנאמר:הּמׁשּתה  - הרגל ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לדברי  ּתֹורה המּתינה אם הּבית"; את ּופּנּו הּכהן, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצּוה
מצוה. לדבר וחמר קל - ּכליו יּטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרׁשּות,

.Ë מחליטיןאין ולא אּלא [מטמאין]מסּגירין ּפֹוטרין ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּכּתחּלה ּבֹו ׁשּיראה הכהן]ביֹום לפני לראשונה אֹו[- , ְְִֵֶֶַָָ

ׁשני  ּבהן ׁשּמסּגירין ּבּנגעים עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי,
ראׁשֹון  ׁשבּוע למנין עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשבּועֹות
נגעי  ּבין אדם, נגעי ּבין הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּולמנין

ּובּתים. ְִִָָבגדים
.È ימי אין ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹ

הּמחלט  את מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהסּגר
חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו נֹולד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאם
ׁשני  בֹו היּו אם אבל להסּגיר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו נֹולד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאם
לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה וראה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנגעים,
ּומסּגר  ּבזה 'מחלט אֹו ּבזה', ּומחלט ּבזה מסּגר אּתה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ'הרי
ּבסֹוף  ּבין ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּתחּלה, ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבזה',

ׁשני  אנׁשים ׁשבּוע ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
הּנגע". את הּכהן "וראה ׁשּנאמר: - אחד ּבאיׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבין

.‡È וׁשּוב',נגּוע ל' לֹו: יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
מּיד  לֹו נזקק הראׁשֹון,אּלא את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו . ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמסּגירֹו
.·Èלבּקׁש זקּוק הּכהן אצילי[לחפש]אין [זרועות]ּתחת ְֲִֵֵֵֵַַַַָֹ

נגּוע ׁשל השחי]ידיו ּפחּדיו[בית ּבין אֹו אֹו[אשכיו], , ְֵֶַַָָָָ
מראה  "לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם יׁש ׁשּמא הּקמטים, ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן". ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻעיני
זיתים; ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹאם

ּכעֹורכת, ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא אּׁשה -]ואם [או ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻ
ּבנּה, את -]וכמניקה ּבעֹומדים[או [כאריגה ּוכאֹורגת ְְְְְְִִִֶֶֶָָ

ּבית בעמידה] ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה את ׁשּמגּבהת ,ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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,ּכ ערּמים ׁשהם ּבזמן ּבהם נראה הּנגע היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשחי.
אין  ,ּכ ערּמים ּכׁשהם ּבהם נראה אינֹו ואם טמא; זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻהרי
נראה  הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָנזקקין

ּבׂשרֹו[כשיטהר]לתגלחּתֹו ּבכל ׂשער יראה לא ׁשאם ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ּוכמֹוסק, ּכעֹודר ערם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכׁשּיעמד
לחּפׂש זקּוק הּכהן ואין ּכׁשרה; ּתגלחת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּבארנּו
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׂשער ּבהן נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשאר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח ְְְִִֵֵֶַַַָָֹצרי

ה'תשע"ד  כסלו י"ט שישי יום

י  ¤¤ּפרק
הּכֹווה הּתֹולׁש‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻ

מּבׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבין  לּכהן, ׁשּיבֹוא קדם ּבין - הּבית מן אֹו הּבגד מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
עֹובר  זה הרי - הפטר אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו הסּגר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַּבתֹו
מאד, לׁשמר הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא
ּכאׁשר  הּלוּים, הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹולעׂשֹות,
לֹוקה  אינֹו אבל יקץ. אֹו ׁשּיתלׁש ולא ּתׁשמרּו", - ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹֹצּויתם

ׁשּיֹועילּו לֹוקה.[ישפיעו]עד אינֹו הֹועילּו, לא ואם מעׂשיו; ְֲִִִֵֶֶַַָֹ
ותלׁש לבנֹות, ׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ּבהרת בֹו היתה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכיצד?
אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר הּמחיה, קצת ּכוה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחת,
ּומּכין  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשהיה. טמא הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה,

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו הּנתק [מלקות את המגּלח וכן . ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַ
עד  חּיב ואינֹו יגּלח"; לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
על  ּבמֹוט לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּיגּלח
הלכּו ואם רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת, ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכתפֹו

.לכ יתּכּון ׁשּלא והּוא, הלכּו; טמאה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻסימני
ׁשּלא הּתֹולׁש·. עד הּמחיה, את ׁשּכוה אֹו טמאה, סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הסּגר, ּבימי ּכן עׂשה אם וכן טהֹור; זה הרי - ּכהן אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבא
ׁשהחלט  אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי

וא  ּכׁשהיה; מחלט זה הרי ׁשּתפרח ּבהן, עד טהרה לֹו ין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּכגריס  ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו, .הּצרעת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

קצצּהמי ‚. טהֹור; ּבכּונה, ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
אפּלּו אֹותּה, הּמּקיף החי הּבׂשר ּכל קצץ אם - ְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה
ּבצמצּום  קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - הּׂשערה ְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָּכחּוט

אותה] רק ׁשּתפרח [בדיוק עד עֹולמית, טהרה לֹו אין -ְֳִִֵֶַַָָָ
ְֻּבכּלֹו.

זה הּתֹולׁש„. הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת, לבנה ׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זה  הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, היּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹטהֹור;

מחיה בֹו היתה חי]ּבטמאתֹו. חציּה[בשר ּכוה - ּכעדׁשה ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָֻ
ּכוה  - מּכעדׁשה יתרה היתה טהֹור. זה הרי חציּה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהל
והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה הרי ּכעדׁשה, והל ְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמֹותר

טמא. זה הרי ֲֵֵֶַָָהּמֹותר,
יּמֹול ‰. - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ׁשהיא מי ּפי על ואף , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא מילה]מילה את [של ּדֹוחה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

סימן  הערלה ּבעֹור והל מל, ואם מקֹום. ּבכל תעׂשה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹלא
מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי - ּבֹו מחלט ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהיה

.Â ימי מצות ּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע להיֹות עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻ
ּופֹורם[טומאתו]חלּוטֹו ּכאבל, ׂשפם על ועֹוטה [קורע], ְְֲֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמר: - טמא ׁשהּוא עליו העֹוברין ּומֹודיע ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבגדיו,
- ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו וגֹו'"; הּנגע ּבֹו אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"והּצרּוע
ּבׁשאילת  ואסּור תעׂשה. לא את ּדֹוחה ׁשעׂשה ּופֹורע, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפֹורם
יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: - ּכאבל חלּוטֹו ימי ּכל ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשלֹום

ודֹורׁש וׁשֹונה קֹורא אבל ּדבּוקֹות; ׂשפתיו .[בתורה]ׁשּיהיּו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָ
הּדברים  ּבכל ונֹוהג חלּוטֹו. ימי ּכל ּולסּפר לכּבס ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָואסּור
מּתר  הּוא והרי טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֻהאּלּו
וזֹוקף  הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּברחיצה

העם ּכׁשאר מּטתֹו הופכה]את .[ולא ְִִֶָָָָ
.Ê ּדין- לעיר חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע, ְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבעירֹות ׁשּנאמר  - זה ודבר מֹוׁשבֹו"; לּמחנה "מחּוץ : ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבלבד.הּמ יׂשראל ּבארץ חֹומה ּקפֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

.Á על עֹוטה ולא ּפֹורמת, ואינּה ּפֹורעת, אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
לאחרים  ּומֹודיעה לעיר, חּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָׂשפם;

טמאה  את ׁשהיא המטּמאין ּכל אּלא ּבלבד, הּמצרעין ולא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מהן  ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאדם
ׁשהּוא  מֹודיע הּטמא יקרא", טמא, "וטמא ׁשּנאמר: -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ֵָטמא.
.Ë נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסוטמטּום או זכר ספקי ּפֹורע [- ְְְְְִֵַַֻ

ספק. ׁשהּוא מּפני ׂשפם, על ועֹוטה ְְִֵֵֵֶֶַָָָּופֹורם
.È מחלטאחד מצרע ואחד מסּגר הם]מצרע לענין [שווים ְְְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻ

ּפריעה  אּלא מחלט, למצרע מסּגר מצרע ּבין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻֻֻטמאה;
ּפטּור  הסּגר, מּתֹו ׁשהּטהֹור - וצּפרים ותגלחת ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
חּיב  החלט, מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים, ּומן הּתגלחת ְְְֳִִִִִִֵֶַַַַַַָָמן

ּדבר. לכל ׁשוה ׁשניהם טמאת אבל וצּפרים. ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבתגלחת
.‡È וכלים הּמצרע אדם מטּמא הּטמאֹות; מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻ

ּומטּמא  ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמּגע,
ּומֹוׁשב  -]אפּלּומׁשּכב הם מונחים האבן[אם [שעליה ּתחת ְֲִִֶֶַַָָָ

דורך] ׁשּנאמר הוא - ּוכזבה וטהר";ּכזב ּבגדיו "וכּבס : ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי מׁשּכב [ממשה מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אּלּו. ּבכל הּמסּגר ואחד הּמחלט ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.·Èּבביאתֹו מטּמא ׁשהּוא - ּבמצרע יׁש יתרה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻחמרה

לבית לבית  נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ּבימי ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּפי  על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
"מחּוץ  ׁשּנאמר: לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו ּבהם, נגע ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
היה  טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, הּוא מה - מֹוׁשבֹו" ֲֵֵֶַַַַָָָָָָלּמחנה
נטמא. - האילן ּתחת טהֹור אדם ועבר האילן, ּתחת ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָעֹומד
לא  - ּתחּתיו הּמצרע ועבר האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹהיה
ספק  מֹוׁשב; לֹו נעׂשה ׁשהרי נטמא, - עמד ואם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָטּמאהּו;
ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס טהֹור. - עמד לא ספק ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻעמד,
עֹוׂשין  - הּכנסת לבית נכנס ּבתֹוכֹו. ׁשּיׁש ּכל נטמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלבית,
על  אּמֹות ארּבע ּורחבה טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָלֹו
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ׁשּיהיה  ּכדי אחרֹון; ויֹוצא ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַארּבע
אֹותם. ויטּמא ּבערּבּוב העם עם יעמד ולא לבּדֹו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמֹוׁשבֹו

ה'תשע"ד  כסלו כ' קודש שבת יום

יא  ¤¤ּפרק
מצות טהרת ‡. ּכׁשּיטהר, ותגלחּתֹו עׂשה; מצות מצרע, ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מזרק מביא הּמצרע? את מטהרין וכיצד ׁשל [ספל]עׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היא וקּבלה - חדׁש רבינו]חרׂש -[ממשה חדׁש ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָ

מי  אֹותן לקּדׁש הראּויין חּיים מים רביעית לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָונֹותן
צּפרים  ׁשּתי ּומביא סֹופרים. מּדברי זה, וׁשעּור ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶַָחּטאת;
"ולקח  ׁשּנאמר: - צרעת טהרת לׁשם טהֹורֹות, ְְְְֱֳֵֶֶַַַַַָָָּדרֹור

הּברּורה את וׁשֹוחט על [הבריאה]לּמּטהר". ׁשּבׁשּתיהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבּמים. נּכר הּדם ׁשּיהיה עד ּוממּצה חרׂש, ׁשּבכלי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמים
קּבלה  זה, ודבר ּבפניו; הּׁשחּוטה, הּצּפֹור וקֹובר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוחֹופר
אּמה, ארּכֹו ׁשּיהיה ּומצותֹו - ארז עץ ונֹוטל הּׁשמּועה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפי

ּכרע ּכרביע לֹו[רגל]ועביֹו ׁשאין ואזֹוב הּמּטה; מּכרעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לוי נוסף]ׁשם ּוׁשני [- מּטפח; ּפחֹות אין - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
צבוע]תֹולעת טעמֹו[צמר ואם - ׁשקל מׁשקלֹו צמר , [טבל ְְְִִֶֶַַָָ

בצבע] הּתכלתאחר ּכצביעת ּפסלֹו, ציצית], וכל [של . ְְְְִִֵֶַַָָ
החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן עם ולֹוקח הלכה. ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּׁשעּורין,
ואזֹוב  ארז ועץ זה. את זה מעּכבין אּלּו, מינין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַוארּבעת
ׁשל  ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור ּפסּולין. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנתקּלפּו,

ּומּקיף מצמיד]זהֹורית, הּזנב [- וראׁש אגּפים ראׁשי להן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּובּדם  ׁשּבּכלי ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
מצרע, ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעליהן,
וזֹורקּה ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומׁשּלח
ולא  לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה, ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹֹחּוץ
ׁשּלחּה הּׂשדה"; ּפני אל לעיר, "מחּוץ ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּמדּבר
ּכ ואחר ּפעמים. מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוחזרה
על  ּתער מעביר מגּלחֹו? ּכיצד הּמצרע. את הּכהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹֹמגּלח
ּוׁשאר  הערוה, ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבׂשרֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ׁשּיעׂשה עד - הּגּוף ּבׂשר "את [קרח]ּכל ׁשּנאמר: ּכדלעת, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
עיניו"? וגּבֹות ּוזקנֹו "ראׁשֹו נאמר לּמה ּכן אם ׂשערֹו". ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
לפי  החטם ׁשּבתֹו ׂשער ּולמעט ּבהם, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלרּבֹות
ויטהר  וטֹובל, ּבגדיו, מכּבס ּכ ואחר נראה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

ּבביאה לבית]מּלטּמא ּומֹוׁשב.[בכניסה מׁשּכב ּומּלטּמא , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
החֹומה מן לפנים העיר]ויּכנס ימים.[של ׁשבעת ּומֹונה , ְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר: - הּמּטה ּבתׁשמיׁש הּימים ּבׁשבעת אסּור ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָוהּוא
הּמּטה; ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור מלּמד לאהלֹו", ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָ"מחּוץ

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש מּתרת ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֻוהּמצרעת,
מטּמא ּכל ·. הּטמאה, אב הּוא עדין האּלּו, הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

אֹומר  הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא; מטּמא ואינֹו ּבמּגע, וכלים :אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מלּמד  וגֹו'", ּבגדיו את וכּבס . . הּׁשביעי בּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ"והיה
ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ּבגדים; מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה

אדם. מטּמא ּבגדים, המטּמא ׁשּכל - ּבמּגע אדם מטּמא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכ
ּכתגלחת  ׁשנּיה, ּתגלחת הּכהן מגּלחֹו הּׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָֹּובּיֹום
אחרים. מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, ּומכּבס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָראׁשֹונה;
ׁשמׁשֹו, העריב ּבמעׂשר; ואֹוכל יֹום, טבּולי ּככל הּוא ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַָוהרי
ּכמֹו ּבּקדׁשים אֹוכל ּכּפרתֹו, הביא ּבתרּומה; ְְֳִִִֵֵֵַַָָָָאֹוכל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבתער;‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות, ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא

עׂשה  לא - ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער, ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם
ׂשערֹות ּכלּום  ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ

אּלא  לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבתגלחת
ּכׁשר  הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, אחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָּתגלחת

הּמצרע. ְְֳַַָָֹלטהרת
את „. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו, ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתגלחֹות

מעּכבים  מעׂשיו, ּכל ּוׁשאר .זֹו; ְְְֲִַַָָָ
ּכל ‰. ּוׁשאר ּבּיֹום; וההּזיה, והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין -]מעׂשיו, ּבאנׁשים;[מעשים אּלּו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ
ּבכהנים; אּלּו, ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּוׁשאר

ּביׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּוׁשאר
.Â ּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת - זֹו מצרע ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹטהרת

הּבית  ּבפני וׁשּלא -הּבית לטהרֹו מצוה ׁשּטּמאֹו, וכהן ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
את  לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו". אֹו "לטהרֹו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
מטהר  מצרע ואין מת; טמא ואפּלּו זב, אפּלּו - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּמצרע
עֹוׂשין  ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני מטהרין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמצרע.

חבילֹותמצוֹו חבילֹות אחת]ת בבת -]. ְֲֲִִִ
.Ê,זה מצרע ּבהן ׁשּטהר תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעץ

אחרים  מצרעים ּבהן מּתר מטהר הּמׁשּתּלחת, צּפֹור וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּומּתרת  ׁשּנׁשּתּלחה; מאחר אחרים מצרעים ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלטהר
ּומאימתי  ּבהנאה; אסּורה הּׁשחּוטה, הּצּפֹור אבל ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבאכילה.
עץ  ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה, ׁשחיטתּה. מּׁשעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹּתאסר?
ׁשּׁשחיטה  ּבהנאה; אסּורה זֹו הרי - תֹולעת ׁשני ולא ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹארז
מּצּפֹור  ּכּזית והאֹוכל ׁשחיטה. ׁשמּה ראּויה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
"וזה  ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ועל עׂשה על עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשחּוטה

הּׁשמּועה מּפי - מהם" תאכלּו לא רבינו]אׁשר [ממשה ְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
"טהֹורה  ונאמר: הּׁשחּוטה; הּצּפֹור לרּבֹות ׁשּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת, הא - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּתאכלּו"

ֲֵעׂשה.
.Á ולא אין הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹ

את  ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְְֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּובקֹומה הּנפׁש ּבמראה ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּולקיחתן קנייתם]ּובדמים, ׁשאינן [- ּפי על אף ּכאחת. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום מהן אחת ׁשּלקח אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשוֹות,
אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות איׁש, לׁשם צּפרים ׁשּתי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלקח

ל  ּכׁשרֹות אּׁשה, ּבית לׁשם ּבהן לטהר לקחן איׁש; ּבהן טהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבית  ּכׁשרֹות לאדם, לקחן אדם; לטהרת ּכׁשרֹות ְְְְְְְֳִֵֵַַָָָָָָָָֻמנּגע,

לּמּטהר". "ולקח ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶַַַַַָָֻהמנּגע,
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,ּכ ערּמים ׁשהם ּבזמן ּבהם נראה הּנגע היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשחי.
אין  ,ּכ ערּמים ּכׁשהם ּבהם נראה אינֹו ואם טמא; זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻהרי
נראה  הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָנזקקין

ּבׂשרֹו[כשיטהר]לתגלחּתֹו ּבכל ׂשער יראה לא ׁשאם ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ּוכמֹוסק, ּכעֹודר ערם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכׁשּיעמד
לחּפׂש זקּוק הּכהן ואין ּכׁשרה; ּתגלחת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּבארנּו
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׂשער ּבהן נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשאר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח ְְְִִֵֵֶַַַָָֹצרי

ה'תשע"ד  כסלו י"ט שישי יום

י  ¤¤ּפרק
הּכֹווה הּתֹולׁש‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻ

מּבׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבין  לּכהן, ׁשּיבֹוא קדם ּבין - הּבית מן אֹו הּבגד מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
עֹובר  זה הרי - הפטר אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו הסּגר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַּבתֹו
מאד, לׁשמר הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא
ּכאׁשר  הּלוּים, הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹולעׂשֹות,
לֹוקה  אינֹו אבל יקץ. אֹו ׁשּיתלׁש ולא ּתׁשמרּו", - ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹֹצּויתם

ׁשּיֹועילּו לֹוקה.[ישפיעו]עד אינֹו הֹועילּו, לא ואם מעׂשיו; ְֲִִִֵֶֶַַָֹ
ותלׁש לבנֹות, ׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ּבהרת בֹו היתה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכיצד?
אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר הּמחיה, קצת ּכוה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחת,
ּומּכין  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשהיה. טמא הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה,

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו הּנתק [מלקות את המגּלח וכן . ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַ
עד  חּיב ואינֹו יגּלח"; לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
על  ּבמֹוט לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּיגּלח
הלכּו ואם רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת, ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכתפֹו

.לכ יתּכּון ׁשּלא והּוא, הלכּו; טמאה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻסימני
ׁשּלא הּתֹולׁש·. עד הּמחיה, את ׁשּכוה אֹו טמאה, סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הסּגר, ּבימי ּכן עׂשה אם וכן טהֹור; זה הרי - ּכהן אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבא
ׁשהחלט  אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי

וא  ּכׁשהיה; מחלט זה הרי ׁשּתפרח ּבהן, עד טהרה לֹו ין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּכגריס  ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו, .הּצרעת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

קצצּהמי ‚. טהֹור; ּבכּונה, ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
אפּלּו אֹותּה, הּמּקיף החי הּבׂשר ּכל קצץ אם - ְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה
ּבצמצּום  קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - הּׂשערה ְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָּכחּוט

אותה] רק ׁשּתפרח [בדיוק עד עֹולמית, טהרה לֹו אין -ְֳִִֵֶַַָָָ
ְֻּבכּלֹו.

זה הּתֹולׁש„. הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת, לבנה ׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זה  הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, היּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹטהֹור;

מחיה בֹו היתה חי]ּבטמאתֹו. חציּה[בשר ּכוה - ּכעדׁשה ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָֻ
ּכוה  - מּכעדׁשה יתרה היתה טהֹור. זה הרי חציּה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהל
והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה הרי ּכעדׁשה, והל ְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמֹותר

טמא. זה הרי ֲֵֵֶַָָהּמֹותר,
יּמֹול ‰. - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ׁשהיא מי ּפי על ואף , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא מילה]מילה את [של ּדֹוחה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

סימן  הערלה ּבעֹור והל מל, ואם מקֹום. ּבכל תעׂשה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹלא
מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי - ּבֹו מחלט ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהיה

.Â ימי מצות ּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע להיֹות עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻ
ּופֹורם[טומאתו]חלּוטֹו ּכאבל, ׂשפם על ועֹוטה [קורע], ְְֲֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמר: - טמא ׁשהּוא עליו העֹוברין ּומֹודיע ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבגדיו,
- ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו וגֹו'"; הּנגע ּבֹו אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"והּצרּוע
ּבׁשאילת  ואסּור תעׂשה. לא את ּדֹוחה ׁשעׂשה ּופֹורע, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפֹורם
יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: - ּכאבל חלּוטֹו ימי ּכל ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשלֹום

ודֹורׁש וׁשֹונה קֹורא אבל ּדבּוקֹות; ׂשפתיו .[בתורה]ׁשּיהיּו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָ
הּדברים  ּבכל ונֹוהג חלּוטֹו. ימי ּכל ּולסּפר לכּבס ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָואסּור
מּתר  הּוא והרי טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֻהאּלּו
וזֹוקף  הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּברחיצה

העם ּכׁשאר מּטתֹו הופכה]את .[ולא ְִִֶָָָָ
.Ê ּדין- לעיר חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע, ְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבעירֹות ׁשּנאמר  - זה ודבר מֹוׁשבֹו"; לּמחנה "מחּוץ : ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבלבד.הּמ יׂשראל ּבארץ חֹומה ּקפֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

.Á על עֹוטה ולא ּפֹורמת, ואינּה ּפֹורעת, אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
לאחרים  ּומֹודיעה לעיר, חּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָׂשפם;

טמאה  את ׁשהיא המטּמאין ּכל אּלא ּבלבד, הּמצרעין ולא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מהן  ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאדם
ׁשהּוא  מֹודיע הּטמא יקרא", טמא, "וטמא ׁשּנאמר: -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ֵָטמא.
.Ë נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסוטמטּום או זכר ספקי ּפֹורע [- ְְְְְִֵַַֻ

ספק. ׁשהּוא מּפני ׂשפם, על ועֹוטה ְְִֵֵֵֶֶַָָָּופֹורם
.È מחלטאחד מצרע ואחד מסּגר הם]מצרע לענין [שווים ְְְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻ

ּפריעה  אּלא מחלט, למצרע מסּגר מצרע ּבין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻֻֻטמאה;
ּפטּור  הסּגר, מּתֹו ׁשהּטהֹור - וצּפרים ותגלחת ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
חּיב  החלט, מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים, ּומן הּתגלחת ְְְֳִִִִִִֵֶַַַַַַָָמן

ּדבר. לכל ׁשוה ׁשניהם טמאת אבל וצּפרים. ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבתגלחת
.‡È וכלים הּמצרע אדם מטּמא הּטמאֹות; מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻ

ּומטּמא  ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמּגע,
ּומֹוׁשב  -]אפּלּומׁשּכב הם מונחים האבן[אם [שעליה ּתחת ְֲִִֶֶַַָָָ

דורך] ׁשּנאמר הוא - ּוכזבה וטהר";ּכזב ּבגדיו "וכּבס : ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי מׁשּכב [ממשה מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אּלּו. ּבכל הּמסּגר ואחד הּמחלט ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.·Èּבביאתֹו מטּמא ׁשהּוא - ּבמצרע יׁש יתרה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻחמרה

לבית לבית  נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ּבימי ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּפי  על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
"מחּוץ  ׁשּנאמר: לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו ּבהם, נגע ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
היה  טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, הּוא מה - מֹוׁשבֹו" ֲֵֵֶַַַַָָָָָָלּמחנה
נטמא. - האילן ּתחת טהֹור אדם ועבר האילן, ּתחת ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָעֹומד
לא  - ּתחּתיו הּמצרע ועבר האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹהיה
ספק  מֹוׁשב; לֹו נעׂשה ׁשהרי נטמא, - עמד ואם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָטּמאהּו;
ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס טהֹור. - עמד לא ספק ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻעמד,
עֹוׂשין  - הּכנסת לבית נכנס ּבתֹוכֹו. ׁשּיׁש ּכל נטמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלבית,
על  אּמֹות ארּבע ּורחבה טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָלֹו
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ׁשּיהיה  ּכדי אחרֹון; ויֹוצא ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַארּבע
אֹותם. ויטּמא ּבערּבּוב העם עם יעמד ולא לבּדֹו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמֹוׁשבֹו

ה'תשע"ד  כסלו כ' קודש שבת יום

יא  ¤¤ּפרק
מצות טהרת ‡. ּכׁשּיטהר, ותגלחּתֹו עׂשה; מצות מצרע, ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מזרק מביא הּמצרע? את מטהרין וכיצד ׁשל [ספל]עׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היא וקּבלה - חדׁש רבינו]חרׂש -[ממשה חדׁש ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָ

מי  אֹותן לקּדׁש הראּויין חּיים מים רביעית לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָונֹותן
צּפרים  ׁשּתי ּומביא סֹופרים. מּדברי זה, וׁשעּור ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶַָחּטאת;
"ולקח  ׁשּנאמר: - צרעת טהרת לׁשם טהֹורֹות, ְְְְֱֳֵֶֶַַַַַָָָּדרֹור

הּברּורה את וׁשֹוחט על [הבריאה]לּמּטהר". ׁשּבׁשּתיהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבּמים. נּכר הּדם ׁשּיהיה עד ּוממּצה חרׂש, ׁשּבכלי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמים
קּבלה  זה, ודבר ּבפניו; הּׁשחּוטה, הּצּפֹור וקֹובר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוחֹופר
אּמה, ארּכֹו ׁשּיהיה ּומצותֹו - ארז עץ ונֹוטל הּׁשמּועה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפי

ּכרע ּכרביע לֹו[רגל]ועביֹו ׁשאין ואזֹוב הּמּטה; מּכרעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לוי נוסף]ׁשם ּוׁשני [- מּטפח; ּפחֹות אין - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
צבוע]תֹולעת טעמֹו[צמר ואם - ׁשקל מׁשקלֹו צמר , [טבל ְְְִִֶֶַַָָ

בצבע] הּתכלתאחר ּכצביעת ּפסלֹו, ציצית], וכל [של . ְְְְִִֵֶַַָָ
החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן עם ולֹוקח הלכה. ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּׁשעּורין,
ואזֹוב  ארז ועץ זה. את זה מעּכבין אּלּו, מינין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַוארּבעת
ׁשל  ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור ּפסּולין. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנתקּלפּו,

ּומּקיף מצמיד]זהֹורית, הּזנב [- וראׁש אגּפים ראׁשי להן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּובּדם  ׁשּבּכלי ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
מצרע, ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעליהן,
וזֹורקּה ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומׁשּלח
ולא  לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה, ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹֹחּוץ
ׁשּלחּה הּׂשדה"; ּפני אל לעיר, "מחּוץ ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּמדּבר
ּכ ואחר ּפעמים. מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוחזרה
על  ּתער מעביר מגּלחֹו? ּכיצד הּמצרע. את הּכהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹֹמגּלח
ּוׁשאר  הערוה, ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבׂשרֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ׁשּיעׂשה עד - הּגּוף ּבׂשר "את [קרח]ּכל ׁשּנאמר: ּכדלעת, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
עיניו"? וגּבֹות ּוזקנֹו "ראׁשֹו נאמר לּמה ּכן אם ׂשערֹו". ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
לפי  החטם ׁשּבתֹו ׂשער ּולמעט ּבהם, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלרּבֹות
ויטהר  וטֹובל, ּבגדיו, מכּבס ּכ ואחר נראה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

ּבביאה לבית]מּלטּמא ּומֹוׁשב.[בכניסה מׁשּכב ּומּלטּמא , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
החֹומה מן לפנים העיר]ויּכנס ימים.[של ׁשבעת ּומֹונה , ְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר: - הּמּטה ּבתׁשמיׁש הּימים ּבׁשבעת אסּור ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָוהּוא
הּמּטה; ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור מלּמד לאהלֹו", ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָ"מחּוץ

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש מּתרת ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֻוהּמצרעת,
מטּמא ּכל ·. הּטמאה, אב הּוא עדין האּלּו, הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

אֹומר  הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא; מטּמא ואינֹו ּבמּגע, וכלים :אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מלּמד  וגֹו'", ּבגדיו את וכּבס . . הּׁשביעי בּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ"והיה
ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ּבגדים; מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה

אדם. מטּמא ּבגדים, המטּמא ׁשּכל - ּבמּגע אדם מטּמא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכ
ּכתגלחת  ׁשנּיה, ּתגלחת הּכהן מגּלחֹו הּׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָֹּובּיֹום
אחרים. מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, ּומכּבס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָראׁשֹונה;
ׁשמׁשֹו, העריב ּבמעׂשר; ואֹוכל יֹום, טבּולי ּככל הּוא ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַָוהרי
ּכמֹו ּבּקדׁשים אֹוכל ּכּפרתֹו, הביא ּבתרּומה; ְְֳִִִֵֵֵַַָָָָאֹוכל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבתער;‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות, ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא

עׂשה  לא - ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער, ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם
ׂשערֹות ּכלּום  ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ

אּלא  לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבתגלחת
ּכׁשר  הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, אחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָּתגלחת

הּמצרע. ְְֳַַָָֹלטהרת
את „. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו, ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתגלחֹות

מעּכבים  מעׂשיו, ּכל ּוׁשאר .זֹו; ְְְֲִַַָָָ
ּכל ‰. ּוׁשאר ּבּיֹום; וההּזיה, והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין -]מעׂשיו, ּבאנׁשים;[מעשים אּלּו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ
ּבכהנים; אּלּו, ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּוׁשאר

ּביׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּוׁשאר
.Â ּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת - זֹו מצרע ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹטהרת

הּבית  ּבפני וׁשּלא -הּבית לטהרֹו מצוה ׁשּטּמאֹו, וכהן ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
את  לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו". אֹו "לטהרֹו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
מטהר  מצרע ואין מת; טמא ואפּלּו זב, אפּלּו - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּמצרע
עֹוׂשין  ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני מטהרין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמצרע.

חבילֹותמצוֹו חבילֹות אחת]ת בבת -]. ְֲֲִִִ
.Ê,זה מצרע ּבהן ׁשּטהר תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעץ

אחרים  מצרעים ּבהן מּתר מטהר הּמׁשּתּלחת, צּפֹור וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּומּתרת  ׁשּנׁשּתּלחה; מאחר אחרים מצרעים ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלטהר
ּומאימתי  ּבהנאה; אסּורה הּׁשחּוטה, הּצּפֹור אבל ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבאכילה.
עץ  ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה, ׁשחיטתּה. מּׁשעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹּתאסר?
ׁשּׁשחיטה  ּבהנאה; אסּורה זֹו הרי - תֹולעת ׁשני ולא ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹארז
מּצּפֹור  ּכּזית והאֹוכל ׁשחיטה. ׁשמּה ראּויה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
"וזה  ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ועל עׂשה על עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשחּוטה

הּׁשמּועה מּפי - מהם" תאכלּו לא רבינו]אׁשר [ממשה ְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
"טהֹורה  ונאמר: הּׁשחּוטה; הּצּפֹור לרּבֹות ׁשּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת, הא - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּתאכלּו"

ֲֵעׂשה.
.Á ולא אין הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹ

את  ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְְֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּובקֹומה הּנפׁש ּבמראה ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּולקיחתן קנייתם]ּובדמים, ׁשאינן [- ּפי על אף ּכאחת. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום מהן אחת ׁשּלקח אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשוֹות,
אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות איׁש, לׁשם צּפרים ׁשּתי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלקח

ל  ּכׁשרֹות אּׁשה, ּבית לׁשם ּבהן לטהר לקחן איׁש; ּבהן טהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבית  ּכׁשרֹות לאדם, לקחן אדם; לטהרת ּכׁשרֹות ְְְְְְְֳִֵֵַַָָָָָָָָֻמנּגע,

לּמּטהר". "ולקח ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶַַַַַָָֻהמנּגע,
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.Ë לּׁשנּיה,ׁשחט זּוג יּקח - ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן, אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
טרפה  ונמצאת האחת, ׁשחט ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהראׁשֹונה

ּבהנאה  מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח -. ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

.Èמתה נׁשּפ ׁשּתמּות; עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין הּדם, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
אחרֹות  ׁשּתים ויּקח הּדם, יּׁשפ - .הּמׁשּתּלחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ
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ה'תשע"ד  כסלו י"ד ראשון יום

.Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני י "ד ֿ ט "ו כסלו 

.‚Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ .„Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (miwprnהּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
(zepzneיצא ולא לחפׁשי, ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלעבד

לֹו ּתעניק "העניק יתעּלה: אמרֹו והּוא ריקֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּבידים
ֿ לֹו" ּתּתן אלהי ה' ּברכ אׁשר ּומּיקב ּומּגרנ ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹמּצאנ

(ci ,eh mixac)'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.(ci:)מּקּדּוׁשין ִִִ

― הרל"ג עבדהּמצוה מּלׁשּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבסֹוף ֿ חֹורין ּבן ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעברי
והּוא מרכּוׁשנּו, ּדבר לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשׁש
תׁשּלחּנּו לא מעּמ חפׁשי ֿ תׁשּלחּנּו "וכי יתעּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו

bi)ריקם" ,my):ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש הענקה, fi)מצות ,:fh ,:ci). ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא g)עברּיה, ,`k zeny), ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּוכבר רּבים, ּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש זֹו ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּופדּיה
קּדּוׁשין ּבמּסכת ֿ זה ּכל ּדיני(hi.)נתּבאר נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. עברּיה mihtyn)אמה zyxt)אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
לא ֿ אּלה ֿ ׁשלׁש "ואם עברּיה: ּבאמה יתעּלה אמרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרּוׁש

לּה" i`)יעׂשה ,my)ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: , ְְְְְְֲִֵֶַַָָ
ָאֹותּה.

― הרל"ג עברּיההּמצוה אמה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ
יעּוד מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ―dcriny) ְְְְֲִִִֶֶַָָָ

(epal e` el dy`lאמרּו ּובפרּוׁש .zyxt `zlikn) ְְֵָ
(mihtyn:ׁשאמר לפי ּפדּיה, למצות קֹודמת יעּוד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָמצות

והפּדּה" יעדּה ֿ לא "אׁשר g)יתעּלה: ,my)עבד ׁשּדין ודע ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו עברּיה אמה ודין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעברי
מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוהג.

.(gi.)קּדּוׁשין ִִ

― הרס"א עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ

למכרּה ֿ ימׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹמּלמכרּה
ֿ בּה" g)ּבבגדֹו ,`k zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵָָָָ

קּדּוׁשין ּבריׁש jli`e)ּבׁשלמּות :fi). ְְִִִֵֵ

ה'תשע"ד  כסלו ט"ו שני יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰¯ .„¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ה ּכנעניהּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
(l`xyi eze` dpwy ieb car)לעֹולם ּבֹו ׁשעֹובדין והּוא ,ְְְִֶָ

ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא epiy,ואינֹו litde edkd m`) ְְְִֵֵֵֵֶַָָ
(epir `nq e`ׁשאינם אברים ראׁשי לׁשאר הּדין ְְִִִֵֵֵֶַָָָָוהּוא

eiig)חֹוזרין lkl oca`ny),המקּבל ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ּכמֹו ְְְִֵֶַָָָֻ
ּתעבדּו" ּבהם "לעלם יתעּלה: אמרֹו en)והּוא ,d `xwie) ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹ

איׁש" ֿ יּכה "וכי ek)ואמר: ,`k zeny)ּגּטין ּגמרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִֶַַָָָ
(.gl)" ּדכתיב:: ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו ֿ המׁשחרר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּכל

ׁשּמׁשּתחרר הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹלעֹולם
ּבקּדּוׁשין ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָָָָּבׁשן

(jli`e .ck ,:ak)וגּטין(.gl). ְִִ

― הרנ"ד עבדהּמצוה מּלהחזיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאדֹוניו ֿ ּפי ֿ על אף אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּברח
אין ― יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׂשראלי,
ֿ ּדמיו את עליו וכֹותב מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמחזירים
ֿ אדניו" אל עבד ֿ תסּגיר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחֹוב,

(fh ,bk mixac)מּגּטין ד' ּבפרק ונתּברר .(.dn)ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּברח
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (wivdlהאזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
(mixaca:יתעּלה אמרֹו והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעבד

ׁשערי ּבאחד אׁשרֿיבחר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ"ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּתֹוננּו" לא לֹו fi)ּבּטֹוב ,my)לא" ּבֹו: ּגם ספרא ּולׁשֹון ְְִֶַַָֹ

לאו יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ּדברים". אֹונאת זֹו ― ְְְִִִִֶֶֶַַָָָּתֹונּנּו
לאו ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת הּגר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָּבאֹונאת
יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ּבאֹונאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשליׁשי
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elqk 'kÎf"h ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ׁשּלא ֿ הּגר ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמן
זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדברים.
ֿ הּתֹורה, את עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהזהיר

צדק ּגרי xac)ּכלֹומר: lkl micedik mdy mixb). ְֵֵֶֶַ

ה'תשע"ד  כסלו ט"ז שלישי יום

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ שבת קודש ט "ז ֿ כ 'כסלו 
― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

(xky zxenz exiag oecwt xneyd)ׁשּדין לפי ְְִִֵֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, hn.)ׁשניהם zereay)ׁשל ׁשה: ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ

איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּדינין
וגֹו'" ׂשה אֹו ֿ ׁשֹור אֹו חמֹור ֿ רעהּו h)אל ,ak zeny)ּוכבר . ְְֲֵֵֶֶָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מ ו' ּופרק ג' מּׁשבּועֹות.(aa`)ּופרק ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶָ

ה'תשע"ד  כסלו י"ז רביעי יום

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― מאתים הּמׁשלימה לׁשּלםהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ
אמרֹו והּוא אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ְְְְְְְֲִֵַַַָָֹׂשכר

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו eh)יתעּלה: ,ck mixac)מצוה ודין . ְְְְְִִִִֵֶַָָ
ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָזֹו,

ֿ תעׂשה לא ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ֿ הּיֹום, ּוכבר(glx)ּכל . ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹ
מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני מציעא(aa`)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָ

(:iw)ּבין ּגֹוי ּבין ֿ ׂשכיר, ּבכל חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם ,ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹיׂשראל,

― הרל"ח ׂשכירהּמצוה מּלעׁשֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ
ׂשכיר ּפעּלת ֿ תלין "לא אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻּומּלאחר

ֿ ּבקר" עד אּת(bi ,hi `xwie)?אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר: ֿ הּלילה, ּכל ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָאם
ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה ― לילה ׂשכיר הּוא ואם ֿ ּבקר"; ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ"עד
ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא החּמה ּתׁשקע ׁשּלא ֿ הּיֹום ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
עליו ֿ תבֹוא ולא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְְִֵָָָָָֹוהּוא

eh)הּׁשמׁש" ,ck mixac)הּמׁשנה wxtּולׁשֹון `rivn `aa) ְְִֶֶַַָ
(`i dpyn hלילה ּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְְִִֶַַַָָָ

מצוה אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ֿ הּיֹום". ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹּגֹובה
הּמצוה, ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ּובאּו היא, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָאחת
הּגבּיה. זמן הּוא מתי ידענּו אּלּו לאוין ׁשּמּׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
מציעא, מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָּוכבר

ּבלבד,(iw`:)וׁשם יׂשראל ּבׂשכיר מיחד ׁשּזה נתּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ׂשכיר אבל ֿ תעׂשה: ּבלא עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאם
תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ְְְֲִֵֵֵַָָָּגֹוי

ְָׂשכרֹו".

ה'תשע"ד  כסלו י"ח חמישי יום

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגמר

לעיל ׁשּבארנּו ּדר nw)על dyr zevn)אמרם (xtq`על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xda zyxtׁשני ׁשּיאמרּו ְְֵֶַֹ'עד

ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתּובים,
לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּׂשג

אמרּו ּובפרּוׁש a)מןֿהמחּבר, dpyn f wxt `rivn `aa): ְְְִֵַָָֻ
dceard)"ואּלּו zray ,oilretd)ּוכבר ֿ הּתֹורה". מן אֹוכלין ְְְִִֵַָָ

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ד  כסלו י"ט שישי יום

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשעת
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, znwaּבמחּבר `az ik") ְְְְְִִֶַַַַָָֻ

("jrxוחרמׁש"(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף לא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
(ek ,bk mixac)אמרּו ,(`vzÎik zyxt ixtq)― "חרמׁש : ְְֵֶָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ֿ ּבעלי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו l"pd)ּבׂשכיר weqtd zligza)ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי

מציעא מּבבא ֿ הּתֹורה:(ft.)ז' מן אֹוכלין "אּלּו אמרּו: ְְְִִִִֵַָָָָָ
לקרקע ּבמחּבר מלאכה".(wece`)העֹוׂשה ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ּכלי ֿ jzial)"ואל mzgwl ick)."תּתן ֿ לא ְְְִֵֶֶֹ

ה'תשע"ד  כסלו כ' קודש שבת יום

.ËÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ט אתֿהּמצוה מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
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קלג elqk e"hÎc"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ë לּׁשנּיה,ׁשחט זּוג יּקח - ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן, אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
טרפה  ונמצאת האחת, ׁשחט ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהראׁשֹונה

ּבהנאה  מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח -. ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

.Èמתה נׁשּפ ׁשּתמּות; עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין הּדם, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
אחרֹות  ׁשּתים ויּקח הּדם, יּׁשפ - .הּמׁשּתּלחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd elqk 'k - c"i -

ה'תשע"ד  כסלו י"ד ראשון יום

.Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני י "ד ֿ ט "ו כסלו 

.‚Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ .„Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (miwprnהּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
(zepzneיצא ולא לחפׁשי, ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלעבד

לֹו ּתעניק "העניק יתעּלה: אמרֹו והּוא ריקֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּבידים
ֿ לֹו" ּתּתן אלהי ה' ּברכ אׁשר ּומּיקב ּומּגרנ ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹמּצאנ

(ci ,eh mixac)'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.(ci:)מּקּדּוׁשין ִִִ

― הרל"ג עבדהּמצוה מּלׁשּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבסֹוף ֿ חֹורין ּבן ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעברי
והּוא מרכּוׁשנּו, ּדבר לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשׁש
תׁשּלחּנּו לא מעּמ חפׁשי ֿ תׁשּלחּנּו "וכי יתעּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו

bi)ריקם" ,my):ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש הענקה, fi)מצות ,:fh ,:ci). ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא g)עברּיה, ,`k zeny), ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּוכבר רּבים, ּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש זֹו ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּופדּיה
קּדּוׁשין ּבמּסכת ֿ זה ּכל ּדיני(hi.)נתּבאר נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. עברּיה mihtyn)אמה zyxt)אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
לא ֿ אּלה ֿ ׁשלׁש "ואם עברּיה: ּבאמה יתעּלה אמרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרּוׁש

לּה" i`)יעׂשה ,my)ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: , ְְְְְְֲִֵֶַַָָ
ָאֹותּה.

― הרל"ג עברּיההּמצוה אמה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ
יעּוד מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ―dcriny) ְְְְֲִִִֶֶַָָָ

(epal e` el dy`lאמרּו ּובפרּוׁש .zyxt `zlikn) ְְֵָ
(mihtyn:ׁשאמר לפי ּפדּיה, למצות קֹודמת יעּוד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָמצות

והפּדּה" יעדּה ֿ לא "אׁשר g)יתעּלה: ,my)עבד ׁשּדין ודע ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו עברּיה אמה ודין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעברי
מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוהג.

.(gi.)קּדּוׁשין ִִ

― הרס"א עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ

למכרּה ֿ ימׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹמּלמכרּה
ֿ בּה" g)ּבבגדֹו ,`k zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵָָָָ

קּדּוׁשין ּבריׁש jli`e)ּבׁשלמּות :fi). ְְִִִֵֵ

ה'תשע"ד  כסלו ט"ו שני יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰¯ .„¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ה ּכנעניהּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
(l`xyi eze` dpwy ieb car)לעֹולם ּבֹו ׁשעֹובדין והּוא ,ְְְִֶָ

ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא epiy,ואינֹו litde edkd m`) ְְְִֵֵֵֵֶַָָ
(epir `nq e`ׁשאינם אברים ראׁשי לׁשאר הּדין ְְִִִֵֵֵֶַָָָָוהּוא

eiig)חֹוזרין lkl oca`ny),המקּבל ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ּכמֹו ְְְִֵֶַָָָֻ
ּתעבדּו" ּבהם "לעלם יתעּלה: אמרֹו en)והּוא ,d `xwie) ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹ

איׁש" ֿ יּכה "וכי ek)ואמר: ,`k zeny)ּגּטין ּגמרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִֶַַָָָ
(.gl)" ּדכתיב:: ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו ֿ המׁשחרר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּכל

ׁשּמׁשּתחרר הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹלעֹולם
ּבקּדּוׁשין ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָָָָּבׁשן

(jli`e .ck ,:ak)וגּטין(.gl). ְִִ

― הרנ"ד עבדהּמצוה מּלהחזיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאדֹוניו ֿ ּפי ֿ על אף אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּברח
אין ― יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׂשראלי,
ֿ ּדמיו את עליו וכֹותב מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמחזירים
ֿ אדניו" אל עבד ֿ תסּגיר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחֹוב,

(fh ,bk mixac)מּגּטין ד' ּבפרק ונתּברר .(.dn)ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּברח
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (wivdlהאזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
(mixaca:יתעּלה אמרֹו והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעבד

ׁשערי ּבאחד אׁשרֿיבחר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ"ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּתֹוננּו" לא לֹו fi)ּבּטֹוב ,my)לא" ּבֹו: ּגם ספרא ּולׁשֹון ְְִֶַַָֹ

לאו יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ּדברים". אֹונאת זֹו ― ְְְִִִִֶֶֶַַָָָּתֹונּנּו
לאו ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת הּגר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָּבאֹונאת
יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ּבאֹונאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשליׁשי
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elqk 'kÎf"h ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ׁשּלא ֿ הּגר ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמן
זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדברים.
ֿ הּתֹורה, את עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהזהיר

צדק ּגרי xac)ּכלֹומר: lkl micedik mdy mixb). ְֵֵֶֶַ

ה'תשע"ד  כסלו ט"ז שלישי יום

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ שבת קודש ט "ז ֿ כ 'כסלו 
― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

(xky zxenz exiag oecwt xneyd)ׁשּדין לפי ְְִִֵֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, hn.)ׁשניהם zereay)ׁשל ׁשה: ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ

איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּדינין
וגֹו'" ׂשה אֹו ֿ ׁשֹור אֹו חמֹור ֿ רעהּו h)אל ,ak zeny)ּוכבר . ְְֲֵֵֶֶָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מ ו' ּופרק ג' מּׁשבּועֹות.(aa`)ּופרק ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶָ

ה'תשע"ד  כסלו י"ז רביעי יום

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― מאתים הּמׁשלימה לׁשּלםהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ
אמרֹו והּוא אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ְְְְְְְֲִֵַַַָָֹׂשכר

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו eh)יתעּלה: ,ck mixac)מצוה ודין . ְְְְְִִִִֵֶַָָ
ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָזֹו,

ֿ תעׂשה לא ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ֿ הּיֹום, ּוכבר(glx)ּכל . ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹ
מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני מציעא(aa`)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָ

(:iw)ּבין ּגֹוי ּבין ֿ ׂשכיר, ּבכל חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם ,ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹיׂשראל,

― הרל"ח ׂשכירהּמצוה מּלעׁשֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ
ׂשכיר ּפעּלת ֿ תלין "לא אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻּומּלאחר

ֿ ּבקר" עד אּת(bi ,hi `xwie)?אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר: ֿ הּלילה, ּכל ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָאם
ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה ― לילה ׂשכיר הּוא ואם ֿ ּבקר"; ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ"עד
ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא החּמה ּתׁשקע ׁשּלא ֿ הּיֹום ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
עליו ֿ תבֹוא ולא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְְִֵָָָָָֹוהּוא

eh)הּׁשמׁש" ,ck mixac)הּמׁשנה wxtּולׁשֹון `rivn `aa) ְְִֶֶַַָ
(`i dpyn hלילה ּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְְִִֶַַַָָָ

מצוה אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ֿ הּיֹום". ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹּגֹובה
הּמצוה, ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ּובאּו היא, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָאחת
הּגבּיה. זמן הּוא מתי ידענּו אּלּו לאוין ׁשּמּׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
מציעא, מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָּוכבר

ּבלבד,(iw`:)וׁשם יׂשראל ּבׂשכיר מיחד ׁשּזה נתּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ׂשכיר אבל ֿ תעׂשה: ּבלא עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאם
תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ְְְֲִֵֵֵַָָָּגֹוי

ְָׂשכרֹו".

ה'תשע"ד  כסלו י"ח חמישי יום

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגמר

לעיל ׁשּבארנּו ּדר nw)על dyr zevn)אמרם (xtq`על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xda zyxtׁשני ׁשּיאמרּו ְְֵֶַֹ'עד

ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתּובים,
לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּׂשג

אמרּו ּובפרּוׁש a)מןֿהמחּבר, dpyn f wxt `rivn `aa): ְְְִֵַָָֻ
dceard)"ואּלּו zray ,oilretd)ּוכבר ֿ הּתֹורה". מן אֹוכלין ְְְִִֵַָָ

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ד  כסלו י"ט שישי יום

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשעת
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, znwaּבמחּבר `az ik") ְְְְְִִֶַַַַָָֻ

("jrxוחרמׁש"(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף לא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
(ek ,bk mixac)אמרּו ,(`vzÎik zyxt ixtq)― "חרמׁש : ְְֵֶָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ֿ ּבעלי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו l"pd)ּבׂשכיר weqtd zligza)ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי

מציעא מּבבא ֿ הּתֹורה:(ft.)ז' מן אֹוכלין "אּלּו אמרּו: ְְְִִִִֵַָָָָָ
לקרקע ּבמחּבר מלאכה".(wece`)העֹוׂשה ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ּכלי ֿ jzial)"ואל mzgwl ick)."תּתן ֿ לא ְְְִֵֶֶֹ

ה'תשע"ד  כסלו כ' קודש שבת יום

.ËÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ט אתֿהּמצוה מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
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ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבהמה
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות

לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמן
ּבקֹול חסמּה lek`ln)ואפּלּו drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ

מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד והּואהּמצוה הּׁשֹואל, ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: bi)אמרֹו ,ak zeny) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו מציעא(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ְִֶֶּופרק
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i"yx
(·È).Ï‡¯˘È ·Î¯ È·‡ È·‡ להון דטב רבי רבי

ופרשין: מרתיכין בצלותיה ‡È‰Ï(È„)לישראל '‰ ‰È‡
.Â‰ÈÏ‡:אלי ברוחו שנים פי בי שתשרה שהובטחתי

.ÌÈÓ‰ ˙‡ ‰ÎÈÂ ‡Â‰ Û‡ אליעזר רבי בפרקי הוא, אף
כפלים  אלישע חציית גדולה הגלילי: יוסי רבי של בנו
זכותו  ועכשיו שניהם, זכות שבתחלה אליהו, כשל

‰'.(ÊË)יחידי: ÁÂ¯ Â‡˘ ÔÙ לו אמרו אמש אפשר
מהם  נעלם ועכשיו אדוניך, את לוקח ה' היום כי הידעת
ונסתלקה  הלכה אליהו, שנגנז מיום מלמד הוא, היכן

הקודש  רוח היתה לא ושוב הנביאים, מן הקודש רוח
בישראל ·Â˘.(ÊÈ):(שם)מרובה „Ú שלא מהם, נתבייש

גדולתו  שנטל לפי רבו, פני להקביל רוצה אינו יאמרו
דסוטה בתוספתא ראיתי זה כל שישוב, רוצה :(שם)אינו

(ËÈ).ÌÈÚ¯ ÌÈÓ‰Â את משכלת הארץ המים, ומחמת
מכאן  טוב, העיר ומושב מהו כן אם לקברם, יושביה

יושביו על מקום חן א)אמרו מז ÂÓˆ‡(Î‡):(סוטה Ï‡
.ÌÈÓ‰:משם נובעים ÁÏÓ.שהיו Ì˘ ÍÏ˘ÈÂ והלא

נס: בתוך נס אלא הוא, המים את המקלקל דבר מלח

cec zcevn
(‡È).˘‡ ·Î¯ ‰‰Â:'וכו אש רכב  בא Ú˘ÈÏ‡Â(È·)והנה 

.‰‡Â¯:שנלקח ‡·È.בעת  È·‡לעזור לישראל שהיה רבי, רבי
יונתן: תרגם כן ופרשים , רכב  כמו  האויב  ˜¯ÌÈÚ.מול  ÌÈ˘Ï

חתיכות: לשני לומר , ‰'.(È„)רצה  ‰È‡ שנלקח עם כאומר,
כלה: לא  ויכלתו השגחתו הלא  ה', איה הנה ‰Â‡.אליהו, Û‡

ודוגמתו נשתנה. ולא עת, בכל  בהוייתו הוא  אף  לומר . רצה
מג) כג היא(יחזקאל עדיין לומר , ורצה והיא. תזנותיה יזנו עתה  :

ורוצה וכו', ויכה  על  הוא  מוסב או, מאז . כשהיתה בהוייתה
נבקעו המים וכשהכה אליהו, כמעשה עשה אלישע אף לומר,
שעשה הנפלאות  כל  יחד  ומונה הולך  [ומעתה  וכו' והנה הנה

הירדן:Â‰‡¯ÈÂ.(ÂË)אלישע]: מי בוקע  ·È(ÊË)כשהוא
.ÏÈÁ:זמן במעט והנה  הנה ללכת  כח, ובני חיל  ורצוÂ‰ÎÈÏ˘ÈÂ.אנשי מת , הושלך וגופו  האלהים , אל  שבה שהרוח חשבו

ולקברו : ˙˘ÂÁÏ.לבקשו ‡Ï: שראה מה להם  אמר לא הענוה  ומגודל הגוף, עם שעלה  ראה ·Â˘.(ÊÈ)כי  „Úנתאחר אשר עד 
לשלוח : רשות להם  לתת  בו שהפצירו  רב, וכו':ÂË·.(ËÈ)זמן וכרמים  ÏÎ˘Ó˙.בשדות ı¯‡‰Â:יושביה משכלת  המים בסיבת 

(‡Î).ÌÈÓ‰ ‡ˆÂÓ Ï‡:משם נובעים שהמים המקום ÌÈÓÏ.אל È˙‡Ù¯ ז''ל רבותינו  טו)אמרו  בשלח כפול ,(מכילתא הנס שהיה ,
המים: לקלקל המלח  דרך  Ì˘Ó.כי ‰È‰È ‡Ï:המים מסיבת  משכלת עוד  יבוא לא 

oeiv zcevn
(‚È).Ì¯ÈÂ:והגבהה הרמה  חניה:Á‰.(ÂË)מלשון ענין 

.˙ÂÈ‡‚‰:ועמק גיא הדברים,Â¯ˆÙÈÂ.(ÊÈ)מלשון רבוי  ענין
כמו מרצונו, האדם  יא)להעביר לג ויקח :(בראשית בו ויפצר :

.˘Â·כמו איחור, כה)ענין ג בוש:(שופטים עד ויחילו  :
(ËÈ).·˘ÂÓ: ישיבה כמוÏÎ˘Ó˙.מלשון אנשיה , הורגת

יג) לו גוייך :(יחזקאל ומשכלת  :(Î).˙ÈÁÂÏˆצנצנת של תרגום
לג) טז צלוחית:(שמות היא ,(‡Î).‡ˆÂÓ:הנביעה ÂÓ˙מקום
.˙ÏÎ˘ÓÂ: שונות במלות הדבר וכפל  היא , ÂÙ¯ÈÂ.(Î·)היא

רפואה: מלשון 

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יחזקאל יודא שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש על ידי הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה זלמן שי' יפה, וכן נתקבל 

הפ"נ שלו וכבקשתו אזכירו בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר וכל בני ביתו שיחיו, כל אחד ואחת 

להמצטרך, מתאים לתוכן כתבו. ויהי רצון שיבשר טוב, בטוב הנראה והנגלה, בכל הענינים.

ובפרט כי נמצאים אנו בימי סגולה דחדש זה אשר בו יום גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא 

והשלחן ערוך, וימי החנוכה והדלקת הנרות באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

ועוד זאת שכל השנה כולה היא שנת סגולה במלאות ד' יובלות להסתלקות-הילולא של הבעל 

שם טוב. ונודע ענין ההסתלקות שאז מתעלים כל הענינים של בעל ההילולא ביתר שאת וביתר עז.

מובן אשר ענין הזכרון הוא כדי להמשיך בפועל, בחיי היום יום, כל הענינים הנזכרים באופן 

בתור  היתה  שנתגלה,  טרם  עוד  הבעש"ט,  של  הקדש  עבודת  ראשית  והרי  ונעשים.  נזכרים  שיהיו 

באהעלפער, אשר נשא בחיקו צאן קדשים תשב"ר כדי ללמדם א"ב ברכות וק"ש וכו', חינוך על טהרת 

הקדש. ולאידך, גילה אורות הגנוזים דפנימיות התורה בהפצת המעיינות אפילו בין אלה שהיו עדיין 

בבחינת חוצה, כדי להחיש פעמי מלכא משיחא.

ויהי רצון אשר כל אחד מאתנו ימלא תפקידו להמשיך כל הענינים בכל ימות השנה, בפועל 

ממש, ובמדה הכי מלאה, שעל ידי זה נפתחים ג"כ הצנורות וכלים לקבלת ברכות השי"ת בכל המצטרך 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבהמה
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות

לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמן
ּבקֹול חסמּה lek`ln)ואפּלּו drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ

מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד והּואהּמצוה הּׁשֹואל, ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: bi)אמרֹו ,ak zeny) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו מציעא(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ְִֶֶּופרק
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:äöøà Bì-eåçzLiå Búàø÷ì eàáiå òLéìà-ìò eäiìà çeø äçðæèéãáò-úà-Lé àð-äpä åéìà eøîàiåE ¨²¨¬©¥¦−̈©¡¦¨®©¨Ÿ ÆÆ¦§¨½©¦§©£−¨«§¨©Ÿ§´¥¿̈¦¥¨´¥«¤£¨¤Á

éðãà-úà eL÷áéå àð eëìé ìéç-éða íéLðà íéMîçBà íéøää ãçàa eäëìLiå ýåýé çeø BàNð-ït E £¦¦̧£¨¦¹§¥«©À¦¥´§¨»¦©§´¤£Ÿ¤¼¤§¨Æ´©§Ÿ̈½©©§¦¥ÆÆ§©©´¤¨¦½−
úåàébä úçàa(éø÷ úBéàbä):eçìLú àì øîàiåæéLéà íéMîç eçìLiå eçìL øîàiå La-ãò Bá-eøöôiå §©©´©¥¨®Ÿ©¥¨®©−Ÿ¤¬Ÿ¦§¨«©¦§§¬©−Ÿ©´Ÿ¤§¨®©«¦§§Æ£¦¦´¦½

ìL eL÷áéå:eäàöî àìå íéîé-äLçéíëéìà ézøîà-àBìä íäìà øîàiå Bçéøéa áLé àeäå åéìà eáLiå ©§©§¬§Ÿ¨«¨¦−§¬Ÿ§¨ª«©¨ª´¥½̈§−Ÿ¥´¦«¦®©´Ÿ¤£¥¤½£«¨©¬§¦£¥¤−
:eëìz-ìàèéíéòø íénäå äàø éðãà øLàk áBè øéòä áLBî àð-äpä òLéìà-ìà øéòä éLðà eøîàiå ©¥¥«©¸Ÿ§¹©§¥³¨¦Æ¤¡¦½̈¦¥º̈©³¨¦Æ½©£¤¬£Ÿ¦−Ÿ¤®§©©¬¦¨¦−

:úìkLî õøàäåë:åéìà eç÷iå çìî íL eîéùå äLãç úéçìö éì-eç÷ øîàiåàëàöBî-ìà àöiå §¨¨¬¤§©¨«¤©ÀŸ¤§¦Æ§Ÿ¦´£¨½̈§¦¬Ÿ−̈¤®©©¦§−¥¨«©¥¥Æ¤¨´
:úìkLîe úåî ãBò íMî äéäé-àì älàä íénì éúàtø ýåýé øîà-äk øîàiå çìî íL-CìLiå íénä©©½¦©©§¤−̈¤®©©¹Ÿ¤«Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦¦Æ¦Æ©©´¦¨¥½¤«Ÿ¦§¤¬¦¨²−¨¬¤§©¨«¤

áëô :øac øLà òLéìà øáãk äfä íBiä ãò íénä eôøiå©¥¨´©©½¦©−©´©¤®¦§©¬¡¦−̈£¤¬¦¥«

i"yx
(·È).Ï‡¯˘È ·Î¯ È·‡ È·‡ להון דטב רבי רבי

ופרשין: מרתיכין בצלותיה ‡È‰Ï(È„)לישראל '‰ ‰È‡
.Â‰ÈÏ‡:אלי ברוחו שנים פי בי שתשרה שהובטחתי

.ÌÈÓ‰ ˙‡ ‰ÎÈÂ ‡Â‰ Û‡ אליעזר רבי בפרקי הוא, אף
כפלים  אלישע חציית גדולה הגלילי: יוסי רבי של בנו
זכותו  ועכשיו שניהם, זכות שבתחלה אליהו, כשל

‰'.(ÊË)יחידי: ÁÂ¯ Â‡˘ ÔÙ לו אמרו אמש אפשר
מהם  נעלם ועכשיו אדוניך, את לוקח ה' היום כי הידעת
ונסתלקה  הלכה אליהו, שנגנז מיום מלמד הוא, היכן

הקודש  רוח היתה לא ושוב הנביאים, מן הקודש רוח
בישראל ·Â˘.(ÊÈ):(שם)מרובה „Ú שלא מהם, נתבייש

גדולתו  שנטל לפי רבו, פני להקביל רוצה אינו יאמרו
דסוטה בתוספתא ראיתי זה כל שישוב, רוצה :(שם)אינו

(ËÈ).ÌÈÚ¯ ÌÈÓ‰Â את משכלת הארץ המים, ומחמת
מכאן  טוב, העיר ומושב מהו כן אם לקברם, יושביה

יושביו על מקום חן א)אמרו מז ÂÓˆ‡(Î‡):(סוטה Ï‡
.ÌÈÓ‰:משם נובעים ÁÏÓ.שהיו Ì˘ ÍÏ˘ÈÂ והלא

נס: בתוך נס אלא הוא, המים את המקלקל דבר מלח

cec zcevn
(‡È).˘‡ ·Î¯ ‰‰Â:'וכו אש רכב  בא Ú˘ÈÏ‡Â(È·)והנה 

.‰‡Â¯:שנלקח ‡·È.בעת  È·‡לעזור לישראל שהיה רבי, רבי
יונתן: תרגם כן ופרשים , רכב  כמו  האויב  ˜¯ÌÈÚ.מול  ÌÈ˘Ï

חתיכות: לשני לומר , ‰'.(È„)רצה  ‰È‡ שנלקח עם כאומר,
כלה: לא  ויכלתו השגחתו הלא  ה', איה הנה ‰Â‡.אליהו, Û‡

ודוגמתו נשתנה. ולא עת, בכל  בהוייתו הוא  אף  לומר . רצה
מג) כג היא(יחזקאל עדיין לומר , ורצה והיא. תזנותיה יזנו עתה  :

ורוצה וכו', ויכה  על  הוא  מוסב או, מאז . כשהיתה בהוייתה
נבקעו המים וכשהכה אליהו, כמעשה עשה אלישע אף לומר,
שעשה הנפלאות  כל  יחד  ומונה הולך  [ומעתה  וכו' והנה הנה

הירדן:Â‰‡¯ÈÂ.(ÂË)אלישע]: מי בוקע  ·È(ÊË)כשהוא
.ÏÈÁ:זמן במעט והנה  הנה ללכת  כח, ובני חיל  ורצוÂ‰ÎÈÏ˘ÈÂ.אנשי מת , הושלך וגופו  האלהים , אל  שבה שהרוח חשבו

ולקברו : ˙˘ÂÁÏ.לבקשו ‡Ï: שראה מה להם  אמר לא הענוה  ומגודל הגוף, עם שעלה  ראה ·Â˘.(ÊÈ)כי  „Úנתאחר אשר עד 
לשלוח : רשות להם  לתת  בו שהפצירו  רב, וכו':ÂË·.(ËÈ)זמן וכרמים  ÏÎ˘Ó˙.בשדות ı¯‡‰Â:יושביה משכלת  המים בסיבת 

(‡Î).ÌÈÓ‰ ‡ˆÂÓ Ï‡:משם נובעים שהמים המקום ÌÈÓÏ.אל È˙‡Ù¯ ז''ל רבותינו  טו)אמרו  בשלח כפול ,(מכילתא הנס שהיה ,
המים: לקלקל המלח  דרך  Ì˘Ó.כי ‰È‰È ‡Ï:המים מסיבת  משכלת עוד  יבוא לא 

oeiv zcevn
(‚È).Ì¯ÈÂ:והגבהה הרמה  חניה:Á‰.(ÂË)מלשון ענין 

.˙ÂÈ‡‚‰:ועמק גיא הדברים,Â¯ˆÙÈÂ.(ÊÈ)מלשון רבוי  ענין
כמו מרצונו, האדם  יא)להעביר לג ויקח :(בראשית בו ויפצר :

.˘Â·כמו איחור, כה)ענין ג בוש:(שופטים עד ויחילו  :
(ËÈ).·˘ÂÓ: ישיבה כמוÏÎ˘Ó˙.מלשון אנשיה , הורגת

יג) לו גוייך :(יחזקאל ומשכלת  :(Î).˙ÈÁÂÏˆצנצנת של תרגום
לג) טז צלוחית:(שמות היא ,(‡Î).‡ˆÂÓ:הנביעה ÂÓ˙מקום
.˙ÏÎ˘ÓÂ: שונות במלות הדבר וכפל  היא , ÂÙ¯ÈÂ.(Î·)היא

רפואה: מלשון 
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(·).¯Â‡ ‰ËÂÚ:כשלמה ÂÈÎ‡ÏÓ(„)ברקיע ‰˘ÂÚ
.˙ÂÁÂ¯:שלוחיו הרוחות את Â·ÏÎ˘(Â)עושה ÌÂ‰˙
.Â˙ÈÒÎאחר במקום האמור דוגמת ל"ח)זה בשומי (איוב

וגו': לבושו הים:˙‰ÌÂ.ענן Â„ÓÚÈ.הוא ÌÈ¯‰ ÏÚ
ההר  על עומד העולם מכל גבוה אוקיינוס וכן מי ים,

אומר ט)הוא ה פני (עמוס על וישפכם הים למי הקורא
למטה: מלמעלה אלא שפיכה אין ÔÓ(Ê)הארץ,

.ÔÂÒÂÈ Í˙¯Ú‚א)כשאמרת ומאותו (בראשית המים יקוו
להם: יסדת אשר מקום אל ונקוו יחפזון הקול

(Ë).˙Ó˘ ÏÂ·‚:שפתו סביב אשר החול להם

cec zcevn
(·).‰ËÂÚגוף המעטף כשלמה באור העולם את מלביש

˘ÌÈÓ.האדם: ‰ËÂ:יריעה הנוטה  כאדם הארץ  סביב
(‚).‰¯˜Ó‰העליונים המים והם במים עליותיו  תקרת עשה 

לעלייה : כתקרה שהם השמים מעל  להיות¯Â·ÂÎ.אשר
מרכבו: את כהרוכב יטם  יחפוץ אשר  לכל  ‰ÍÏ‰Ó.מרכבה

כנף: כבעל  ועופף  הנושב הרוח  ידי על  במרוצה העבים מוליך
(„).˙ÂÁÂ¯ ÂÈÎ‡ÏÓ:שלוחיו להיות הרוחות  ÏÚ(‰)עושה

.‰ÈÂÎÓ:עולם עד  לפול נוטה תהיה לבל  ובסיסה כנה כמו˙‰ÌÂ.(Â)על  העולם  את וישטוף יעלה  לבל  התהום את  כסית
ה מימי יש ההרים . על  במלבוש. מה דבר  המים:שמכסים כדרך  למטה נשפכים  ואינם  ההרים  על  ‚Í˙¯Ú.(Ê)ים  ÔÓכשאמרת

שם: שהמה המקום אל  נסו  המים  ¯ÍÓÚ.יקוו ÏÂ˜ ÔÓ:מקומם אל  ללכת אז מהרו רעם  כקול שהוא קולך להם השמעת בעת 
(Á).ÌÈ¯‰ ÂÏÚÈכטבע שמה נשארו ולא הבקעות אל ירדו ומשם המים מטבע חוץ  ההרים על מהלכם בדרך הלכו  נסעו  בעת 

להם: יסדת אשר הזה המקום אל  הלכו רק ˘Ó˙.(Ë)המים ÏÂ·‚ לבל ההוא הגבול  יעברו לבל לגבול  להם  שמת  הים חול 
בתחילה: כאשר הארץ  לכסות למקומם ישובו

oeiv zcevn
(·).‰ËÂÚ יעטה כבגד כמו עטיפה קט)ענין ÓÏ˘Î‰.:(לקמן

כמו‰Ó˜¯‰.(‚)כוילון:ÚÈ¯ÈÎ‰.כמלבוש: הבית  כסוי  ענין
קרוהו ג)המה  ממעל ÂÈ˙ÂÈÏÚ.:(נחמיה חדר והוא  עליה מל '

כמוË‰ÂÏ.(„)עננים:ÌÈ·Ú.לחדר: ומתלהב  שורף
מסביב מב)ותלהטהו חפזוןÔÂÊÙÁÈ.(Ê):(ישעיה מלשון 

ומהירות:

xe` ldi
ע "א.ברכיא  ד "י דברכות  פ"ק לבשת. והדר  הוד כו' נפשי 

בא רבות א'. קנ "ג עמה "מ  המזמור. רוב פ"א מ"ב עקרים 
קס "ט  ספ"ד ויקרא ע "א. ק"פ שמיני  פ ' סוף א '. קל "ב פט"ו
פ "ל . אמור ב'. קמ "ה  פ"ל  משפטים  ד '. רצ"א  ואתחנן ס"פ ד '.
יפו מה  בפסוק ד ' כ "ו בשה"ש ח "מ  ג '. רנ"ז י"ד  פ' נשא
של"ה הדרה . כל  ציון בת  מן  ויצא  בפסוק א' ס"ה  איכה דודיך.
וז"ל  קצ"ז ר"ן מ"ע  ב '. ת"ז  ב '. שמ "א  א' ש "מ  א' קפ "ט
צור ת "ל  מה עולמים צור ה' ביה  כי  א ' קל "ב בא  הרבות 
ה' נאמר לכך כלום חשובין אינן עליו עולמים  שני עולמים
והדר הוד לבושו הקב "ה ד' עמוד  הנ"ל  ודף מאד. גדלת אלקי
בדה "א מלכות הוד  עליו ויתן שנאמר  מלכות  הוד לשלמה ונתן
דוד  שפרט  מה כל ע "א  ק"פ י"ג ס"פ שמיני  בסדר כ"ט . סי '
אמא כען  ד ' סי' דניאל שנאמר אחד  בפסוק רשע  אותו כלל 
אלקי ה ' ומהדר כו'. שמיא למלך  ומהדר  ומרומם משבח נ"נ
ברכי חמשה מענין ספ "ד  ויקרא  לבשת . והדר  הוד  מאד  גדלת
מן אדם  של פטירתו  בשעת  מאד  גדלת  כו' נפשי ברכי נפשי.

נפשי: ברכי כו' יתמו שנאמר  לע"ל וא' העולם 
בעשרהס"פ הקב"ה  את מעטרין ישראל וכנגדן ואתחנן 

וכ"ה עכ "ל . עשרה  הרי לבשת והדר  הוד  עד כו ' לבושים
פסוקים חשבון  שאין רק  דודיך  יפו מה  בפסוק רבה בשה"ש
לבשת והדר הוד  אך  הנ"ל . מקומות בשני שוין  הלבושים של 
קחשיב למטה מלמעלה אם וא"כ  העשירי הוא  המקומות בשני

הוא קחשיב מלמטלמ "ע  ואם בהוד . איהי  כי מל '. בבחי' הוא
אור עוטה אח"כ  מדנאמר  וכ"נ דא "ס. מל ' שהוא בכתר
ברבות וע' נפקת . מחכ' דאורייתא  תורה  בחי' דהיינו כשלמה
והדר הוד לכאורה א"כ אור עוטה  מענין דלעיל  א ' קל "ב  בא 

הכתר: בבחי ' זהו לבשת
הקב "הבאיכה זה הדרה כל  הדרה . כל ציון  מבת ויצא בפסוק 

פרי ד"א  פ "ל  אמור סדר  ברבות  גם לבשת. והדר הוד  שנאמר
לבשת: והדר  הוד  שנאמר הקב "ה זה  הדר עץ

שהזכיבבחיי גדילים ולשון וז"ל  תצא כי  במלבושפ' כאן ר
לבשת והדר הוד  מאד  גדלת אלהי ה' למ "ש רמז  הוא  הציצית
מבואר וזה  דוגמא  הוא חוטין בל"ב  ציצית הלובש כי  זה והבן
סוכ"ע בחי' שהטלית ציצית  דפ ' אני בד "ה  מבואר והנה עכ"ל .
ממכ"ע בחי' חכמה  נתיבות ל"ב הם הציצית חוטי  ול"ב
והדר דהוד מבואר וא"כ כו' דא"א  שערות  מבחי' ונמשכים
לבוש דיביאו בביאור ועמ "ש  כו ' סוכ "ע בחי' זהו  לבשת 

כו': הראש על שמקיף הטלית מענין מלכות
דקצ "ט ברכי ויקהל  ח "ב  סע"א. דפ"ז לך  לך  זח "א נפשי 

לבושוי ומאן א ' דס"א  בשלח ח"ב לבשת. והדר הוד  סע "ב
נ"ב שם ובמק "מ  לבשת. והדר הוד  דכתיב  ונצח  הוא  דקב"ה 
מלבושים בבחי' חשמ"ל  נעשים  הם  דבינה נו"ה כי מהרח"ו

זעיר: ע"ג
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:íéî-eãîòéæ:ïeæôçé Eîòø ìB÷-ïî ïeñeðé Eúøòb-ïîçzãñé | äæ íB÷î-ìà úBò÷á eãøé íéøä eìòé ©«©§¨«¦¦©«£¨´§´§®¦¬©«¹©§À¥¨«¥«©«£´−¨¦¥«§´§¨®¤§¹À¤³¨©Ä§¨

:íäìè:õøàä úBqëì ïeáLé-ìa ïeøáòé-ìa zîN-ìeáb ¨¤«§«−©§¨©©«£Ÿ®©§¹ªÀ§©¬¨¨«¤
i"yx

(·).¯Â‡ ‰ËÂÚ:כשלמה ÂÈÎ‡ÏÓ(„)ברקיע ‰˘ÂÚ
.˙ÂÁÂ¯:שלוחיו הרוחות את Â·ÏÎ˘(Â)עושה ÌÂ‰˙
.Â˙ÈÒÎאחר במקום האמור דוגמת ל"ח)זה בשומי (איוב

וגו': לבושו הים:˙‰ÌÂ.ענן Â„ÓÚÈ.הוא ÌÈ¯‰ ÏÚ
ההר  על עומד העולם מכל גבוה אוקיינוס וכן מי ים,

אומר ט)הוא ה פני (עמוס על וישפכם הים למי הקורא
למטה: מלמעלה אלא שפיכה אין ÔÓ(Ê)הארץ,

.ÔÂÒÂÈ Í˙¯Ú‚א)כשאמרת ומאותו (בראשית המים יקוו
להם: יסדת אשר מקום אל ונקוו יחפזון הקול

(Ë).˙Ó˘ ÏÂ·‚:שפתו סביב אשר החול להם

cec zcevn
(·).‰ËÂÚגוף המעטף כשלמה באור העולם את מלביש

˘ÌÈÓ.האדם: ‰ËÂ:יריעה הנוטה  כאדם הארץ  סביב
(‚).‰¯˜Ó‰העליונים המים והם במים עליותיו  תקרת עשה 

לעלייה : כתקרה שהם השמים מעל  להיות¯Â·ÂÎ.אשר
מרכבו: את כהרוכב יטם  יחפוץ אשר  לכל  ‰ÍÏ‰Ó.מרכבה

כנף: כבעל  ועופף  הנושב הרוח  ידי על  במרוצה העבים מוליך
(„).˙ÂÁÂ¯ ÂÈÎ‡ÏÓ:שלוחיו להיות הרוחות  ÏÚ(‰)עושה

.‰ÈÂÎÓ:עולם עד  לפול נוטה תהיה לבל  ובסיסה כנה כמו˙‰ÌÂ.(Â)על  העולם  את וישטוף יעלה  לבל  התהום את  כסית
ה מימי יש ההרים . על  במלבוש. מה דבר  המים:שמכסים כדרך  למטה נשפכים  ואינם  ההרים  על  ‚Í˙¯Ú.(Ê)ים  ÔÓכשאמרת

שם: שהמה המקום אל  נסו  המים  ¯ÍÓÚ.יקוו ÏÂ˜ ÔÓ:מקומם אל  ללכת אז מהרו רעם  כקול שהוא קולך להם השמעת בעת 
(Á).ÌÈ¯‰ ÂÏÚÈכטבע שמה נשארו ולא הבקעות אל ירדו ומשם המים מטבע חוץ  ההרים על מהלכם בדרך הלכו  נסעו  בעת 

להם: יסדת אשר הזה המקום אל  הלכו רק ˘Ó˙.(Ë)המים ÏÂ·‚ לבל ההוא הגבול  יעברו לבל לגבול  להם  שמת  הים חול 
בתחילה: כאשר הארץ  לכסות למקומם ישובו

oeiv zcevn
(·).‰ËÂÚ יעטה כבגד כמו עטיפה קט)ענין ÓÏ˘Î‰.:(לקמן

כמו‰Ó˜¯‰.(‚)כוילון:ÚÈ¯ÈÎ‰.כמלבוש: הבית  כסוי  ענין
קרוהו ג)המה  ממעל ÂÈ˙ÂÈÏÚ.:(נחמיה חדר והוא  עליה מל '

כמוË‰ÂÏ.(„)עננים:ÌÈ·Ú.לחדר: ומתלהב  שורף
מסביב מב)ותלהטהו חפזוןÔÂÊÙÁÈ.(Ê):(ישעיה מלשון 

ומהירות:

xe` ldi
ע "א.ברכיא  ד "י דברכות  פ"ק לבשת. והדר  הוד כו' נפשי 

בא רבות א'. קנ "ג עמה "מ  המזמור. רוב פ"א מ"ב עקרים 
קס "ט  ספ"ד ויקרא ע "א. ק"פ שמיני  פ ' סוף א '. קל "ב פט"ו
פ "ל . אמור ב'. קמ "ה  פ"ל  משפטים  ד '. רצ"א  ואתחנן ס"פ ד '.
יפו מה  בפסוק ד ' כ "ו בשה"ש ח "מ  ג '. רנ"ז י"ד  פ' נשא
של"ה הדרה . כל  ציון בת  מן  ויצא  בפסוק א' ס"ה  איכה דודיך.
וז"ל  קצ"ז ר"ן מ"ע  ב '. ת"ז  ב '. שמ "א  א' ש "מ  א' קפ "ט
צור ת "ל  מה עולמים צור ה' ביה  כי  א ' קל "ב בא  הרבות 
ה' נאמר לכך כלום חשובין אינן עליו עולמים  שני עולמים
והדר הוד לבושו הקב "ה ד' עמוד  הנ"ל  ודף מאד. גדלת אלקי
בדה "א מלכות הוד  עליו ויתן שנאמר  מלכות  הוד לשלמה ונתן
דוד  שפרט  מה כל ע "א  ק"פ י"ג ס"פ שמיני  בסדר כ"ט . סי '
אמא כען  ד ' סי' דניאל שנאמר אחד  בפסוק רשע  אותו כלל 
אלקי ה ' ומהדר כו'. שמיא למלך  ומהדר  ומרומם משבח נ"נ
ברכי חמשה מענין ספ "ד  ויקרא  לבשת . והדר  הוד  מאד  גדלת
מן אדם  של פטירתו  בשעת  מאד  גדלת  כו' נפשי ברכי נפשי.

נפשי: ברכי כו' יתמו שנאמר  לע"ל וא' העולם 
בעשרהס"פ הקב"ה  את מעטרין ישראל וכנגדן ואתחנן 

וכ"ה עכ "ל . עשרה  הרי לבשת והדר  הוד  עד כו ' לבושים
פסוקים חשבון  שאין רק  דודיך  יפו מה  בפסוק רבה בשה"ש
לבשת והדר הוד  אך  הנ"ל . מקומות בשני שוין  הלבושים של 
קחשיב למטה מלמעלה אם וא"כ  העשירי הוא  המקומות בשני

הוא קחשיב מלמטלמ "ע  ואם בהוד . איהי  כי מל '. בבחי' הוא
אור עוטה אח"כ  מדנאמר  וכ"נ דא "ס. מל ' שהוא בכתר
ברבות וע' נפקת . מחכ' דאורייתא  תורה  בחי' דהיינו כשלמה
והדר הוד לכאורה א"כ אור עוטה  מענין דלעיל  א ' קל "ב  בא 

הכתר: בבחי ' זהו לבשת
הקב "הבאיכה זה הדרה כל  הדרה . כל ציון  מבת ויצא בפסוק 

פרי ד"א  פ "ל  אמור סדר  ברבות  גם לבשת. והדר הוד  שנאמר
לבשת: והדר  הוד  שנאמר הקב "ה זה  הדר עץ

שהזכיבבחיי גדילים ולשון וז"ל  תצא כי  במלבושפ' כאן ר
לבשת והדר הוד  מאד  גדלת אלהי ה' למ "ש רמז  הוא  הציצית
מבואר וזה  דוגמא  הוא חוטין בל"ב  ציצית הלובש כי  זה והבן
סוכ"ע בחי' שהטלית ציצית  דפ ' אני בד "ה  מבואר והנה עכ"ל .
ממכ"ע בחי' חכמה  נתיבות ל"ב הם הציצית חוטי  ול"ב
והדר דהוד מבואר וא"כ כו' דא"א  שערות  מבחי' ונמשכים
לבוש דיביאו בביאור ועמ "ש  כו ' סוכ "ע בחי' זהו  לבשת 

כו': הראש על שמקיף הטלית מענין מלכות
דקצ "ט ברכי ויקהל  ח "ב  סע"א. דפ"ז לך  לך  זח "א נפשי 

לבושוי ומאן א ' דס"א  בשלח ח"ב לבשת. והדר הוד  סע "ב
נ"ב שם ובמק "מ  לבשת. והדר הוד  דכתיב  ונצח  הוא  דקב"ה 
מלבושים בבחי' חשמ"ל  נעשים  הם  דבינה נו"ה כי מהרח"ו

זעיר: ע"ג
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד נח קרןïëéäîדף מאיזה -ìéçúî àeä,ליתןúéðBôö úéçøæî ïøwî, ¥¥¨©§¦¦¤¤¦§¨¦§¦

לקרן לימין, המזבח את לסבב úéîBøc,וממשיך úéáøòî ,úéáøòî úéðBôö§¦©£¨¦©£¨¦§¦
íB÷î ,úéçøæî úéîBøc ק ìéçúîרן- àeäLהדם את כל úàhçaלתת של §¦¦§¨¦¨¤©§¦§©¨

ïBöéçäהשנה çaæî ìò,דרומית מזרחית קרן שהוא -íMîøîBb äéä מסיים - ©¦§¥©©¦¦¨¨¨¥
הדם øîBà,בנתינת øæòéìà éaø .éîéðtä çaæî ìò רק היה הפנימי שמזבח כיון ©¦§¥©©§¦¦©¦¡¦¤¤¥

אלא  הקרנות, על להזות כדי ברגלו המזבח את להקיף נצרך אינו לכן אמה, על אמה

àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa,הקרנות כל על ïlekונותן ìòå שלושת כל על - ¦§¨¨¥§©¥§©¨
אליו סמוכות היו שלא äìòîì,הקרנות ähîlî ïúBð äéä,ליתן יותר לו נוח שכך ¨¨¥¦§©¨§©§¨

לו, סמוכים הקרנות שאין לפי בגדיו, שיתלכלכו חשש אין äúéäLוכן Bfî õeç¦¤¨§¨
,åéðôì,צפונית מזרחית קרן ähîìשהיא äìòîlî ïúBð äéäL יתלכלכו שלא כדי §¨¨¤¨¨¥¦§©§¨§©¨

בגדיו.

המזבח, קרנות על שנתן çaæîלאחר ìL Bøäè ìò äfä במקום המזבח גג על - ¦¨©¨¢¤¦§¥©
הגחלים את ממנו שפינה ãBñéמגולה ìò CôBL äéä ícä éøéLe ,íéîòt òáL¤©§¨¦§¨¥©¨¨¨¥©§
,ïBöéçä çaæî ìL éáøòî מן ביציאתו תחילה פוגע היה המזבח של זה שבצד ©£¨¦¤¦§¥©©¦

הדםåההיכל, עלìLשיירי מהן שנתנו ãBñéהחטאות ìà CôBL äéä ïBöéçä çaæî §¤¦§¥©©¦¨¨¥¤§
elàå elà ,éîBøc שהיה הפנימי המזבח על מהן שהזו הקרבנות של הדם שיירי בין - §¦¥¨¥

שהיה  החיצון המזבח על מהן שנתנו הקרבנות של הדם שיירי ובין מערבי, ביסוד שופכם 

קטנים, נקבים שני דרך מהיסוד יוצאים היו הדרומי, ביסוד änàaו שופכם ïéáøòúî¦§¨§¦¨©¨
בו עוברים המים שהיו בצינור -ïéàöBéåעדïBøã÷ ìçðì,לירושלים חוץ שהיה - §§¦§©©¦§

å היו הם, קדשים שדם ïéððâìלפי ïéøkîðגינות בעלי -,ìáæì.להקדש והדמים §¦§¨¦§©¨¦§¤¤
ïäa ïéìòBîe.להקדש לשלם בלא מהם לנהנה איסור ויש - £¦¨¤

,ïðaø eðz àøîâנאמר הפרוכת על הפר מדם שהזה çaænä,(שם)לאחר ìà àöéå' ¨©¨¨§¨¨¤©¦§¥©
עליו', וכּפר ה' לפני øîBìאׁשר ãeîìz äî וכפר' לכתוב די והיה 'ויצא', הוסיף למה - ְְֲִִֵֶֶָָ©©§©

ה''. לפני אשר המזבח ìkעל ìò àaä øta eðéönL éôì ,äéîçð éaø øîà̈©©¦§¤§¨§¦¤¨¦©¨©¨©¨
úBönä,העדה ופר משיח כהן פר דהיינו -,çaænì õeç ãîBò ïäkL בין כלומר, ©¦§¤Ÿ¥¥©¦§¥©

והמזבח, ההיכל úëBøtäפתח ìò äfîeמרחוק,äfî àeäL äòLa נכנס ואינו ©¤©©¨¤§¨¨¤©¤
לפרוכת, המזבח בין לעמוד äæפנימה óà ìBëéהכהן יעמוד הכפורים יום בפר -ïk ¨©¤¥

הפרוכת, על מהדם שם בעמדו ויזה למזבח ההיכל פתח øîBìבין ãeîìz הזאת אחרי ©§©
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l''z dn gafnd l` `vie k''za dl
xta epivny itl dingp iax xn`
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`edy drya zkxtd lr dfne gafnd on miptl cner `edy mixetkd mei xta epivny itl dingp iax xn` xnel
xt iab jdl inp opiqxb ikd 'd iptl odkd oi`e 'd iptl (xy`) minqd zxhw gafn xnel cenlz ok df s` leki dfn
xy` gafnd lr xtke aezkl el did xnel cenlz dn gafnd l` `vie ediieexzc dyexit ikde k''za giyn odk
`edyk gafnl ueg cner odkdy dcrd xte giyn odk xta epivny itl dingp iax xn` `vie l''z dn 'd iptl
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xnel cenlz dn 'd iptl giyn odk xt iab jci` `ipz gafnd on mipta cner did eiykr cry epcnl gafnd
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב כסלו, ואתחיל מהענין הכי מתמיה בו, סעיף ד', בהנוגע להמשך המפעל ]אף 

שקצת לימוד זכות יש, שמתחיל סעיף זה בהתיבות "מחשבות פסולות", ז.א. שמלכתחלה פסל אותם, 

אלא שהתמי' היא גם על הקס"ד[, ובודאי למותר להאריך בדבר הפשוט אודות גודל ההכרח והחיוניות 

בכל מוסד של חינוך הרוצה להיות על טהרת הקדש, ועוד יותר שההכרח בזה הולך ומתרבה וגדל, אלא 

שמובן וגם פשוט שביחד עם זה, עליו להשתדל, שלא רק יקטינו אלא אדרבה יגדילו המוסד לכל לראש 

בכמות, ובמילא מהכמות תבוא סו"ס גם הגדלה באיכות כנהוג בישראל, והרי על ענינים כגון אלו, י"ל 

הוראת חז"ל יגעת ומצאת, ובפרט שההכרה בהכרח חינוך דתי, הולכת ומתפשטת.

ומכאן לסעיף א' שבמכתבו, בהנוגע למצב דבורו וכו' והוא שייך גם למענה הנ"ל, כוונתי: בטח 

נשאר אצלו העתק מכתביו לכאן בהנוגע להדבור שלו ומצב רוחו אז, עד שכאילו ח"ו אבדה וכו' וגם אז 

העלה על הכתב מעין מחשבות האמורות, והנה עתה נוכח, שהמצב הרבה יותר טוב מאשר שיער, והלואי 

הי' אז חזק בבטחונו, שהשיפור הי' מתקדם יותר וגם גדול יותר, ואין צועקין על העבר, כי אם בהנוגע 

להבא ובהנוגע לסעיף ד' שבמכתבו.

מהנכון הי' שיתדבר עם אנ"ש הבאים במגע ג"כ עם אותם המשרדים אודותם כותב, ואפשר יוכלו 

לייעצו בהנוגע לפעולות ההשתדלות.

תחי'  לזוגתו  יסביר  וכלל,  כלל  הפחדה  כל  מבלי  מאירות,  ובאותיות  נועם  שבדבורי  תקותי, 

שתסיח דעתה לגמרי ממחשבות פסולות האמורות כלשונו במכתבו, ובפרט אשר הזכירו פעולותי' אלו 

בעת בקשתה להצלחת הטפול הרפואי ורפואתה.

עד עתה נתעכבתי להעיר על הבא לקמן, אבל אינני רואה רשות לעצמי להשתמט מלכתוב עתה 

עד"ז, והוא במכתבו הקודם הזכיר כמו בדא"ג אשר בנו שי' לומד במוסד פלוני.

- והנה אף כי אין מוכרים לי תנאי הלימוד במוסד שמזכיר, הנה בודאי כפתגם הידוע, צו גוט קען 

מען שטענדיג צוגעבען, והרי כמה מוסדות חינוך בגיל שלו באה"ק ת"ו ששם לומדים רק לימודי קדש 

כל  הרי  ולכאורה  ז.א. חסידותיים,  גם אהבת השם,  כאלו שחדורים  גם  ובהם  ביראת שמים,  חדורים 

עסקן בשטח החינוך עליו לכל לראש להראות דוגמא, שאין להסתפק בחינוך לחצאין ולשליש וכו', ובפרט 

בהביא בחשבון השפעת הרחוב וכו' וד"ל, והוא ע"ד החילוק בדין בין טופח ע"מ להטפיח לטופח סתם.

תקותי שביום הבהיר י"ט כסלו התועד בסביבה מתאימה, ז.א. שמה שכותב ע"ד התכנית לי"ט 

כסלו, הביאה בפועל והעיקר באופן שיהי' רישומו ניכר במשך כל השנה, שהרי יום זה הוא ראש השנה 

לדא"ח )כידוע אגה"ק של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, נדפסה בהיום יום י"ט כסלו(, וידוע הדיוק ראש 

ולא תחלה, כי ממנו המשכות לכל ימי השנה, ע"ד ההמשכה מהראש לכל האברים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד נח קרןïëéäîדף מאיזה -ìéçúî àeä,ליתןúéðBôö úéçøæî ïøwî, ¥¥¨©§¦¦¤¤¦§¨¦§¦

לקרן לימין, המזבח את לסבב úéîBøc,וממשיך úéáøòî ,úéáøòî úéðBôö§¦©£¨¦©£¨¦§¦
íB÷î ,úéçøæî úéîBøc ק ìéçúîרן- àeäLהדם את כל úàhçaלתת של §¦¦§¨¦¨¤©§¦§©¨

ïBöéçäהשנה çaæî ìò,דרומית מזרחית קרן שהוא -íMîøîBb äéä מסיים - ©¦§¥©©¦¦¨¨¨¥
הדם øîBà,בנתינת øæòéìà éaø .éîéðtä çaæî ìò רק היה הפנימי שמזבח כיון ©¦§¥©©§¦¦©¦¡¦¤¤¥

אלא  הקרנות, על להזות כדי ברגלו המזבח את להקיף נצרך אינו לכן אמה, על אמה
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הדםåההיכל, עלìLשיירי מהן שנתנו ãBñéהחטאות ìà CôBL äéä ïBöéçä çaæî §¤¦§¥©©¦¨¨¥¤§
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שהיה  החיצון המזבח על מהן שנתנו הקרבנות של הדם שיירי ובין מערבי, ביסוד שופכם 

קטנים, נקבים שני דרך מהיסוד יוצאים היו הדרומי, ביסוד änàaו שופכם ïéáøòúî¦§¨§¦¨©¨
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc `nei(oey`x meil)

çìML éôìmigely lecb odk opgeiïéàL äàøå ,ìàøNé éìeáb ìëa §¦¤¨©§¨§¥¦§¨¥§¨¨¤¥
ux`d inrïéLéøôîmdizexitn,ãáìa äìBãb äîeøz àlà`l la` ©§¦¦¤¨§¨§¨¦§©

mdizexity xfb jkle ,zexyrnd x`y z` yixtdl mixidf eid
dnexzn ueg zexyrn yixtdl jxhvi mdn gwelde ,'i`nc'
s` dlecb dnexz yixtdl mikixv oinezgpd oi` jkitle .dlecb

oke .ux`d mrn zgwlpd d`eaznàì énð éðò øNòîe ïBLàø øNòî©£¥¦©£¥¨¦©¦Ÿ
oeik ,i`nc z`eazn miiprle miiell ozil oinezgpd miaiig

e mixyern wtq zexitdyäéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnämiield - ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
mrdy dgkedd zaeg mdilr oinezgpdn `ivedl mi`ad miiprde
myixtdl mezgpd aiigy s` jkle ,eizexit z` xyir `l ux`d
z` mdl ozil aiegn epi` mewn lkn ,lah wtq icin m`ivedl ick

.mixfl mixzen mdy oeik dlke`l lekie yixtdy d`eazdàlà¤¨
,éðL øNòî,epnn oinezgpd mixeht recneäeìëéðå e÷qðå eLøôð- ©£¥¥¦©§§§¦§§¥§

edelk`ie elrie edeyixti,íéìLeøéa`l `ny yeygl yi ixdy ¦¨©¦
uegn ipy xyrn zlik` xeqi` lr exarie ux`d mrd exyir
mixg`l epzil mikixv mpi` z`f owzl icky oeike ,milyexil
yie ,dne`n jka miciqtn mpi`y `vnp ,edelk`i mnvr md `l`

.milyexil elrie eyixtiy owzl epl
:`xnbd zx`anïéøãäøtL CBzî ,àìeò øîà[mixhey-]eìlä ¨©¨¦¤©§¤§¦©¨

ïúBà ïéèáBçoenn zeqpw mdilr milihne oinezgpd z` -íéðL ìk §¦¨¨§¥
Lãç øNò,mixheyd iepin onf `edyíéøîBàåmipenndeøëî ,ïäì ¨¨Ÿ¤§§¦¨¤¦§

,ìBæa eøëî ,ìBæajkle ,wgeca dzid minezgpd zqpxt jk meyn §¦§§
e mdilr elwdïðaø eäðeçøèà àì,milyexil ipy xyrnd zelrdl Ÿ©§§§©¨¨

:`xnbd zx`an .oixyrn ux`d inr aexy jk lr eknqeéàî©
éñøet ,ïéøãäøt.eiciwte jlnd ixhey - ©§¤§¦§¥

ipy zia ztewza mipdkd ztlgd oipr z` x`al `xnbd zxfeg
:lirl `aedy,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàokide cvik ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

miiwzpéñBz 'ä úàøé' áéúëc éàî'äðøö÷z íéòLø úBðLe íéîé ó ©¦§¦¦§©¦¨¦§§¨¦¦§Ÿ§¨
(fk i ilyn),éñBz 'ä úàøé'éîé óäæ ,'ía miiwzpãîòL ïBLàø Lc÷î ¦§©¦¨¦¤¦§¨¦¤¨©

íéðL øNòå úBàî òaøà,axgy cråok it lr s`àlà Ba eLnL àì ©§©¥§¤¤¨¦§Ÿ¦§¤¨
íéìBãb íéðäk øNò äðBîLekix`de myd i`xi eidy meyn ,cala §¨¨¨Ÿ£¦§¦

.miniäæ 'äðøö÷z íéòLø úBðLe'a miiwzpòaøà ãîòL éðL Lc÷î §§¨¦¦§Ÿ§¨¤¦§¨¥¦¤¨©©§©
,äðL íéøNòå úBàî,oey`x ycwnn xzei mipy xyrBa eLnLå ¥§¤§¦¨¨§¦§

df onf wxtaìMî øúBéíéðäk úBàî L`l` cala ef `le ,milecb ¥¦§Ÿ¥Ÿ£¦
íäî àözekex` mipy elld mipy mixyre ze`n rax`n cxed - ¥¥¤

mde ,miwicv miyp` dlecb dpedka eyniy mdaäðL íéòaøà©§¨¦¨¨
Lmda÷écvä ïBòîL LnM,dpedkaíéðBîLedpyïäk ïðçBé LnML ¤¦¥¦§©©¦§¦¤¦¥¨¨Ÿ¥

,ìBãbokeøNòmipydì éøîàå ,éáàt ïa ìàòîLé LnMLyie - ¨¤¤¤¦¥¦§¨¥¤¨¦§¨§¥¨
mixne`äøNò úçàdpyCìéàå ïàkî ,íBñøç ïa øæòìà éaø LnML ©©¤§¥¤¦¥©¦¤§¨¨¤©§¦¨§¥¨

áBLçå àöelld miwicv mipdkd rax` ly mipyd z` sxve ¥©£
ixd ,dlecb dpedka dpy zg`e mirax` d`n eyniy eicgiy
`l` mciwtza ynyl miaxd miryxd mipdkd x`yl xzep `ly
mipdkd oipne ,ipyd ziad axgy cr mipy ryze miray miz`n
mipdk ze`n yly] eyniy mday mipyd xtqnn lecb did elld
`l odk lky `vnp ,[mipy ryze miray miz`na eyniy xzeie

e mdini exvwzp miryx eidy itly jcnll ,ezpy milydãçà ìk̈¤¨
.BúðL àéöBä àì ãçàå§¤¨Ÿ¦§¨

`xnbd zx`an ,ipye oey`x ycwn meiw jyn lirl xkfedy ab`
:miiwzdl jiynd `le axg ycwn lk recnïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤

äáøç äî éðtî ,àúøBzokynäìéL,ilr zxiht xg`leéäL éðtî §¨¦§¥¨¨§¨¦Ÿ¦§¥¤¨
íéøác éðL da,dpaxegl enxby `hg ly.íéLã÷ ïBéæáe úBéøò éelb ¨§¥§¨¦¦£¨¦§¨¨¦

:jkl xewnd z` `xnbd d`ianáéúëc ,úBéøò éelbl`eny)(ak a '`, ¦£¨¦§¦
øLà úàå ,ìàøNé ìëì åéða ïeNòé øLà ìk úà òîLå ãàî ï÷æ éìòå'§¥¦¨¥§Ÿ§¨©¤¨£¤©£¨¨§¨¦§¨¥§¤£¤
éaø øîàc áb ìò óàå ,'ãòBî ìäà çút úBàávä íéLpä úà ïeákLé¦§§¤©¨¦©Ÿ§¤©Ÿ¤¥§©©©§¨©©¦

eàèç éìò éða øîBàä ìk ,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîLieliba §¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¥§¥¥¦¨§
weqtd ly dheytd ezernynk zeixr,äòBè àlà Bðéàdne ¥¤¨¤

mewn lkn ,eheytk epi` 'miWpd z` oEaMWi xW`' weqta xkfedy£¤¦§§¤©¨¦
oky df `hgl xacd aygpCBzî¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc `nei(ipy meil)

mzxiny,äæeæî ïäì äéä àìzkylay mrhd oi`y dfn gkene Ÿ¨¨¨¤§¨
,da excy iptne oicd xwirn zaiigy meyn dfefn did oixcdxt

ì àlàïéøãäøt úkL,dfefn da didy,äúéä äøéæb`dzy ick ¤¨¦§©©§¤§¦§¥¨¨§¨
oi`y jezn exn`i `le ,ceak ly dxick zi`xp oixcdxt zkyl

.mixeq`d ziaa yeagk lecb odkdy ,dfefn my
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîzkyl z` xhety ©©£¨§©¦§¨

:`xnbd zx`an .oicd xwirn dfefnn oixcdxt,[äaø] (àáø) øîà̈©©¨
íéîLbä úBîéìå änçä úBîéì éeNò BðéàL úéa ìk ,äãeäé éaø øáñ÷̈¨©©¦§¨¨©¦¤¥¨¦©©¨§¦©§¨¦

úéa Bðéà`l oixcdxt zkyl ixde ,dfefna aiigzdl aeyg ¥©¦
.mini dray `l` dyniy

:`xnbd dywnáéúkäå ,éiaà déáéúéàqenr z`eapa(eh b)lr ¥¦¥©©¥§©§¦
eid mday mixiyrdy ,l`xyi lr `eal dcizrd zeprxetd
,sxegl cg`e uiwl cg` miza ipy mbepir jezn mnvrl mipea

,'õéwä úéa ìò óøçä úéa (úà) éúékäå'weqtdy o`kn epl ixd §¦¥¦¤¥©Ÿ¤©¥©¨¦
xn`y enk `le ,sxegl e` uiwl wx dieyrd dxicl 'zia' `xew

:`xnbd zvxzn .dcedi iax ly enrha daxdéì øîà,daxúéa' ¨©¥¥
éø÷éà àì àîúñ úéa ,éø÷éà 'õé÷ úéá'e 'óøç`iapd -`xw `l Ÿ¤¥©¦¦§¥©¦§¨¨Ÿ¦§¥

x`zl ick 'sxegd zia' eze` dpik ok` `l` ,mzq 'zia' dfk zial
,libx 'zia' `l` aiigzn oi` dfefn oiprle ,ziad ly ezedn z`

aezky enke(h e mixac).'LixrWaE LziA zffn lr mYazkE'§©§¨©§ªŸ¥¤¦§¨¤
:`xnbd dywn,éiaà déáéúéàzexyrn zkqna dpynd(f"n b"t) ¥¦¥©©¥

zia oic el oi`y mewnl eqpkpy zexita zexyrn aeig oiprl dpc
jezl zexitd z` qipkd m` ,epipy jke ,xenbâça ,âçä úkeñ©¤¨§©

,zekeqdáéiçî äãeäé éaøeqpkpy zexit oick ,zexyrn zyxtda ©¦§¨§©¥
,zia jezl,ïéøèBt íéîëçåzaygp dpi` dkeqy md mixaeqy ©£¨¦§¦

.df oiprl 'zia'dìò éðúåzrcy ,ef dpyn lr dtiqend `ziixa §¨¥£¨
,epipy jke ,mipic x`y oiprl s` ziak zaygp dkeqdy dcedi iax

áéiçî äãeäé éaødkeqd z`áeøéòaxvg ,xnelk ,zexvg iaexir - ©¦§¨§©¥§¥
minkg exq` ,mc` ipa dnk ly miza dnk dkezl migezty
eaxri ok m` `l` zial xvgdn e` xvgl ziadn zaya lhlhl
lk`n xac mizad ixiic lkn mitqe`y epiidc ,zexvg iaexir
miaygp eidi mleky icka z`fe mizad cg`a eze` migipne
iax xaeqe .zg` zeyxk miaygp mlek okle zia eze`a mixby
axrl dkixve ,ziak dpic ,xvgl dgezt bgd zkeq m`y ,dcedi
oicy ixd ,aexira dtzzyd `l `id wx m`e ,mizad x`y mr

,sqep oic .llk daxir `ly xvgk ef xvg,äæeæîáeoi`y s`y ¦§¨
iax ok it lr s` ,minybd zenile dngd zenil dieyr bgd zkeq

,sqep oic .dfefna dkeqd z` aiign dcedi,øNòîáeyxetny enk §©£¥
s` lr dfefna dkeqd z` aiign dcedi iaxy x`ean ixd .dpyna
iax zrca x`iay dax lr dywe ,sxegle uiwl dieyr dpi`y

.dfefn iabl zia aygp epi` dfk ziay dcedi
àîéz éëåziay xaeq dcedi iax zn`ay uxzl xn`z m`e - §¦¥¨

dne ,dxezd on xehte zia epi` ,dpyd zeni lkl ieyr epi`y
wx `ed dfefna dkeqd z` aiign `edy,ïðaøcîm`y meyn z`fe ¦§©¨¨

`l dfefn da didi `llhal e`eaie zial dkeq oia miyp`d ewlgi
`ly oixcdxt zkyla ok oi`y dn ,xenb ziaa s` dfefn zevn
oi` ,my miievn lka mi`iwade mifixfd wxy iptn ok zngn exfb

oky ,uexiz dfàîìLaa aeigd lrøîéîì àkéà ,äæeæîe áeøéò ¦§¨¨¥§¨¦¨§¥©
`edy,øNòî àlà ,ïðaøcîikeøîéîì àkéà éîok` dxezd ony ¦§©¨¨¤¨©£¥¦¦¨§¥©

wx `ed aeigd lke zexyrnn xeht,ïðaøcî¦§©¨¨
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המשך ביאנר למס' ינמא לינם שוי עמ' א

izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtmigqt
çìùù éôì.(`,gn) "dtexr dlbr" wxta dheqa ,i`ncd lr xfby ,lecb odk opgei Ð

äééàøä åéìò åøéáçî àéöåîälah meyn dirwt`e diyxt` ikn Ð`l` ea oi` Ð

oey`x xyrn jezay xyrn znexzn ueg ,miipre miiel lfb wtq,odkl ozi dze` Ð

ux`d mr xyir `ly di`x e`iad :xn`i ipre ielle .dzlik`a dzin oere xeqi` yiy

.epnn izgwlyå÷ñðå åùøôðea yi ixdy Ð

"jixrya lek`l lkez `l" xeqi`eyixti Ð

,icin dia icqt `le li`ed ,elah owzl ick

dil ilk` `w xcd ediiytp edpi` `dc

.milyexiaïúåà ïéèáåçlk oinezgpd (on) Ð

mipennd dpyl dpyn yceg xyr mipy

zeabl zelilr `evnl oiciakne ,oiycgzn

.oiycgzn odyk oennåäðåçøèà àìeknqe Ð

.od oixyrn ux`d inr aexy xneléñøåôÐ

.jlnd iciwt
åäùù
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zlg :(oey`x wxt) opzde ,dinza ,"i`nca zaiig dlge" jixt iying wxt i`nc inlyexiae

ux`d mr dyixtdy dlga mzd :iiepyl ivn dede !i`ncd on xeht rncnde ux`d mr

epi`e ,eilr miycw zni`c meyn mzd dlr yxtncke ,dxdha xag lab el owizy ,diteb

`ed `irye` iax `l` ,xag dyixtda ixiin `kdc `de ,owezn epi`y xac odkl ozep

wxtc inlyexic `ibeq la` .ikd mzd biltnc

iax lr biltc .biltn `lc opgei iaxk Ð iying

mya ipyne .`cd `id `cd `id :xn`e ,`irye`

pipg iaxa iqei iaxiax ,ok ipze .`id i`ny zia :`

,dlg :oerny iax meyn xne` dcedi oa oerny

melk :jixte .mixhet lld zia oiaiign i`ny zia

eli` ,drixfl `edy xac `l` i`ny zia xn`

xpl ony ,zexerl gnw ,dndal rxfl gweld

mzd edl opzc ipd lk :yexit ?xeht epi` `ny

dyw ikdle .[b dpyn] `nw wxta i`nca `xehtl

i`nc yixtdl aiigl i`ny zia exn` melk :dil

yixtdl ipd lka inp exingi ok m` `l` ?dlga

ipd lk hwp `le ,dlg wx oizipzn hwpcne !i`nc

:ipyne .`id i`ny zia e`l dpin rny Ð `aeigl

dxhtc `d :yexit .zexit ina ezqir labna `l`

,zexit ina labl gxeha Ð `nw wxta oizipzn

oeike ,d`neh lawz `ly ick dxyked `lc

.dpwz inp ipewz `nzqn Ð i`d ilek gxhc

iaxc `pipg xa iqei iax xn` ok `le :jixte

.`l Ð opaxk `d ,`id `zezxa yi` xfrl`

xhtc `ed `zezxa yi` xfrl` iax :yxit

ibilt opax la` .zexit ina dlabc `kid ,i`nca

oizipzn `nwe`l ol zil Ð ok m`e .dilr

dyera Ð o`k ,opgei iaxk `l` :ipyne ,d`cigik

wxtc oizipzn .dxdha dyera Ð o`k ,d`neha

,elv` gx`zna `l` ,dxdha dyera o`ke o`k ,xfrl` iaxk iiepyl `ki` inp i` :yexit .xfrl` iaxk `l` :xn`w xcde .oiwz i`ce `nzqnc ,dxdha dyery lab `iadl gxhy ,`nw

on gweld :`ztqeza dlgc `nw wxt `ipzcke ,diab opax eliw`c elv` gx`znc `nw wxtc oizipzn :xnelk .oiniiw op` miaxa dke .miaxa eilr lawiy cr on`p epi` Ð miaxa la`

:inlyexia `ipzck ,oewiz jixv lah i`ce ly dlg la` .i`nc zlg yixtdl jixv oi` Ð elv` gx`zne ziad lran ,i`nc zlg yixtdl jixv Ð weya xeknl dyery dy`d one mezgpd

.dlg yixtiy cr lk`z `l dnexze ,dnexz dilr `iveiy cr lk`z `l dlge ,ieyr dyry dn Ð dlgl dnexz micwdy oia dnexzl dlg micwdy oia ,lahn dqir dyerd

øùòîmdl oiwzde cnr :(`,gn) dheq zkqn idliya opixn`ck .ely ode oyixtn inp mc` lk elit` `l` ,mezgp `weec e`le Ð di`xd eilr exiagn `ivend `l inp ipr xyrne oey`x

elke`e dler ipy xyrne ,odkl dpzepe xyrn znexz odn yixtn Ð ux`d mrn zexit gweld`lc `de .di`xd eilr exiagn `ivend Ð ipr xyrne oey`x xyrne ,milyexia

lefa dxkenl jixv `edy ,oihren dinc :cere ,d`nn cg` wlg `l` epi`y ,`ed hren xacc oeik xnel yi Ð dinc lehie mipdkl dpxknie ,ely `ide dyixtn xyrn znexza inp opixn`

.mipdkl dppziy opax epiwz Ð oiaexn oilke` dl oi`y

àìåmely wecv aehig` dixn` ,dnly dpa xy` ziaa odk xy` dixfr :(d `) minid ixaca `icda aizkck ,mipdk dpny :qixb xy` oa wgvi epiax Ð mipdk xyr dpeny `l` ea eyny

.mixtqd zqxib miiwl il d`xpe .mipdk xyr dpeny opiqxb inlyexiae (qgpt zyxt) ixtqae mixtqd lka ,mpn` .dcedi z` 'd zelbda jld `ede wcvedie dixy dixfr diwlg

:aizkc ,iccd icda ely obqe lecb odkl aiyg `wc ,mikln seqa ogky`ck .xyr dpeny ixd Ð eizgz obq cg` lkl oipiwzny dpedk ipbqe ,'eke wcvedi cr eid milecb mipdk dryze

:xnel yi !ea eyniyy milecb mipdk ze`n yyl aexw xninl dil ded ok m` ,dpedk ipbq inp aeygip ipy ziaa ok m` :xn`z m`e ."ediptv edpyne y`xd odk dixy z` migah ax gwie"

elld mipyd lkn cg` mixetkd meia lecb odkl qpe` rx`i `ly xyt` i` xnel `vnz m` elit`c ,`zlinc `geexl Ð oedipbqe od xyr dpeny xity hwp oey`x ziaac ,`iyw `l `d

oeik ,ipy ziaa la` .odl ixvac Ð lecb odkl leqt rxi` `lc opixn` i`c oky lke ,xyr dpeny `l` elld eed `l ok it lr s` Ð eizgz ynyn obq `vnpe ,dlecb dpedka ynyn `edy

`lc `zlin ,cg` mixetkd mei `l` lecb odk did `ly oeik ,eizgz obqd yniy `l `nzqnc xnel `vnz m` elit`c ,`zlinc `geexl ze`n yly hwp Ð ezpy `ived `l cg` lkc

erxfle el dpzipy jli`e qgptn epiid xn`wc mipdk xyr dpenyc :il d`xp ,inp i` .eid ze`n ylyl aexw zegtd lkl ikd elit` Ð eizgz obq yniye qpe` erxi` meia eay `ed `giky

cr jli`e okynn ixw oey`x oipae .'eke mipdk mipeny ipy oipaae ,mi`iap mipdk xyr dpeny oey`x oipaa epnn ecnry cnln Ð 'ebe "el ozep ippd xen` okl" ,ixtqa rnyn oke .eixg`

eyniy `le ,xyre ze`n rax` cnry oey`x ycwn df `zrnya `kd xn`wc `de .mipdk xyr dpeny eyniy ,epa oae epae `ed oiynyn eidy dpey`xa :inlyexia yi oke .ux`d zelb

mlek eyniy `l mipdk xyr dpeny mze` ,edine .oey`x zia oipn inp hwp ze`n ylyl aexw ea eyniye mixyre ze`n rax` cnry ipy ycwn xninl irac meyn Ð xyr dpeny `l` ea

xfrl`" :minid ixaca iz`vn oke .`xwirn eyniyy mze` mr xyr dpeny oeaygl enilydy cr jk lk mipdk ea eyniy :xnelk Ð xyr dpeny ea eyniye :eyexit ikde ,oey`x ziaa

dpeny yi dixy cr qgpt oa reyia`n ixd "wcvedi dixy dixfr diwlg mely wecv aehig` dixn` dixfr opgei dixfr urnig` wecv aehig` dixn` zeixn digxf ifr iwa reyia` qgpt

,mikln seqa `zi`ck ,dipki zelba dlby dixy la` ,mdini lk eyniyy mze` `l` mipdk xyr dpeny mze`a aiygw `le ,dipki zelba dlb dixyy itl Ð llka dixy `le mipdk xyr

inia didy dixfr epiid `l` ,dnly inia did `l dixfrc :`"yinxen ield l`izewi iax mya epl xn` [owfd oeyny xa] awri iax axde .aiyg `w `l Ð diwcv zelba dlby wcvedie

`ayk ycwnd zia zcear lr eytp xqny itle ,ediferminid ixac yexita ok iz`vn aeye .eiptl xyiie ,eny lr `xwp jkl Ð (ek a) minid ixaca aizkck ,eze` sxige ,zxyl edifer

.dyelye mipeny dl ixn`e ,mipye mipeny dl ixn`e cg`e mipeny dl ixn`e ,ikd inp `ki` inlyexiae ,mipdk mipeny eid ipy ziaay `ki` ixtqac `de .l"vf dicrq ax icinlz eyxity

.qgptn e`viy mipdk `l` aiygw `l mzd :xnel yi ?ze`n yly ixn` `zrnyae
iax
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ïéLéøôî ïéàL äàøå ìàøNé éìeáb ìëa çìML éôì§¦¤¨©§¨§¥¦§¨¥§¨¨¤¥©§¦¦
éðò øNòîe ïBLàø øNòî .ãáìa äìBãb äîeøz àlà¤¨§¨§¨¦§©©£¥¦©£¥¨¦

àì éîð¯øNòî àlà .äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä ©¦Ÿ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¤¨©£¥
,éðLeLøôðøîà !íéìLeøéa eäeìëéðå ,e÷ñðåàìeò: ¥¦©§§§¦§§¦§¦¨©¦¨©¨

ïéøãäøtL CBzîøNò íéðL ìk ïúBà ïéèáBç eìlä ¦¤©§¤§¦©¨§¦¨¨§¥¨¨
àì !ìBæa eøëî ,ìBæa eøëî :ïäì íéøîBàå ,LãçŸ¤§§¦¨¤¦§§¦§§¨

ïéøãäøt éàî .ïðaø eäðeçøèà¯.éñøetäaø øîà ©§©§©¨©©©§¤§¦§¥¨©©¨
úàøé" áéúëc éàî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨©¦§¦¦§©

äéñBz 'óíéòLø úBðLe íéîéúàøé" ,"äðøö÷zä' ¦¨¦§§¨¦¦§Ÿ§¨¦§©
éñBz"íéîé ó¯Lc÷î äæ,ïBLàøãîòLäðBîL àlà Ba eLnL àìå íéðL øNòå úBàî òaøà ¦¨¦¤¦§¨¦¤¨©©§©¥§¤¤¨¦§Ÿ¦§¤¨§¨

"äðøö÷z íéòLø úBðLe" ,íéìBãb íéðäk øNò¯íéøNòå úBàî òaøà ãîòL ,éðL Lc÷î äæ ¨¨Ÿ£¦§¦§§¨¦¦§Ÿ§¨¤¦§¨¥¦¤¨©©§©¥§¤§¦
øúBé Ba eLnLå ,äðLìLîL,÷écvä ïBòîL LnML äðL íéòaøà íäî àö .íéðäk úBàî ¨¨§¦§¥¦§¥Ÿ£¦¥¥¤©§¨¦¨¨¤¦¥¦§©©¦

äøNò úçà dì éøîàå ,éáàt ïa ìàòîLé LnML øNò ,ìBãb ïäk ïðçBé LnML íéðBîLe§¦¤¦¥¨¨Ÿ¥¨¤¤¤¦¥¦§¨¥¤¨¦§¨§¦¨©©¤§¥
íeñøç ïa øæòìà éaø LnML¯.BúðL àéöBä àì ãçàå ãçà ìk :áBLçå àö Cìéàå ïàkîøîà ¤¦¥©¦¤§¨¨¤©§¦¨§¥¨¥©£¨¤¨§¤¨Ÿ¦§¨¨©

äìéL äáøç äî éðtî :àúøBz ïa ïðçBé éaø¯äa eéäL éðtîúBéøò éelb ,íéøáã éðL ©¦¨¨¤§¨¦§¥¨¨§¨¦Ÿ¦§¥¤¨¨§¥§¨¦¦£¨
úBéøò éelb .íéLã÷ ïBéæáe¯" áéúëcéìòåìëì åéða ïeNòé øLà ìk úà òîLå ãàî ï÷æ ¦§¨¨¦¦£¨¦§¦§¥¦¨¥§Ÿ§¨©¥¨£¤©£¨¨§¨

éaø øîàc áb ìò óàå ."ãòBî ìäà çút úBàávä íéLpä úà ïeákLé øLà úàå ìàøNé¦§¨¥§¥£¤¦§§¤©¨¦©Ÿ§¤©Ÿ¤¥§©©©§¨©©¦
eàèç éìò éða øîBàä ìk :ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL¯CBzî ,äòBè àlà Bðéà §¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¥§¥¥¦¨§¥¤¨¤¦
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çìML éôìmigely lecb odk opgeiïéàL äàøå ,ìàøNé éìeáb ìëa §¦¤¨©§¨§¥¦§¨¥§¨¨¤¥
ux`d inrïéLéøôîmdizexitn,ãáìa äìBãb äîeøz àlà`l la` ©§¦¦¤¨§¨§¨¦§©

mdizexity xfb jkle ,zexyrnd x`y z` yixtdl mixidf eid
dnexzn ueg zexyrn yixtdl jxhvi mdn gwelde ,'i`nc'
s` dlecb dnexz yixtdl mikixv oinezgpd oi` jkitle .dlecb

oke .ux`d mrn zgwlpd d`eaznàì énð éðò øNòîe ïBLàø øNòî©£¥¦©£¥¨¦©¦Ÿ
oeik ,i`nc z`eazn miiprle miiell ozil oinezgpd miaiig

e mixyern wtq zexitdyäéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnämiield - ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
mrdy dgkedd zaeg mdilr oinezgpdn `ivedl mi`ad miiprde
myixtdl mezgpd aiigy s` jkle ,eizexit z` xyir `l ux`d
z` mdl ozil aiegn epi` mewn lkn ,lah wtq icin m`ivedl ick

.mixfl mixzen mdy oeik dlke`l lekie yixtdy d`eazdàlà¤¨
,éðL øNòî,epnn oinezgpd mixeht recneäeìëéðå e÷qðå eLøôð- ©£¥¥¦©§§§¦§§¥§

edelk`ie elrie edeyixti,íéìLeøéa`l `ny yeygl yi ixdy ¦¨©¦
uegn ipy xyrn zlik` xeqi` lr exarie ux`d mrd exyir
mixg`l epzil mikixv mpi` z`f owzl icky oeike ,milyexil
yie ,dne`n jka miciqtn mpi`y `vnp ,edelk`i mnvr md `l`

.milyexil elrie eyixtiy owzl epl
:`xnbd zx`anïéøãäøtL CBzî ,àìeò øîà[mixhey-]eìlä ¨©¨¦¤©§¤§¦©¨

ïúBà ïéèáBçoenn zeqpw mdilr milihne oinezgpd z` -íéðL ìk §¦¨¨§¥
Lãç øNò,mixheyd iepin onf `edyíéøîBàåmipenndeøëî ,ïäì ¨¨Ÿ¤§§¦¨¤¦§

,ìBæa eøëî ,ìBæajkle ,wgeca dzid minezgpd zqpxt jk meyn §¦§§
e mdilr elwdïðaø eäðeçøèà àì,milyexil ipy xyrnd zelrdl Ÿ©§§§©¨¨

:`xnbd zx`an .oixyrn ux`d inr aexy jk lr eknqeéàî©
éñøet ,ïéøãäøt.eiciwte jlnd ixhey - ©§¤§¦§¥

ipy zia ztewza mipdkd ztlgd oipr z` x`al `xnbd zxfeg
:lirl `aedy,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàokide cvik ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

miiwzpéñBz 'ä úàøé' áéúëc éàî'äðøö÷z íéòLø úBðLe íéîé ó ©¦§¦¦§©¦¨¦§§¨¦¦§Ÿ§¨
(fk i ilyn),éñBz 'ä úàøé'éîé óäæ ,'ía miiwzpãîòL ïBLàø Lc÷î ¦§©¦¨¦¤¦§¨¦¤¨©

íéðL øNòå úBàî òaøà,axgy cråok it lr s`àlà Ba eLnL àì ©§©¥§¤¤¨¦§Ÿ¦§¤¨
íéìBãb íéðäk øNò äðBîLekix`de myd i`xi eidy meyn ,cala §¨¨¨Ÿ£¦§¦

.miniäæ 'äðøö÷z íéòLø úBðLe'a miiwzpòaøà ãîòL éðL Lc÷î §§¨¦¦§Ÿ§¨¤¦§¨¥¦¤¨©©§©
,äðL íéøNòå úBàî,oey`x ycwnn xzei mipy xyrBa eLnLå ¥§¤§¦¨¨§¦§

df onf wxtaìMî øúBéíéðäk úBàî L`l` cala ef `le ,milecb ¥¦§Ÿ¥Ÿ£¦
íäî àözekex` mipy elld mipy mixyre ze`n rax`n cxed - ¥¥¤

mde ,miwicv miyp` dlecb dpedka eyniy mdaäðL íéòaøà©§¨¦¨¨
Lmda÷écvä ïBòîL LnM,dpedkaíéðBîLedpyïäk ïðçBé LnML ¤¦¥¦§©©¦§¦¤¦¥¨¨Ÿ¥

,ìBãbokeøNòmipydì éøîàå ,éáàt ïa ìàòîLé LnMLyie - ¨¤¤¤¦¥¦§¨¥¤¨¦§¨§¥¨
mixne`äøNò úçàdpyCìéàå ïàkî ,íBñøç ïa øæòìà éaø LnML ©©¤§¥¤¦¥©¦¤§¨¨¤©§¦¨§¥¨

áBLçå àöelld miwicv mipdkd rax` ly mipyd z` sxve ¥©£
ixd ,dlecb dpedka dpy zg`e mirax` d`n eyniy eicgiy
`l` mciwtza ynyl miaxd miryxd mipdkd x`yl xzep `ly
mipdkd oipne ,ipyd ziad axgy cr mipy ryze miray miz`n
mipdk ze`n yly] eyniy mday mipyd xtqnn lecb did elld
`l odk lky `vnp ,[mipy ryze miray miz`na eyniy xzeie

e mdini exvwzp miryx eidy itly jcnll ,ezpy milydãçà ìk̈¤¨
.BúðL àéöBä àì ãçàå§¤¨Ÿ¦§¨

`xnbd zx`an ,ipye oey`x ycwn meiw jyn lirl xkfedy ab`
:miiwzdl jiynd `le axg ycwn lk recnïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤

äáøç äî éðtî ,àúøBzokynäìéL,ilr zxiht xg`leéäL éðtî §¨¦§¥¨¨§¨¦Ÿ¦§¥¤¨
íéøác éðL da,dpaxegl enxby `hg ly.íéLã÷ ïBéæáe úBéøò éelb ¨§¥§¨¦¦£¨¦§¨¨¦

:jkl xewnd z` `xnbd d`ianáéúëc ,úBéøò éelbl`eny)(ak a '`, ¦£¨¦§¦
øLà úàå ,ìàøNé ìëì åéða ïeNòé øLà ìk úà òîLå ãàî ï÷æ éìòå'§¥¦¨¥§Ÿ§¨©¤¨£¤©£¨¨§¨¦§¨¥§¤£¤
éaø øîàc áb ìò óàå ,'ãòBî ìäà çút úBàávä íéLpä úà ïeákLé¦§§¤©¨¦©Ÿ§¤©Ÿ¤¥§©©©§¨©©¦

eàèç éìò éða øîBàä ìk ,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîLieliba §¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¥§¥¥¦¨§
weqtd ly dheytd ezernynk zeixr,äòBè àlà Bðéàdne ¥¤¨¤

mewn lkn ,eheytk epi` 'miWpd z` oEaMWi xW`' weqta xkfedy£¤¦§§¤©¨¦
oky df `hgl xacd aygpCBzî¦
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mzxiny,äæeæî ïäì äéä àìzkylay mrhd oi`y dfn gkene Ÿ¨¨¨¤§¨
,da excy iptne oicd xwirn zaiigy meyn dfefn did oixcdxt

ì àlàïéøãäøt úkL,dfefn da didy,äúéä äøéæb`dzy ick ¤¨¦§©©§¤§¦§¥¨¨§¨
oi`y jezn exn`i `le ,ceak ly dxick zi`xp oixcdxt zkyl

.mixeq`d ziaa yeagk lecb odkdy ,dfefn my
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîzkyl z` xhety ©©£¨§©¦§¨

:`xnbd zx`an .oicd xwirn dfefnn oixcdxt,[äaø] (àáø) øîà̈©©¨
íéîLbä úBîéìå änçä úBîéì éeNò BðéàL úéa ìk ,äãeäé éaø øáñ÷̈¨©©¦§¨¨©¦¤¥¨¦©©¨§¦©§¨¦

úéa Bðéà`l oixcdxt zkyl ixde ,dfefna aiigzdl aeyg ¥©¦
.mini dray `l` dyniy

:`xnbd dywnáéúkäå ,éiaà déáéúéàqenr z`eapa(eh b)lr ¥¦¥©©¥§©§¦
eid mday mixiyrdy ,l`xyi lr `eal dcizrd zeprxetd
,sxegl cg`e uiwl cg` miza ipy mbepir jezn mnvrl mipea

,'õéwä úéa ìò óøçä úéa (úà) éúékäå'weqtdy o`kn epl ixd §¦¥¦¤¥©Ÿ¤©¥©¨¦
xn`y enk `le ,sxegl e` uiwl wx dieyrd dxicl 'zia' `xew

:`xnbd zvxzn .dcedi iax ly enrha daxdéì øîà,daxúéa' ¨©¥¥
éø÷éà àì àîúñ úéa ,éø÷éà 'õé÷ úéá'e 'óøç`iapd -`xw `l Ÿ¤¥©¦¦§¥©¦§¨¨Ÿ¦§¥

x`zl ick 'sxegd zia' eze` dpik ok` `l` ,mzq 'zia' dfk zial
,libx 'zia' `l` aiigzn oi` dfefn oiprle ,ziad ly ezedn z`

aezky enke(h e mixac).'LixrWaE LziA zffn lr mYazkE'§©§¨©§ªŸ¥¤¦§¨¤
:`xnbd dywn,éiaà déáéúéàzexyrn zkqna dpynd(f"n b"t) ¥¦¥©©¥

zia oic el oi`y mewnl eqpkpy zexita zexyrn aeig oiprl dpc
jezl zexitd z` qipkd m` ,epipy jke ,xenbâça ,âçä úkeñ©¤¨§©

,zekeqdáéiçî äãeäé éaøeqpkpy zexit oick ,zexyrn zyxtda ©¦§¨§©¥
,zia jezl,ïéøèBt íéîëçåzaygp dpi` dkeqy md mixaeqy ©£¨¦§¦

.df oiprl 'zia'dìò éðúåzrcy ,ef dpyn lr dtiqend `ziixa §¨¥£¨
,epipy jke ,mipic x`y oiprl s` ziak zaygp dkeqdy dcedi iax

áéiçî äãeäé éaødkeqd z`áeøéòaxvg ,xnelk ,zexvg iaexir - ©¦§¨§©¥§¥
minkg exq` ,mc` ipa dnk ly miza dnk dkezl migezty
eaxri ok m` `l` zial xvgdn e` xvgl ziadn zaya lhlhl
lk`n xac mizad ixiic lkn mitqe`y epiidc ,zexvg iaexir
miaygp eidi mleky icka z`fe mizad cg`a eze` migipne
iax xaeqe .zg` zeyxk miaygp mlek okle zia eze`a mixby
axrl dkixve ,ziak dpic ,xvgl dgezt bgd zkeq m`y ,dcedi
oicy ixd ,aexira dtzzyd `l `id wx m`e ,mizad x`y mr

,sqep oic .llk daxir `ly xvgk ef xvg,äæeæîáeoi`y s`y ¦§¨
iax ok it lr s` ,minybd zenile dngd zenil dieyr bgd zkeq

,sqep oic .dfefna dkeqd z` aiign dcedi,øNòîáeyxetny enk §©£¥
s` lr dfefna dkeqd z` aiign dcedi iaxy x`ean ixd .dpyna
iax zrca x`iay dax lr dywe ,sxegle uiwl dieyr dpi`y

.dfefn iabl zia aygp epi` dfk ziay dcedi
àîéz éëåziay xaeq dcedi iax zn`ay uxzl xn`z m`e - §¦¥¨

dne ,dxezd on xehte zia epi` ,dpyd zeni lkl ieyr epi`y
wx `ed dfefna dkeqd z` aiign `edy,ïðaøcîm`y meyn z`fe ¦§©¨¨

`l dfefn da didi `llhal e`eaie zial dkeq oia miyp`d ewlgi
`ly oixcdxt zkyla ok oi`y dn ,xenb ziaa s` dfefn zevn
oi` ,my miievn lka mi`iwade mifixfd wxy iptn ok zngn exfb

oky ,uexiz dfàîìLaa aeigd lrøîéîì àkéà ,äæeæîe áeøéò ¦§¨¨¥§¨¦¨§¥©
`edy,øNòî àlà ,ïðaøcîikeøîéîì àkéà éîok` dxezd ony ¦§©¨¨¤¨©£¥¦¦¨§¥©

wx `ed aeigd lke zexyrnn xeht,ïðaøcî¦§©¨¨
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izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtmigqt
çìùù éôì.(`,gn) "dtexr dlbr" wxta dheqa ,i`ncd lr xfby ,lecb odk opgei Ð

äééàøä åéìò åøéáçî àéöåîälah meyn dirwt`e diyxt` ikn Ð`l` ea oi` Ð

oey`x xyrn jezay xyrn znexzn ueg ,miipre miiel lfb wtq,odkl ozi dze` Ð

ux`d mr xyir `ly di`x e`iad :xn`i ipre ielle .dzlik`a dzin oere xeqi` yiy

.epnn izgwlyå÷ñðå åùøôðea yi ixdy Ð

"jixrya lek`l lkez `l" xeqi`eyixti Ð

,icin dia icqt `le li`ed ,elah owzl ick

dil ilk` `w xcd ediiytp edpi` `dc

.milyexiaïúåà ïéèáåçlk oinezgpd (on) Ð

mipennd dpyl dpyn yceg xyr mipy

zeabl zelilr `evnl oiciakne ,oiycgzn

.oiycgzn odyk oennåäðåçøèà àìeknqe Ð

.od oixyrn ux`d inr aexy xneléñøåôÐ

.jlnd iciwt
åäùù
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zlg :(oey`x wxt) opzde ,dinza ,"i`nca zaiig dlge" jixt iying wxt i`nc inlyexiae

ux`d mr dyixtdy dlga mzd :iiepyl ivn dede !i`ncd on xeht rncnde ux`d mr

epi`e ,eilr miycw zni`c meyn mzd dlr yxtncke ,dxdha xag lab el owizy ,diteb

`ed `irye` iax `l` ,xag dyixtda ixiin `kdc `de ,owezn epi`y xac odkl ozep

wxtc inlyexic `ibeq la` .ikd mzd biltnc

iax lr biltc .biltn `lc opgei iaxk Ð iying

mya ipyne .`cd `id `cd `id :xn`e ,`irye`

pipg iaxa iqei iaxiax ,ok ipze .`id i`ny zia :`

,dlg :oerny iax meyn xne` dcedi oa oerny

melk :jixte .mixhet lld zia oiaiign i`ny zia

eli` ,drixfl `edy xac `l` i`ny zia xn`

xpl ony ,zexerl gnw ,dndal rxfl gweld

mzd edl opzc ipd lk :yexit ?xeht epi` `ny

dyw ikdle .[b dpyn] `nw wxta i`nca `xehtl

i`nc yixtdl aiigl i`ny zia exn` melk :dil

yixtdl ipd lka inp exingi ok m` `l` ?dlga

ipd lk hwp `le ,dlg wx oizipzn hwpcne !i`nc

:ipyne .`id i`ny zia e`l dpin rny Ð `aeigl

dxhtc `d :yexit .zexit ina ezqir labna `l`

,zexit ina labl gxeha Ð `nw wxta oizipzn

oeike ,d`neh lawz `ly ick dxyked `lc

.dpwz inp ipewz `nzqn Ð i`d ilek gxhc

iaxc `pipg xa iqei iax xn` ok `le :jixte

.`l Ð opaxk `d ,`id `zezxa yi` xfrl`

xhtc `ed `zezxa yi` xfrl` iax :yxit

ibilt opax la` .zexit ina dlabc `kid ,i`nca

oizipzn `nwe`l ol zil Ð ok m`e .dilr

dyera Ð o`k ,opgei iaxk `l` :ipyne ,d`cigik

wxtc oizipzn .dxdha dyera Ð o`k ,d`neha

,elv` gx`zna `l` ,dxdha dyera o`ke o`k ,xfrl` iaxk iiepyl `ki` inp i` :yexit .xfrl` iaxk `l` :xn`w xcde .oiwz i`ce `nzqnc ,dxdha dyery lab `iadl gxhy ,`nw

on gweld :`ztqeza dlgc `nw wxt `ipzcke ,diab opax eliw`c elv` gx`znc `nw wxtc oizipzn :xnelk .oiniiw op` miaxa dke .miaxa eilr lawiy cr on`p epi` Ð miaxa la`

:inlyexia `ipzck ,oewiz jixv lah i`ce ly dlg la` .i`nc zlg yixtdl jixv oi` Ð elv` gx`zne ziad lran ,i`nc zlg yixtdl jixv Ð weya xeknl dyery dy`d one mezgpd

.dlg yixtiy cr lk`z `l dnexze ,dnexz dilr `iveiy cr lk`z `l dlge ,ieyr dyry dn Ð dlgl dnexz micwdy oia dnexzl dlg micwdy oia ,lahn dqir dyerd

øùòîmdl oiwzde cnr :(`,gn) dheq zkqn idliya opixn`ck .ely ode oyixtn inp mc` lk elit` `l` ,mezgp `weec e`le Ð di`xd eilr exiagn `ivend `l inp ipr xyrne oey`x

elke`e dler ipy xyrne ,odkl dpzepe xyrn znexz odn yixtn Ð ux`d mrn zexit gweld`lc `de .di`xd eilr exiagn `ivend Ð ipr xyrne oey`x xyrne ,milyexia

lefa dxkenl jixv `edy ,oihren dinc :cere ,d`nn cg` wlg `l` epi`y ,`ed hren xacc oeik xnel yi Ð dinc lehie mipdkl dpxknie ,ely `ide dyixtn xyrn znexza inp opixn`

.mipdkl dppziy opax epiwz Ð oiaexn oilke` dl oi`y

àìåmely wecv aehig` dixn` ,dnly dpa xy` ziaa odk xy` dixfr :(d `) minid ixaca `icda aizkck ,mipdk dpny :qixb xy` oa wgvi epiax Ð mipdk xyr dpeny `l` ea eyny

.mixtqd zqxib miiwl il d`xpe .mipdk xyr dpeny opiqxb inlyexiae (qgpt zyxt) ixtqae mixtqd lka ,mpn` .dcedi z` 'd zelbda jld `ede wcvedie dixy dixfr diwlg

:aizkc ,iccd icda ely obqe lecb odkl aiyg `wc ,mikln seqa ogky`ck .xyr dpeny ixd Ð eizgz obq cg` lkl oipiwzny dpedk ipbqe ,'eke wcvedi cr eid milecb mipdk dryze

:xnel yi !ea eyniyy milecb mipdk ze`n yyl aexw xninl dil ded ok m` ,dpedk ipbq inp aeygip ipy ziaa ok m` :xn`z m`e ."ediptv edpyne y`xd odk dixy z` migah ax gwie"

elld mipyd lkn cg` mixetkd meia lecb odkl qpe` rx`i `ly xyt` i` xnel `vnz m` elit`c ,`zlinc `geexl Ð oedipbqe od xyr dpeny xity hwp oey`x ziaac ,`iyw `l `d

oeik ,ipy ziaa la` .odl ixvac Ð lecb odkl leqt rxi` `lc opixn` i`c oky lke ,xyr dpeny `l` elld eed `l ok it lr s` Ð eizgz ynyn obq `vnpe ,dlecb dpedka ynyn `edy

`lc `zlin ,cg` mixetkd mei `l` lecb odk did `ly oeik ,eizgz obqd yniy `l `nzqnc xnel `vnz m` elit`c ,`zlinc `geexl ze`n yly hwp Ð ezpy `ived `l cg` lkc
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ïäéðé÷ úà åäùùxefgln zedzyne ,meaixwiy cr my zepiznn miypde ,ozaxwda oilyxzn eide ze`ib ilra eid mde ,miycwa lek`l xdhil ozcil ini ze`lna ze`ian eidy Ð

.diaxe dixtn miypd z` oilhane ,odilra lv` onewnlòøúùäî.cg` rix xxzydn :oewixhepa yixc Ðíéòéø éðù.lkida dypn cinrdy mlv Ðäøömiyp izyk ,zerix oeyl Ð

.(gi `xwie) "xexvl gwz `l dzeg` l` dy`e" (` ,` l`eny) "dzxv dzqrke" cg` yi`låèåôùé ãçåùá äéùàø.xnebe "epaxwa 'd `ld xn`l epryi 'd lre" `xwc dtiq Ðíäéìòå
.i`w oey`x ycwn` Ðúåøéæâ ùìùå.xri zenae oiir dcy ÐïééòåÐ.(gk my) "afk dqgn cxa drie" enk (ci diryi) cnyd `h`hna `axegíðåò äìâúðù.mdiryt oiqkn eid `l Ð

íö÷ äìâúðdpy miray laal ze`ln itl" Ð

.(hk dinxi) "mkz` cewt`äìâúð àì íéðåøçà
íðåò.xzqa eid miryx ipy ycwn ipa Ðäøéá

çéëåú.ycwnd zia Ðäøéá íëéãéòoipa Ð

xfge epl xfg `ly ,xaca mkl cr ziad

.mipey`xlàðéðñåëì`ly laa ipa lkl Ð

aeyln `ealn dpiky erpne ,`xfr inia elr

.ipy ziaa zexylóñëë íúìùîðepi`y Ð

.dpiky mixqg mziid `l jk ,awxpúåúìãëÐ

exiage cg` gzet ,zezlc ipy ea yiy xry

.oi`vgl mzilr jk ,xbeqåá èìåù á÷øäùÐ

,miiw ezvwne ekezn ezlke` zrlez ezvwn

.did `l elke ,my did dpiky oefg zvw jk

æøà éàîxn`wc fx`l mzlynp i`n Ð?xn`

xebnqq :`ler.zrlez my Ðøåâîññ éàîÐ

oiprl xebnqql ipy ziaa elynp dnl ,xnelk

dpiky ziixy?ìå÷ úá àáà éáø øîàÐ

zvwn fx`d on x`yp xy`k ,edl xiizyp

.hrenåäééðéá àøáâ éãù,silgz ugexd e` Ð

ded yiwl oa oerny 'x i` .cid hyetd e`

ugexdxa xa dax e` ,cid el hyt ixirf Ð

cid el hyt dpg.ugexd did xfrl` iaxe Ð

àúà éëiaxc dinwl yiwl oa oerny iax Ð

.ipeltl el izxn` jk :el xtiqe ,opgei
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף ט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc `nei(oey`x meil)

úà eäMLzaxwdïäépé÷zecleid miypd ly [mixetiv bef-] ¤¨¤¦¥¤
eide ,miycw zlik`a zexzen zeidl ze`ian eidy zeafde
miypd ok zngne ,iyewa `l` aixwdln mzee`b jezn milvrzn
xefgln my eakrzpe opaxw z` eaixwiy odilr jenql elki `l
dixt lhal jka enxbe ,oiaxw odipiw e`xy cr odilrale odizal

okl ,diaxeàäéî,íeáëL eléàk áeúkä ïäéìò äìòîiax zpeek efe ¦¨©£¤£¥¤©¨§¦§¨
,xnelk ,zeixr ielib zngn axgp dliy okyny `zxez oa opgei

.zeixr ielibk dpik aezkdy diaxe dixtn miypd zripna
`hgl xewndáéúëc ,íéLã÷ ïBéæa(fi-eh a '` l`eny)íøèa íb' ¦§¨¨¦¦§¦©§¤¤

úBìöì øNa äðz çáæä Léàì øîàå ïäkä øòð àáe áìçä úà ïeøè÷é©§¦¤©¥¤¨©©©Ÿ¥§¨©¨¦©Ÿ¥©§¨¨¨¦§
øh÷ Léàä åéìà øîàiå ,éç íà ék ìMáî øNa Enî çwé àìå ïäkì©Ÿ¥§Ÿ¦©¦§¨¨§ª¨¦¦©©Ÿ¤¥¨¨¦©¥

Bì øîàå ,ELôð äeàz øLàk Eì ç÷å áìçä íBik ïeøéè÷éäzò ék ©§¦©©¥¤§©§©£¤§©¤©§§§¨©¦©¨
úà ãàî äìBãb íéøòpä úàhç éäzå ,ä÷æça ézç÷ì àì íàå ïzú¦¥§¦Ÿ¨©§¦§¨§¨©§¦©©©§¨¦§¨§Ÿ¤

,''ä úçðî úà íéLðàä eöàð ék 'ä éðtxzei egwly did m`hge §¥¦¦£¨£¨¦¥¦§©
zxhwd mcew edegwly cere ,dpedk zepznn mwlgl ribndn

.mixeni`d
ìL éðtî ,áøç äî éðtî ïBLàø Lc÷îäãBáò ,Ba eéäL íéøác äL ¦§¨¦¦§¥¨¨©¦§¥§Ÿ¨§¨¦¤¨£¨

.íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ̈¨§¦£¨§¦¨¦
:jkl xewn `xnbd d`ianáéúëc ,äøæ äãBáò(k gk diryi)øö÷ ék' £¨¨¨¦§¦¦¨©

òøzNäî òvnäxg` xn`p df weqte ,'qPMzdM dxv dkQOde ©©¨¥¦§¨¥©§©©¥¨¨¨§¦§©¥
.lkida mlv qipkd dypny:`xnbd zx`anòvnä øö÷' éàî©¨©©©¨

,ïúðBé éaø øîà ,'òøzNäî'rxzydn'rix xxzydn oewixhep `ed ¥¦§¨¥©¨©©¦¨¨
xnelk ,xg`åéìò øøzNäî äæ òvî øö÷likdln df mewn ohw - ¨©©¨¤¥¦§¨¥¨¨

ea,ãçàk íéòø éðLlekiak lkidl mlv dypn qipkd xy`k jke §¥¥¦§¤¨
mlvle dpikyd z`xydl mewn ea oi`.,'ñpkúäk äøö äëqnäå'§©©¥¨¨¨§¦§©¥

éèî ék ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîàribd xy`k -éàäì ïúðBé éaø ¨©©¦§¥©©§¨¦¦¨¥©¦¨¨§©
ïàî ,øîà ,éëa àø÷'d -déa áéúëc`edy,'íiä éî ãpk ñðk' §¨¨¥¨©©¦§¦¥Ÿ¥©¥¥©¨

äëqî Bì úéNòðdxf dcear -äøöyi`l zexv miyp izy enk - ©£¥©¥¨¨¨
mlv qpkpyk 'd jk ,z`vei dipyd ,zg`d zqpkp xy`ky ,cg`

.`vei `ed lkidl
áéúëc ,úBéøò éelb(fh b diryi)ïBiö úBða eäáb ék ïòé 'ä øîàiå' ¦£¨¦§¦©Ÿ¤©©¦¨§§¦

ïäéìâøáe äðëìz óBôèå CBìä íéðéò úBøwNîe ïBøb úBéeèð äðëìzå©¥©§¨§¨§©§¥¨¦¨§¨¥©§¨§©§¥¤
.'äðñkòz:`xnbd zx`an,'ïBiö úBða eäáb ék ïòé'onvr ediabdy §©©§¨©©¦¨§§¦

ici lräøö÷ ãöa äkeøà úBëläî eéäLe`xie odaeb helai jkay ¤¨§©§£¨§©§¨¨
.xzei ze`peéäL ,'ïBøb úBéeèð äðëìzå'e ze`bznäîB÷a úBëläî ©¥©§¨§¨¤¨§©§§¨

.äôe÷æïäéðéò àìçek ïééìî eåäc ,'íéðéò úBøwNîe'ze`lnn - §¨§©§¥©¦§¨¨§¨§¨¥¥¤
.`xwiq iexwd legka mdipirúBëläî eéäL ,'äðëìz óBôèå CBìä'¨§¨¥©§¨¤¨§©§

ìceb ãöa á÷òlr svd xack zgpae de`b jxc zephw zeriqt - ¨¥§©¨
,oda oilkzqn eidiy ick mind itéaø øîà ,'äðñkòz ïäéìâøáe'§©§¥¤§©©§¨¨©©¦

ïBîñøôàå øBî úBàéáî eéäL ,÷çöéminya ipineúBçépîe ¦§¨¤¨§¦©£©§§©¦
ïäéìò úBæézîe úBèòBa ìàøNé éøeça ìöà úBòébnLëe ,ïäéìòðîa§¦§£¥¤§¤©¦¥¤©¥¦§¨¥£©¦£¥¤

a ñøàk òøä øöé ïäa ïéñéðëîeygp.ñeòë ©§¦¦¨¤¥¤¨¨§¤¤§¨
áéúëc ,íéîc úeëéôL(fh `k 'a mikln)øä] äMðî CôL é÷ð íc íâå'äa §¦¨¦¦§¦§©¨¨¦¨©§©¤©§¥

.'äôì ät íéìLeøé úà àlî øLà ãò [ãàî§Ÿ©£¤¦¥¤§¨©¦¤¨¤
:`zxez oa opgei iax ixaca `xnbd dkiynneéäL éðL Lc÷î ìáà£¨¦§¨¥¦¤¨

äúéäL éðtî ,áøç äî éðtî ,íéãñç úeìéîâe úBönáe äøBza ïé÷ñBò§¦©¨©¦§§¦£¨¦¦§¥¨¨©¦§¥¤¨§¨
ípç úàðN äìe÷ML Eãnìì ,ípç úàðN Bazia axgp dpeeray ¦§©¦¨§©¤§¤§¨¦§©¦¨

,ipyd ycwndìL ãâðkúeëéôLe úBéøò éelb äøæ äãBáò úBøáò L §¤¤¨Ÿ£¥£¨¨¨¦£¨§¦
íéîc,miiqne .oey`xd ycwnd zia axgp mzngnyeéä íéòLø ¨¦§¨¦¨
àlàitl dilk mdilr xfbp `lyàeä Ceøa LBãwäa íðBçèa eìzL ¤¨¤¨¦§¨§©¨¨

df meiqy `xnbd zx`ane .mly ala dxf dcear ecar `leïàúà£¨
áéúëc ,ïBLàø Lc÷îì(`i b dkin)äéðäëå eètLé ãçLa äéLàø' §¦§¨¦¦§¦¨¤¨§Ÿ©¦§Ÿ§Ÿ£¤¨

,eîñ÷é óñëa äéàéáðe eøBé øéçîa'ä àìä øîàì eðòMé 'ä ìòå ¦§¦§¦¤¨§¤¤¦§Ÿ§©¦¨¥¥Ÿ£Ÿ
,'äòø eðéìò àBáú àì eðaø÷a.'da oegha mdl didy o`kn gkene §¦§¥Ÿ¨¨¥¨¨

ìL àeä Ceøa LBãwä ïäéìò àéáä CëéôììL ãâðk úBøæb LúBøéáò L §¦¨¥¦£¥¤©¨¨¨Ÿ§¥§¤¤¨Ÿ£¥
øîàpL ,íãéaL(ai my)ïéiò íéìLeøéå Løçú äãN ïBiö íëììâa ïëì' ¤§¨¨¤¤¡©¨¥¦§©§¤¦¨¤¥¨¥¦¨©¦¦¦

,'øòé úBîáì úéaä øäå äéäz[daxeg-] oiir ,dcy ,zexfb yly ixd ¦§¤§©©©¦§¨¨©
.xrie

:`xnbd zl`eyåik,ípç úàðN déa äåä àì ïBLàø Lc÷îá §§¦§¨¦Ÿ£¨¥¦§©¦¨
áéúkäåoey`x ziaa didy l`wfgi z`eapa(fi `k l`wfgi)ìà éøeâî' §©§¦§¥¤

,[øæòìà] (øæòéìà) éaø øîàå ,'Cøé ìà ÷ôñ ïëì énò úà eéä áøç¤¤¨¤©¦¨¥§Ÿ¤¨¥§¨©©¦¤§¨¨
úBáøça äæ úà äæ ïéø÷Bãå ,äæ íò äæ ïéúBLå ïéìëBàL íãà éða elà¥§¥¨¨¤§¦§¦¤¦¤§§¦¤¤¤©£¨

ìaLíðBLz`py did oey`x ziaa s`y ixd .rxd oeyl ici lr ¤¦§¨
.mpg

:`xnbd daiynàéäädf weqt -,éàåä ìàøNé éàéNðaeid `l j` ©¦¦§¦¥¦§¨¥£©
ke ,mrd x`y okáéúëc,df weqt zligzaék íãà ïa ììéäå ÷òæ' ¦§¦§©§¥¥¤¨¨¦
,'énòá äúéä àéä,mda bexdl dcizrd axgd lr lliil eyexite ¦¨§¨§©¦

ìkì ìBëé 'íãà ïa ììéäå ÷òæ' ,àéðúå,mrdøîBì ãeîìzjynda §©§¨§©§¥¥¤¨¨¨§¨©§©
,weqtd,'ìàøNé éàéNð ìëa àéä'pna wx dzid d`pydy ixdibid ¦§¨§¦¥¦§¨¥

.mrd
,eäééååøú éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaøzexecíéðBLàøzia - ©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¥©§©§¦¦

oey`xälbúpLmiaxaíðBòmdiryt xizqdl eqip `leälbúðmb ¤¦§©¨£¨¦§©¨
,ív÷j` .dpy miray xg`l eaeyiy mdl xn`p zelbl e`viyke ¦¨

d zexecíéðBøçà,ipy zia -,íðBò älbúð àlL,xzqa eid miryxe ©£¦¤Ÿ¦§©¨£¨
.ív÷ älbúð àìŸ¦§©¨¦¨

íéðBLàø ìL ïðøtö äáBè ,ïðçBé éaø øîàwlg `idy oxetvd s` - ¨©©¦¨¨¨¦¨§¨¤¦¦
dticr ,melkl die`x dpi`e dndaa dywïñéøkîjxd wlgd - ¦§¥¨

gaeynde,íéðBøçà ìLmiliqkd s`e oxetivl leyn liqkde ¤©£¦
.mipexg`d zexecd ly minkgd on miaeh mipey`xd zexecay

Lé÷ì Léø déì øîà,opgei iaxl,éôéãò íéðBøçà ,äaøcàyìò óà ¨©¥¥¨¦©§©¨©£¦£¦¥©©
,úBiëìî ãeaòL àkéàc ábmewn lkn.äøBza é÷ñò à÷déì øîà ©§¦¨¦§©§¦¨¨§¥©¨¨©¥

,opgei iaxäøéaycwnd zia -äøæçL ,çéëBzdzpapeíéðBLàøì ¦¨¦©¤¨§¨§¦¦
,ipyd ycwnd zial ekfeíéðBøçàì äøæç àìåepikf `l oiicry §Ÿ¨§¨¨©£¦

.xzei miaeh mipey`xdy gkene ,iyilyd ycwnd zia dpaiy
,øæòìà éaø úà eìàLd zexec.íéìBãb íéðBøçà Bà íéìBãb íéðBLàø ¨£¤©¦¤§¨¨¦¦§¦©£¦§¦

,äøéaa íëéðéò eðz ,íäì øîàwx daxg oey`x zia oaxegay ¨©¨¤§¥¥¤©¦¨
mipey`xdy o`kn ,milzkd s` eaxgp ipy ziaae dxwzd

.miticräøéa íëéãéò ,íäì øîà ,éøîàc àkéàdidi ycwnd zia - ¦¨§¨§¥¨©¨¤¥¥¤¦¨
.mipexg`l `le mipey`xl dpape xfg ixdy ,xaca gikedl cr

àðcøéa éçñ éåä Lé÷ì Léø,ocxid xdpa ugex did -øa äaø àúà ¥¨¦£¥¨¥§©§¥¨¨¨©¨©
äðç øa,laan `edyàãé déì áäé,xdpdn zelrl exferldéì øîà ©¨¨§©¥§¨¨©¥

xa ,dpg xa xa daxl yiwl yiàäìàdreay oeyl -eëì àðéðñ- ¡¨¨¨¥¨§
,`xfr inia mklek mzilr `ly lr laa ipa mkz` ip` `pey

,ipy ziaa dpiky dzxy `l jk meyneáéúëc(h g y"dy)äîBç íà' ¦§¦¦¨
,'æøà çeì äéìò øeöð àéä úìc íàå ,óñk úøéè äéìò äðáð àéä¦¦§¤¨¤¨¦©¤¤§¦¤¤¦¨¨¤¨©¨¤

,weqtd yxeceäîBçk íëîöò íúéNò íàzexaegnd mipa`k - ¦£¦¤©§§¤©¨
,dnega eicgi,àøæò éîéa íëlek íúéìòåaeyil meiw did f` ©£¦¤§¤¦¥¤§¨

e,Ba èìBL á÷ø ïéàL óñkk ízìLîðzelbl mi`vei mziid `le ¦§©§¤©¤¤¤¥¨¨¥
la` ,ceríúéìòL åéLëòoi`vglúBúìãkzg`e zgztp zg`y ©§¨¤£¦¤¦§¨

,dxebqBa èìBL á÷øäL æøàk ízìLîðjke ,urdn zvwn lke`e ¦§©§¤§¤¤¤¨¨¨¥
.zenilya dpiky z`xydl mzikf `l mz`

:`xnbd zx`anæøà éàî.fx`l elynpy dfa oeeknd dn -øîà ©¤¤¨©
,àìeòelk`y fx`l elynpøBâîññ'qq' z`xwpd zrlez my - ¨©§¨

:`xnbd zl`ey .xeynk ekeza zxxbne zlke`yøBâîññ éàî- ©©§¨
hrn zxiiyn zrlezd ixdy ,xebnqql ipy ziaa elynp dnl

:`xnbd daiyn .ipy ziaa mdl xiizyp dne,àaà éaø øîà̈©©¦©¨
wx mdl xiizypébç íéðBøçàä íéàéáð eúnMî ,àéðúãk ,ìB÷ úa©¦§©§¨¦¤¥§¦¦¨©£¦©©

éëàìîe äéøëæ,ipy zia zligzaLãwä çeø ä÷lzñðd`eapde §©§¨©§¨¦¦§©§¨©©Ÿ¤
.ìB÷ úáa ïéLnzLî eéä ïééãòå ìàøNiî¦¦§¨¥©£©¦¨¦§©§¦§©

:lirl `aedy dyrnd lr dywn `xnbdéòzLî éî Lé÷ì Léøå§¥¨¦¦¦§¨¥
äðç øa øa äaø éãäadgiya gzte xaic yiwl yixy okzi m`d - ©£¥©¨©©¨¨

,miaxd zeyxa dpg xa xa dax mr[øæòìà] (øæòéìà) éaø äîe¨©¦¤§¨¨
àøîcxecd lecbe oec` -,äåä ìàøNéc àòøàclkn did iway §¨¨§©§¨§¦§¨¥£¨

,eixiagåok it lr s`déãäa Lé÷ì Léø éòzLî äåä àìggey `l - §Ÿ£¨¦§¨¥¥¨¦©£¥
meyn ,jkl mrhde ,yiwl yix enirLé÷ì Léø éòzLîc ïàîc§©§¦§¨¥¥¨¦
éãäñ àìa à÷qéò déì eáäé ÷eMa déãäayiwl yix mr xaicy in - ©£¥©§©¥¦§¨§Ÿ©£¥

el mipzep eide ezexyia miyp`d eid migeha `iqdxta weya
iax mr s` xacln yiwl yix xdfp jkitle ,micr `ll zern

ike ,ok m` ,xfrl`ø éãäaäðç øa øa äalyn dzegt ezlrny ©£¥©¨©©¨¨
xfrl` iax.éòzLî:`xnbd zvxznàøáb éãL ,àtt áø øîà ¦§¨¥¨©©¨¨§¥©§¨
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קמט
izni`na cenr h sc ± oey`x wxtmigqt

ïäéðé÷ úà åäùùxefgln zedzyne ,meaixwiy cr my zepiznn miypde ,ozaxwda oilyxzn eide ze`ib ilra eid mde ,miycwa lek`l xdhil ozcil ini ze`lna ze`ian eidy Ð

.diaxe dixtn miypd z` oilhane ,odilra lv` onewnlòøúùäî.cg` rix xxzydn :oewixhepa yixc Ðíéòéø éðù.lkida dypn cinrdy mlv Ðäøömiyp izyk ,zerix oeyl Ð

.(gi `xwie) "xexvl gwz `l dzeg` l` dy`e" (` ,` l`eny) "dzxv dzqrke" cg` yi`låèåôùé ãçåùá äéùàø.xnebe "epaxwa 'd `ld xn`l epryi 'd lre" `xwc dtiq Ðíäéìòå
.i`w oey`x ycwn` Ðúåøéæâ ùìùå.xri zenae oiir dcy ÐïééòåÐ.(gk my) "afk dqgn cxa drie" enk (ci diryi) cnyd `h`hna `axegíðåò äìâúðù.mdiryt oiqkn eid `l Ð

íö÷ äìâúðdpy miray laal ze`ln itl" Ð

.(hk dinxi) "mkz` cewt`äìâúð àì íéðåøçà
íðåò.xzqa eid miryx ipy ycwn ipa Ðäøéá

çéëåú.ycwnd zia Ðäøéá íëéãéòoipa Ð

xfge epl xfg `ly ,xaca mkl cr ziad

.mipey`xlàðéðñåëì`ly laa ipa lkl Ð

aeyln `ealn dpiky erpne ,`xfr inia elr

.ipy ziaa zexylóñëë íúìùîðepi`y Ð

.dpiky mixqg mziid `l jk ,awxpúåúìãëÐ

exiage cg` gzet ,zezlc ipy ea yiy xry

.oi`vgl mzilr jk ,xbeqåá èìåù á÷øäùÐ

,miiw ezvwne ekezn ezlke` zrlez ezvwn

.did `l elke ,my did dpiky oefg zvw jk

æøà éàîxn`wc fx`l mzlynp i`n Ð?xn`

xebnqq :`ler.zrlez my Ðøåâîññ éàîÐ

oiprl xebnqql ipy ziaa elynp dnl ,xnelk

dpiky ziixy?ìå÷ úá àáà éáø øîàÐ

zvwn fx`d on x`yp xy`k ,edl xiizyp

.hrenåäééðéá àøáâ éãù,silgz ugexd e` Ð

ded yiwl oa oerny 'x i` .cid hyetd e`

ugexdxa xa dax e` ,cid el hyt ixirf Ð

cid el hyt dpg.ugexd did xfrl` iaxe Ð

àúà éëiaxc dinwl yiwl oa oerny iax Ð

.ipeltl el izxn` jk :el xtiqe ,opgei
óà
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éáøded `l ded l`xyic `rx`c `xnc xfrl`

:yexit Ð dicda yiwl oa oerny 'x irzyn

xfrl` iaxyk la` .enr xacl ligzn did `l

,el aiyn did Ð yiwl yix mr xacl ligzn did

yix inx :iab ,(`,d) migafc `nw wxta ogky`ck

evxil Ð od mixyk m` ,iywne idern lr yiwl

aiyde xfg `ed mbe ,xfrl` iax el aiydy ,'ek

.el
ipi`
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6

7

8

eäMLeléàk áeúkä ïäéìò äìòî àäéî ,ïäépé÷ úà ¤¦¤¦¥¤¦¨©£¤£¥¤©¨§¦
íéLã÷ ïBéæa .íeáëL¯úà ïeøè÷é íøèa íb" áéúëc §¨¦§¨¨¦¦§¦©§¤¤©§¦¤

Léàì øîàå ïäkä øòð àáe áìçäçáfäøNá äðz ©¥¤¨©©©Ÿ¥§¨©¨¦©Ÿ¥©§¨¨¨
éç íà ék ìMáî øNa Enî çwé àìå ïäkì úBìöì¦§©Ÿ¥§Ÿ¦©¦§¨¨§ª¨¦¦¨

íBék ïeøè÷é øh÷ Léàä åéìà øîàiåáìçäEì ç÷å ©Ÿ¤¥¨¨¦©¥©§¦©©¥¤§©§
äeàz øLàkàì íàå ïzú äzò ék Bì øîàå ELôð ©£¤§©¤©§¤§¨©¦©¨¦¥§¦Ÿ
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¯!"õéwä úéa ìò óøçä úéa (úà) éúékäå" áéúëäå :ééaà déáéúéà .úéa Bðéà¯õé÷ úéáe óøBç úéa :déì øîà¯úéa ,éø÷éà ¥©¦¥¦¥©©¥§¨§¦§¦¥¦¤¥©Ÿ¤©¥©©¦¨©¥¥¤¥©¦¦§¦©¦

àîúñ¯áeøéòa áéiçî äãeäé éaø :dìò éðúå .ïéøèBt íéîëçå áéiçî äãeäé éaø ,âça âçä úkeñ :ééaà déáéúéà .éø÷éà àì §¨¨¨¦§¦¥¦¥©©¥©¤¨¤¨©¦§¨§©¥©£¨¦§¦§¨¥£¨©¦§¨§©¥§¥
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קנב
izni`na cenr i sc ± oey`x wxtmigqt

ééáà øîà àìà`l dyixt ly mini zraya Ð

.dkeqc `inec ,aiigin i`cec ,dcedi iax bilt

äðùä úåîé øàùá éâéìô éëopixfb :ixaq opax Ð

:xaq dcedi iaxe ,dray eh` dpyd zeni x`y

zeni x`ya oixcdxt zkyl `l` .opixfb `l

lkl zwfgen `dzy ick ,dfefn dl did dpyd

odkd lr exn`i `ly ,dxenb dxic ziak dircei

.yeag oixeq`d ziaa dyixtd ini zrayaàäå
éðú÷ âçá âçä úëåñ:`nl` ,opax ixhte Ð

.xhtc o`nl `ki` inp drayaäòáùá éâéìô éë
aiign o`k xhetde ,dkeqa oia dkyla oia Ð

.mdixac etilgde ,o`k'åë ãåçì àîòè äëåñå
(a,f) dkeq zkqna xn`c ,dinrhl dcedi iax Ð

mixyrn deab dkeq xiykde `id raw zxic

,raw zvigna `l` zeyril die`x dpi`y dn`

.dfefn oiprl inp `aiyg zia jkld
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àîìéãmrn gweld oebk ,aeigd lr xehtd on iyext`l iz` `nlic opiyiig `le ,oda exfb opaxe ,aiigin `l `ziixe`cnc `aeh `ki` `d :il dniz Ð aeigd lr xehtd on iyext`l iz`

on iyext`l iz` `le ,opaxcn iedc `aeh `xikid `ki` ,ely ode oyixtn Ð iyext`l epiwzc inp zexyrn elit`e ,dlecb dnexz iyext`l epiwz `lc oeik :xnel yie !ux`d

i`xr ediipin lkinl exyc oeik ,opaxcn aiig Ð raw lek`l m` la` ,xehte i`xr odn lke` Ð dqir mdn zeyrl mileay qipkd (`,bi) dviac `nw wxt xn`c `d oke .aeigd lr xehtd

xza la` ,gxniy cr zeterle zeigl oilik`n :(e dpyn) d`it zkqnc `nw wxta opzck ,gexin xg` i`xr elit` lek`l xeq` `ziixe`cn aiiginc icinc ,`xikid `ki` Ð xyrn `la

zlik` aiyg dnda zlik` lke .`l Ð gexin

d`eaz lr yixtdl epiwz `de :xn`z m`e .i`xr

ixkpl oipw yi xn`c o`nl ixkpd on gwly

iz` `nlic yiig `le ,xyrn cin riwtdl

:xnel yie !aeigd lr xehtd on iyext`l

lr uxzl yi oke .irhc `kil ixkp z`eaza

dnexz dpnn oiyixtn eidy ,ux`l dveg z`eaz

`zi`ck ,delhiae miaexd e`a `ly cr xyrne

,inp aewp epi`y uivre .irhc `kilc Ð inlyexia

"dax dy`d" wxta opixn` `d Ð opaxcn aiigc

Ð aewpd lr aewp epi`yn iab (`,ht zenai)

cga ,ziiv Ð ipn ixza .mexzie xefgie ,dnexz

dil opiaiign i` ,`kd la` .ziiv `l Ð `pn

inc ,aiig `ziixe`cnc xaqe ,irh Ð iyext`l

oeikc ,`ziixe`c dreaw dxic efi` rcil qitn

opiaiignc efge rawa da ixiic `zry `eddac

iz`e ,dl opiayg dxenb dxicc xaq ,xyrna dl

.aeigd lr xehtd on iyext`l

ïðáøikde Ð dpyd zeni x`y opixfb ixaq

ikdl dray dxic dzid day :eyexit

iax xn` .dray jpd eh` dpyd zeni x`y opixfb

dxifb inp opaxlc ab lr s` .dxifb oixcdxt zkyl `l` .inei jpd eh` dpyd zeni x`y oda opixfb `l ikd elit`e ,jxev meyl ,minrtl dxic zia oda didy zekyl dnk `lde :dcedi

eq`d ziaa yeag lecb odk exn`i `ly ,izixg` dxifb :dcedi iax xn`w ikd ,izyxitck dzid.`ed oix

ïðáødcedi iax aiignc `dc dcedi iaxc` dcedi iaxc iywiz `l `zyde .oixcdxt zkyl` ,i`w lirlc`c yexite ,i"yx zqxib `id ok Ð opixfb `l xaq dcedi iaxe opixfb ixaq

`pyiln jxtnl `ax jixhvi` i`n ol `iywe .dpyd zeni x`ya epiid Ð `ziixe`cn lirl xhtc `de ,bgd ini zraya epiid Ð xyrna aiigncn `ziixe`cn elit`e dkeqa

ikd e`l i`c .bgd ini zraya dkeqc `ziixal iwen wgvi epiaxc` dcedi iaxc dywz `lc ikid ikc ,envr ixacn iia`l dil iywiz `ziixa `la ?bga bgd zkeq ipzwc `ziixac

`niz ike lirl xn`w ikc xnel `ed wgec :cere .ixii` bga jgxk lrc ,iia`l iywiz bga bgd zkeqc `ziixac `pyil `la ok m`e .`xwirn opikxtc i`nn icin ipyn ded `l Ð

`pwqn ik ied `l ok m`e ,`kd ik dxenb dxic eh` dcedi iaxc dxifb yxtl jxhvp oixcdxt zkyla ,inp lirl ok m` :dyw Ð dxenb dxic eh` dxifb xninl `kixv opaxcn

odl ded `l i`n` ,dxic zia oda didy ,inp zekyld lk x`ya ok m` Ð dxenb dxic eh` oixcdxt zkyla opixfb i` :cere .`ed yeag lecb odk exn`i `ly meyn opiyxtnc

m`e ,dfefn mdl did `ly ,meia `le dlila mixney eidy zekyl oebk ,i`xr zxic oda didy zekyl dnk `lde :jixt ikdc ,ayiil lkep df ,edin .dxenb dxic eh` xefbip ?dfefn

`ilile `nnia dray zxic da didc jde .dxenb dxic eh` dzid opaxc dxifb jgxk lr `l` !`ilila eaiigip inp jpd ok m` dxic zrya `ziixe`c aiig efk i`xr zxicac `zi`

ded i` la` ,"bga" ipzwcn `l` jixt `lc rnync ,ipzw bga bgd zkeq `de jixtc i`d i`n :dyw cere .oda exfb `l jkld ,oitlgin `l Ð jpd la` ,dxenb dxica `tlgin Ð

enk oixcdxt zkyll dkeq oia wlgl ivn `le ,dpyd zeni x`ya s` opax iaiign lirlc `idd dil iywiz ok it lr s`c ?i`n`e .dil dyw ded `l Ð `nzq "bgd zkeq" ipz

`l dkeqc meyn bga elit` ixht bgd zkeqa ,dpyd zeni x`ya elit` ixfb oixcdxt zkyl iabc ab lr s` ,opaxc `nil ?'ek bgd zkeq `de jixt i`n ok m`c ,lirl izwligy

dcedi iaxc` dcedi iaxc :xninl dil ded ikd ,daxc`e .oixcdxt zkyll dkeq oia wlgl `xaq i`d edl zil `axe iia` jgxk lr `l` .oixcdxt zkylk i`d ilek dxic `aiyg

opinwen ik elit` ,opaxc` opaxc `iyw iia`c `iepiy `la elit`c ,`xwirncn opaxl ith dyw dcedi iaxl uxzl `a `edy iia` ly evexiz jeznc ?`iyw `l opaxc` opaxc ,`iyw

dcedi iaxe ,dxifb meyn `l` iaiign `l lirlc opaxc oeik :cere .bga elit` ixht `kde ,dpyd zeni x`ya elit` lirl iaiign opaxc xn`c iia`l oky lk .draya zeziixad ipyl

`pyil i`da xninl dil ded `l ok m` Ð `ed yeag lecb odk exn`i `ny meyn `l` ,dray eh` dpyd zeni x`yc dxifb meyn mrhd oi`c `da `l` ediilr ibelti`l `z` `l

:`kti` eda opiqxb izi`xy mipyi mixtqd lka :cere .`ed yeag lecb odk exn`i `ly dxifbd iyextl dil irai` `l` ,dzid dxifb inp opaxlc oeik ,dzid dxifb oixcdxt zkyl

aq dcedi iaxe ,opixfb `l ixaq opaxcoixeq`d ziaa `ed yeag bga dkeqa ayeid exn`i `ny meyn epiid Ð opaxcn `niz ike xn`wc i`dc .xg` oipra `ibeqd lk il d`xpe .opixfb x

zkyln ueg dkyl iab :eyexit ikde .opixfb `l ,ixaq opax .dkeqa oia dkyla oia dpyd zeni x`ya Ð ibilt ik ,dkeqa oia dkyla oia Ð ibilt `l `nlr ilek draya cr 'eke

dray lkc ezixn`c ekcicl :dcedi iax xn` .edl zil opaxl dxifb la` ,`ziixe`cn `aiigin Ð `l eze dray lk epiidc ,dxic dzid day drya yexit ,dxic dzid day oixcdxt

oeike .yeag lecb odk exn`i `ly ,dzid dxifb oixcdxt zkyl `l` .dxic oda didy drya elit`e dfefn mdl did `le ,efk i`xr zxic oda didy zekyl dnk `lde ,`ziixe`cn

ilek Ð bgc dray ,inp dkeq iabe .yeag `ed mixeq`d ziaa lecb odk exn`i `le ,`id `ziilrn dxicc lkl `zlin mqxtizc ikid ik dpyd lk dfefn dl did `ed `nrh `eddnc

`ly ,xfb dcedi iaxe ,bg eh` dpyd zeni x`y exfb `l opax .dpyd zeni x`ya ,ibilt ik .oixcdxt zkyl iabl enk ,opaxcn dcedi iaxle `ziixe`cn opaxl aiigc ibilt `l `nlr

dfefna zaiig ikdl ,mixeq`d ziaa oyaege l`xyi lr gixhn `ed jexa yecwd eli`k d`xpe ,devn iefae i`pb xaca yie ,`ed oixeq`d ziaa yeag bga dkeqa ayeid exn`i
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ïîe øeètä ìò áeiçä ïî éLBøôàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©§¥¦©¦©©§¦
äòáLa :ééaà øîà àlà .áeiçä ìò øeètä¯éleëc ©§©©¦¤¨¨©©©¥§¦§¨§¥

àáééçéîc éâéìt àì àîìòéâéìt ék ,¯úBîé øàLa ¨§¨¨§¦¦§¦©§¨¦§¦¦¦§¨§
ehà äðMä úBîé øàL ïðéøæb :éøáñ ïðaø .äðMä©¨¨©¨©¨§¦¨§¦©§¨§©¨¨©

àì :øáñ äãeäé éaøå ,äòáL:àáø déì øîà .ïðéøæb ¦§¨§©¦§¨¨©¨¨§¦©¨©¥¨¨
âça âçä úkeñ àäåøàLa :àáø øîà àlà !éðú÷ §¨©¤¨¤¨¨¨¥¤¨¨©¨¨¦§¨

äðMä úBîé¯ék ,äøeètc éâéìt àì àîìò élekéâéìt §©¨¨¥¨§¨¨§¦¦¦§¨¦§¦¦
¯.äòáLaìå ,ãeçì àîòè äkeñå.ãeçì àîòè äkL §¦§¨§¨©§¨§§¦§¨©§¨§

:øîàc ,déîòèì äãeäé éaø ;ãeçì àîòè äkeñ¨©§¨§©¦§¨§©§¥§¨©
ïðaøå .äæeæîa àáéiçéîe ,ïðéòa òá÷ úøéc äkeñ¨¦©¤©¨¥©¦©§¨¦§¨§©¨©
àìå ,ïðéòa éàøò úøéc äkeñ :éøîàc ,eäééîòèì§©§©§§¨§¦¨¦©£©¨¥©§¨

ìå .äæeæîa àáéiçéî:éøáñ ïðaø ;ãeçì àîòè äkL ¦©§¨¦§¨§¦§¨©§¨§©¨©¨§¦
ìòa äøécdçøk¯:øáñ äãeäé éaøå ,äøéc dîL ¦¨§©¨§¨§¨¦¨§©¦§¨¨©

dçøk ìòa äøéc¯ïðaøcîe ,äøéc dîL àìàeä ¦¨§©¨§¨Ÿ§¨¦¨¦§©¨©
:ïðaø eðúc ,àäì àðz ïàî .ïéøeñàä úéáa Leáç ìBãb ïäk eøîàé àlL ,dì eðéwúc§©¦¨¤ŸŸ§Ÿ¥¨¨§¥¨£¦©§¨§¨§¨©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc `nei(ipy meil)

dlelr ef `xneg ,zexyrna maiigl minkg exingi m` `lde
mixeht el` zexit dxez oicn ixdy ,dlwz icil `iadl
mi`iwa miyp`d oi`e ,xenb zia ipt e`x `ly oeik ,zexyrnn
daeigy dreaw dpi` dxic efi`e zeriaw daeyg dxic efi` zrcl
mze`n zexyrn miyixtny mc` ipa e`xi xy`ke ,opaxcn wx
,dxezd on xyrna miaiig el` zexity eaygie erhi `ny ,zexit

jk meyn yegl yieøBètä ìò áeiçä ïî éLeøôàì éúà àîìéc- ¦§¨¨¥§©§¥¦©¦©©§
xenb aeig mda yiy milibx lah zexitn yixtdl e`eai ile`
on mixehty el` zexit lr zexyrn eidi mdy ,dxez ixacn
mze`y zexitd ixdy ,xyrn my eilr lg `ly oeike ,dxezd
xyrn o`yry el` zexit jk m` ,dfl mikixv mpi` owzl dvx

,dlik`a mixeq`e mileah ex`ypexyri `ny yegl yi ok enk
øBètä ïîdxezd on mixehtd zexitn -áeiçä ìò,dxezd on ¦©§©©¦

exzed `l ,dxezd on lah mdy zexitn mdilr xyir `ly oeike
.z`f dyxtd ici lr dlik`a zexitd

:opaxe dcedi iax zwelgn z` xg` ote`a zx`an `xnbdàlà¤¨
äòáLa ,éiaà øîàxetik mei mcewy miniéâéìt àì àîìò éleëc ¨©©©¥§¦§¨§¥¨§¨Ÿ§¦¥

i`ceaeàáéiçéîcdnecae ,dxezd on dfefna oixcdxt zkyl §¦©§¨
minybde dngd zenil ieyr epi`y zia s` lkd ixacly ,dkeql

,xenb ziak aygpéâéìt ékzkyl lr `ed ewlgpy dn lk - ¦§¦¥
oixcdxt,äðMä úBîé øàLadze` eaiig minkgy mrhd dn ¦§¨§©¨¨
,dfefna,äòáL eèà äðMä úBîé øàL ïðéøæb ,éøáñ ïðaøoeikm`y ©¨¨¨§¥©§¦¨§¨§©¨¨¨¦§¨

zraya mb lwdl e`eai dpyd zeni x`ya dfefn da didz `l
,dpyd lk aiigl exfb okle ,minidïðéøæb àì ,øáñ äãeäé éaøå- §©¦§¨¨©Ÿ©§¦¨

m`y ,zxg` dxifb zngn `l` z`f dxifb zngn daiigl oi`
,dxick d`xiz `l `id dfefn da didz `l dpyd zeni x`ya
`l` daeyg dxica xb epi` da `vnpy lecbd odkdy exn`ie

.mixeq`d ziaa yeagk `edepiywdy dxizqd zvxezn dzrne
,dkyla xhet `edy jk lr ,dkeqa aiignd dcedi iax ixacn
ok enke ,mda miynzyny minid jeza aiign `ed mdipyay
dne ,minid zray zngn dpyd zeni x`y xfeb epi` `ed mdipya
`ly meyn wx `ed dpyd zeni x`ya oixcdxt zkyla aiigny

.mixeq`d ziaa yeag lecb odky exn`i
:iia` ly df xe`ia lr dywn `axâçä úkeñ àäå ,àáø déì øîà̈©¥¨¨§¨©¤¨

,éðz÷ âçazraya s`y ixd ,mixhety minkg zrc x`ean dae ¤¨¨¨¥
.xehtl minkg ewlgp da mixcy minid

:mzwelgn z` xg` ote`a ayiin `axúBîé øàLa ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¦§¨§
äøeèôc éâéìt àì àîìò élek äðMä`le ,dkyla oiae dkeqa oia ©¨¨¥¨§¨Ÿ§¦¥¦§¨

,minid zray meyn aiigl mixfebéâéìt ékipy iabl ewlgp `l - ¦§¦¥
`l` elld mixacdamze`äòáL,mda miynzyny minid §¦§¨

å,jk evxezi minkg ixacae dcedi iax ixaca epiywdy zexizqd §
ìå ãeçì àîòè äkeñãeçì àîòè äkLiabl zewelgnd inrh - ¨©£¨§§¦§¨©£¨§

ielz mdn cg` lk mrh `l` dfl df mikiiy mpi` dkyle dkeq
,zexg` zexaqa,ãeçì àîòè äkeñyäãeäé éaødfefn aeiga ¨©£¨§©¦§¨

dkeqadéîòèìezhiyl -,dkeq xykd zekldaäkeñ øîàc §©£¥§¨©¨
,ïðéòa òá÷ úøécly ote`a diepa `id m` elit` dxiyk dkeqdy ¦©¤©§¦¨

,raw zxice`id ixd raw zxic zeidl dieyr dkeqdy oeikn
äæeæîa àáéiçéî,dreaw dxic oickås`ïðaø,dfefnn mixhetd ¦©§¨¦§¨§©¨¨

jk mixaeqéøîàc ,eäééîòèìmixyrn dlrnl ddeabd dkeqy §©£©§§¨§¥
y iptn dleqt dn`ïðéòa éàøò úøéc äkeñdie`x zeidl dkixv - ¨¦©£©§¦¨

i`xr zxicläæeæîa àáéiçéî àìå ,. §Ÿ¦©§¨¦§¨
ìådçøk ìòa äøéc ,éøáñ ïðaø ,ãeçì àîòè äkLodkd ly ezxick §¦§¨©£¨§©¨¨¨§¥¦¨§©¨§¨

ezian yextl ezaegne `ed gxkeny ,oixcdxt zkyla lecbd
,mixetikd mei mcew ezgtynn wzpidleäøéc dîLoic dilr yi - §¨¦¨

,dxezd on dfefna zaiige dxic lyåeli`äøéc ,øáñ äãeäé éaø §©¦§¨¨©¦¨
,äøéc dîL àì dçøk ìòadxeht ,dxicl zaygp dpi`y xg`ne §©¨§¨Ÿ§¨¦¨

,dxezdn dfefnd on `iddì eðéwúc àeä ïðaøcîe,dfefna daiigl ¦§©¨¨§©¦¨
ickeøîàé àlLiexy lecbd odkdy mi`ex md xy`k mrd oend ¤ŸŸ§

y ,dfefn dxqgd dkylaìBãb ïäkzpigaa `edúéáa Leáç Ÿ¥¨¨§¥
ïéøeñàäd`xizy ick dfefna dze` eaiig ok lre ,dfefnn xehty ¨£¦

.dlern dxick
:`xnbd zxxanàðz ïàîdpy in -ïðaø eðúc àäì`ziixaa ©¨¨§¨§¨©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc `nei(iyiy meil)

,íéãâaeli`e ,'eicbA qAki dCPd in dGnE' ,xn`p jkyéòa àì òâBð §¨¦©¥¥©¦¨§©¥§¨¨¥©Ÿ¨¥
,íéãâa ñeakcr `nhi dCPd inA rbPde' `l` ea xn`p `ly ¦§¨¦§©Ÿ¥©§¥©¦¨¦§¨©

:`xnbd zvxzn .'axrd'äfî' éàî àlà`nhy dxeza xn`py ¨¨¤¤¨©©¤
a ,micba `nhneàNBð`nhp `edy ,xacn aezkd mind z` ¥

:`xnbd zl`ey .micba `nhneàðîçø áBzëðåyxetna,'àNBð' §¦§©§¨¨¥
.'äfî' áéúk àîòè éàî:`xnbd zayiinïì òîLî à÷ àädna ©©£¨§¦©¤¨¨©§©¨
,'dfn' dxezd dazkyäàfä øeòéL ïðéòácin `yep lk oi`y - ¦§¦¨¦©¨¨

z` xdhl miie`xy xeriya min `ypyk `l` `nh dxt xt`
.eilr mdn mifnyk `nhd

:`xnbd zl`ey,øeòéL äëéøö äàfä øîàc ïàîì àçéðäeixacly ¨¦¨§©§¨©©¨¨§¦¨¦
xnel d`fd oeyla `yep oic dxez dxn` jkitly xnel ozip

,d`fd xeriyk `yep `diyäëéøö ïéà äàfä øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©©¨¨¥§¦¨

,øîéîì àkéà éàî ,øeòéLji`e d`fdd inl llk xeriy oi` `ld ¦©¦¨§¥©
:`xnbd daiyn .d`fd xeriya wx `nhp `yepdy xn`peléôà£¦
àøáâc àabà éléî éðä øeòéL àëéøö ïéà äàfä øîàc ïàîìlr - §©§¨©©¨¨¥§¦¨¦¨¥¦¥©©¨§©§¨

ice ,eilr zefdl mikixv min dnk xeriy oi` jk lry ,mc`d seb
,`edy lkaàðîa ìáàlaehy dxtd xt` in mi`vnp eay ilka - £¨§¨¨

ezrcl mb ,dfne aef`d z` mda,øeòéL äëéøöxn`p jkle §¦¨¦
xeriy mda yiyk `l` `nhn epi`y d`fd oeyla `yn z`neh

iy jxvpd`di ilkay jixvy ok epivne .d`fdd iptl ilka did
,xeriyïðúcdpyna(d"n a"it dxt)ïäa àäé änkdxtd xt` ina ¦§©©¨§¥¨¤

,mdn zefdl mipnefne ilka mdykäàfä éãk àäéåxdhl lirezy ¦¥§¥©¨¨
,`nhd z`ìBaèiL éãk§¥¤¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc `nei(oey`x meil)

eäééðéa,`edd dyrna mdipia mc` slgde lhd -BàyLé÷ì Léø ¥©§¥¨¦
äåä,ugexdéøéòæe,eci z` el hiyedy `edBàyäpç øa øa äaø £¨§¦¦©¨©©©¨
äåäci hiyendøæòìà éaøå.ugexd did £¨§©¦¤§¨¨

:dyrnd meiq z` zxtqn `xnbdàúà ékyiwl yixéaøc dén÷ì ¦¨¨§©¥§©¦
ïðçBé,miilaad lr xn`y dn z` el xtiqedéì øîà,opgei iaxåàì ¨¨¨©¥¨

àîòè eðééäziaa dpiky dzxy `l jkly jixack mrhd oi` - ©§©£¨
c ,ipyàøæò éîéa eälek e÷éìñ énð éàeid l`xyi lk m` s` - ¦©¦§¦§¦¥¤§¨

mewn lkn ,mileréðL Lc÷îa äðéëL àéøL äåä àì,,jkl mrhde Ÿ£¨©§¨§¦¨§¦§¨¥¦
áéúëceipal gp ixaca(fk h ziy`xa),éìäàa ïkLéå úôéì íéäìà zôé' ¦§¦©§§¡Ÿ¦§¤¤§¦§Ÿ§¨¢¥
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קנג
izni`na cenr i sc ± oey`x wxtmigqt

ééáà øîà àìà`l dyixt ly mini zraya Ð

.dkeqc `inec ,aiigin i`cec ,dcedi iax bilt

äðùä úåîé øàùá éâéìô éëopixfb :ixaq opax Ð

:xaq dcedi iaxe ,dray eh` dpyd zeni x`y

zeni x`ya oixcdxt zkyl `l` .opixfb `l

lkl zwfgen `dzy ick ,dfefn dl did dpyd

odkd lr exn`i `ly ,dxenb dxic ziak dircei

.yeag oixeq`d ziaa dyixtd ini zrayaàäå
éðú÷ âçá âçä úëåñ:`nl` ,opax ixhte Ð

.xhtc o`nl `ki` inp drayaäòáùá éâéìô éë
aiign o`k xhetde ,dkeqa oia dkyla oia Ð

.mdixac etilgde ,o`k'åë ãåçì àîòè äëåñå
(a,f) dkeq zkqna xn`c ,dinrhl dcedi iax Ð

mixyrn deab dkeq xiykde `id raw zxic

,raw zvigna `l` zeyril die`x dpi`y dn`

.dfefn oiprl inp `aiyg zia jkld
ìë
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àîìéãmrn gweld oebk ,aeigd lr xehtd on iyext`l iz` `nlic opiyiig `le ,oda exfb opaxe ,aiigin `l `ziixe`cnc `aeh `ki` `d :il dniz Ð aeigd lr xehtd on iyext`l iz`

on iyext`l iz` `le ,opaxcn iedc `aeh `xikid `ki` ,ely ode oyixtn Ð iyext`l epiwzc inp zexyrn elit`e ,dlecb dnexz iyext`l epiwz `lc oeik :xnel yie !ux`d

i`xr ediipin lkinl exyc oeik ,opaxcn aiig Ð raw lek`l m` la` ,xehte i`xr odn lke` Ð dqir mdn zeyrl mileay qipkd (`,bi) dviac `nw wxt xn`c `d oke .aeigd lr xehtd

xza la` ,gxniy cr zeterle zeigl oilik`n :(e dpyn) d`it zkqnc `nw wxta opzck ,gexin xg` i`xr elit` lek`l xeq` `ziixe`cn aiiginc icinc ,`xikid `ki` Ð xyrn `la

zlik` aiyg dnda zlik` lke .`l Ð gexin

d`eaz lr yixtdl epiwz `de :xn`z m`e .i`xr

ixkpl oipw yi xn`c o`nl ixkpd on gwly

iz` `nlic yiig `le ,xyrn cin riwtdl

:xnel yie !aeigd lr xehtd on iyext`l

lr uxzl yi oke .irhc `kil ixkp z`eaza

dnexz dpnn oiyixtn eidy ,ux`l dveg z`eaz

`zi`ck ,delhiae miaexd e`a `ly cr xyrne

,inp aewp epi`y uivre .irhc `kilc Ð inlyexia

"dax dy`d" wxta opixn` `d Ð opaxcn aiigc

Ð aewpd lr aewp epi`yn iab (`,ht zenai)

cga ,ziiv Ð ipn ixza .mexzie xefgie ,dnexz

dil opiaiign i` ,`kd la` .ziiv `l Ð `pn

inc ,aiig `ziixe`cnc xaqe ,irh Ð iyext`l

oeikc ,`ziixe`c dreaw dxic efi` rcil qitn

opiaiignc efge rawa da ixiic `zry `eddac

iz`e ,dl opiayg dxenb dxicc xaq ,xyrna dl

.aeigd lr xehtd on iyext`l

ïðáøikde Ð dpyd zeni x`y opixfb ixaq

ikdl dray dxic dzid day :eyexit

iax xn` .dray jpd eh` dpyd zeni x`y opixfb

dxifb inp opaxlc ab lr s` .dxifb oixcdxt zkyl `l` .inei jpd eh` dpyd zeni x`y oda opixfb `l ikd elit`e ,jxev meyl ,minrtl dxic zia oda didy zekyl dnk `lde :dcedi

eq`d ziaa yeag lecb odk exn`i `ly ,izixg` dxifb :dcedi iax xn`w ikd ,izyxitck dzid.`ed oix

ïðáødcedi iax aiignc `dc dcedi iaxc` dcedi iaxc iywiz `l `zyde .oixcdxt zkyl` ,i`w lirlc`c yexite ,i"yx zqxib `id ok Ð opixfb `l xaq dcedi iaxe opixfb ixaq

`pyiln jxtnl `ax jixhvi` i`n ol `iywe .dpyd zeni x`ya epiid Ð `ziixe`cn lirl xhtc `de ,bgd ini zraya epiid Ð xyrna aiigncn `ziixe`cn elit`e dkeqa

ikd e`l i`c .bgd ini zraya dkeqc `ziixal iwen wgvi epiaxc` dcedi iaxc dywz `lc ikid ikc ,envr ixacn iia`l dil iywiz `ziixa `la ?bga bgd zkeq ipzwc `ziixac

`niz ike lirl xn`w ikc xnel `ed wgec :cere .ixii` bga jgxk lrc ,iia`l iywiz bga bgd zkeqc `ziixac `pyil `la ok m`e .`xwirn opikxtc i`nn icin ipyn ded `l Ð

`pwqn ik ied `l ok m`e ,`kd ik dxenb dxic eh` dcedi iaxc dxifb yxtl jxhvp oixcdxt zkyla ,inp lirl ok m` :dyw Ð dxenb dxic eh` dxifb xninl `kixv opaxcn

odl ded `l i`n` ,dxic zia oda didy ,inp zekyld lk x`ya ok m` Ð dxenb dxic eh` oixcdxt zkyla opixfb i` :cere .`ed yeag lecb odk exn`i `ly meyn opiyxtnc

m`e ,dfefn mdl did `ly ,meia `le dlila mixney eidy zekyl oebk ,i`xr zxic oda didy zekyl dnk `lde :jixt ikdc ,ayiil lkep df ,edin .dxenb dxic eh` xefbip ?dfefn

`ilile `nnia dray zxic da didc jde .dxenb dxic eh` dzid opaxc dxifb jgxk lr `l` !`ilila eaiigip inp jpd ok m` dxic zrya `ziixe`c aiig efk i`xr zxicac `zi`

ded i` la` ,"bga" ipzwcn `l` jixt `lc rnync ,ipzw bga bgd zkeq `de jixtc i`d i`n :dyw cere .oda exfb `l jkld ,oitlgin `l Ð jpd la` ,dxenb dxica `tlgin Ð

enk oixcdxt zkyll dkeq oia wlgl ivn `le ,dpyd zeni x`ya s` opax iaiign lirlc `idd dil iywiz ok it lr s`c ?i`n`e .dil dyw ded `l Ð `nzq "bgd zkeq" ipz

`l dkeqc meyn bga elit` ixht bgd zkeqa ,dpyd zeni x`ya elit` ixfb oixcdxt zkyl iabc ab lr s` ,opaxc `nil ?'ek bgd zkeq `de jixt i`n ok m`c ,lirl izwligy

dcedi iaxc` dcedi iaxc :xninl dil ded ikd ,daxc`e .oixcdxt zkyll dkeq oia wlgl `xaq i`d edl zil `axe iia` jgxk lr `l` .oixcdxt zkylk i`d ilek dxic `aiyg

opinwen ik elit` ,opaxc` opaxc `iyw iia`c `iepiy `la elit`c ,`xwirncn opaxl ith dyw dcedi iaxl uxzl `a `edy iia` ly evexiz jeznc ?`iyw `l opaxc` opaxc ,`iyw

dcedi iaxe ,dxifb meyn `l` iaiign `l lirlc opaxc oeik :cere .bga elit` ixht `kde ,dpyd zeni x`ya elit` lirl iaiign opaxc xn`c iia`l oky lk .draya zeziixad ipyl

`pyil i`da xninl dil ded `l ok m` Ð `ed yeag lecb odk exn`i `ny meyn `l` ,dray eh` dpyd zeni x`yc dxifb meyn mrhd oi`c `da `l` ediilr ibelti`l `z` `l

:`kti` eda opiqxb izi`xy mipyi mixtqd lka :cere .`ed yeag lecb odk exn`i `ly dxifbd iyextl dil irai` `l` ,dzid dxifb inp opaxlc oeik ,dzid dxifb oixcdxt zkyl

aq dcedi iaxe ,opixfb `l ixaq opaxcoixeq`d ziaa `ed yeag bga dkeqa ayeid exn`i `ny meyn epiid Ð opaxcn `niz ike xn`wc i`dc .xg` oipra `ibeqd lk il d`xpe .opixfb x

zkyln ueg dkyl iab :eyexit ikde .opixfb `l ,ixaq opax .dkeqa oia dkyla oia dpyd zeni x`ya Ð ibilt ik ,dkeqa oia dkyla oia Ð ibilt `l `nlr ilek draya cr 'eke

dray lkc ezixn`c ekcicl :dcedi iax xn` .edl zil opaxl dxifb la` ,`ziixe`cn `aiigin Ð `l eze dray lk epiidc ,dxic dzid day drya yexit ,dxic dzid day oixcdxt

oeike .yeag lecb odk exn`i `ly ,dzid dxifb oixcdxt zkyl `l` .dxic oda didy drya elit`e dfefn mdl did `le ,efk i`xr zxic oda didy zekyl dnk `lde ,`ziixe`cn

ilek Ð bgc dray ,inp dkeq iabe .yeag `ed mixeq`d ziaa lecb odk exn`i `le ,`id `ziilrn dxicc lkl `zlin mqxtizc ikid ik dpyd lk dfefn dl did `ed `nrh `eddnc

`ly ,xfb dcedi iaxe ,bg eh` dpyd zeni x`y exfb `l opax .dpyd zeni x`ya ,ibilt ik .oixcdxt zkyl iabl enk ,opaxcn dcedi iaxle `ziixe`cn opaxl aiigc ibilt `l `nlr

dfefna zaiig ikdl ,mixeq`d ziaa oyaege l`xyi lr gixhn `ed jexa yecwd eli`k d`xpe ,devn iefae i`pb xaca yie ,`ed oixeq`d ziaa yeag bga dkeqa ayeid exn`i
lk
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ïîe øeètä ìò áeiçä ïî éLBøôàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©§¥¦©¦©©§¦
äòáLa :ééaà øîà àlà .áeiçä ìò øeètä¯éleëc ©§©©¦¤¨¨©©©¥§¦§¨§¥

àáééçéîc éâéìt àì àîìòéâéìt ék ,¯úBîé øàLa ¨§¨¨§¦¦§¦©§¨¦§¦¦¦§¨§
ehà äðMä úBîé øàL ïðéøæb :éøáñ ïðaø .äðMä©¨¨©¨©¨§¦¨§¦©§¨§©¨¨©

àì :øáñ äãeäé éaøå ,äòáL:àáø déì øîà .ïðéøæb ¦§¨§©¦§¨¨©¨¨§¦©¨©¥¨¨
âça âçä úkeñ àäåøàLa :àáø øîà àlà !éðú÷ §¨©¤¨¤¨¨¨¥¤¨¨©¨¨¦§¨

äðMä úBîé¯ék ,äøeètc éâéìt àì àîìò élekéâéìt §©¨¨¥¨§¨¨§¦¦¦§¨¦§¦¦
¯.äòáLaìå ,ãeçì àîòè äkeñå.ãeçì àîòè äkL §¦§¨§¨©§¨§§¦§¨©§¨§

:øîàc ,déîòèì äãeäé éaø ;ãeçì àîòè äkeñ¨©§¨§©¦§¨§©§¥§¨©
ïðaøå .äæeæîa àáéiçéîe ,ïðéòa òá÷ úøéc äkeñ¨¦©¤©¨¥©¦©§¨¦§¨§©¨©
àìå ,ïðéòa éàøò úøéc äkeñ :éøîàc ,eäééîòèì§©§©§§¨§¦¨¦©£©¨¥©§¨

ìå .äæeæîa àáéiçéî:éøáñ ïðaø ;ãeçì àîòè äkL ¦©§¨¦§¨§¦§¨©§¨§©¨©¨§¦
ìòa äøécdçøk¯:øáñ äãeäé éaøå ,äøéc dîL ¦¨§©¨§¨§¨¦¨§©¦§¨¨©

dçøk ìòa äøéc¯ïðaøcîe ,äøéc dîL àìàeä ¦¨§©¨§¨Ÿ§¨¦¨¦§©¨©
:ïðaø eðúc ,àäì àðz ïàî .ïéøeñàä úéáa Leáç ìBãb ïäk eøîàé àlL ,dì eðéwúc§©¦¨¤ŸŸ§Ÿ¥¨¨§¥¨£¦©§¨§¨§¨©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc `nei(ipy meil)

dlelr ef `xneg ,zexyrna maiigl minkg exingi m` `lde
mixeht el` zexit dxez oicn ixdy ,dlwz icil `iadl
mi`iwa miyp`d oi`e ,xenb zia ipt e`x `ly oeik ,zexyrnn
daeigy dreaw dpi` dxic efi`e zeriaw daeyg dxic efi` zrcl
mze`n zexyrn miyixtny mc` ipa e`xi xy`ke ,opaxcn wx
,dxezd on xyrna miaiig el` zexity eaygie erhi `ny ,zexit

jk meyn yegl yieøBètä ìò áeiçä ïî éLeøôàì éúà àîìéc- ¦§¨¨¥§©§¥¦©¦©©§
xenb aeig mda yiy milibx lah zexitn yixtdl e`eai ile`
on mixehty el` zexit lr zexyrn eidi mdy ,dxez ixacn
mze`y zexitd ixdy ,xyrn my eilr lg `ly oeike ,dxezd
xyrn o`yry el` zexit jk m` ,dfl mikixv mpi` owzl dvx

,dlik`a mixeq`e mileah ex`ypexyri `ny yegl yi ok enk
øBètä ïîdxezd on mixehtd zexitn -áeiçä ìò,dxezd on ¦©§©©¦

exzed `l ,dxezd on lah mdy zexitn mdilr xyir `ly oeike
.z`f dyxtd ici lr dlik`a zexitd

:opaxe dcedi iax zwelgn z` xg` ote`a zx`an `xnbdàlà¤¨
äòáLa ,éiaà øîàxetik mei mcewy miniéâéìt àì àîìò éleëc ¨©©©¥§¦§¨§¥¨§¨Ÿ§¦¥

i`ceaeàáéiçéîcdnecae ,dxezd on dfefna oixcdxt zkyl §¦©§¨
minybde dngd zenil ieyr epi`y zia s` lkd ixacly ,dkeql

,xenb ziak aygpéâéìt ékzkyl lr `ed ewlgpy dn lk - ¦§¦¥
oixcdxt,äðMä úBîé øàLadze` eaiig minkgy mrhd dn ¦§¨§©¨¨
,dfefna,äòáL eèà äðMä úBîé øàL ïðéøæb ,éøáñ ïðaøoeikm`y ©¨¨¨§¥©§¦¨§¨§©¨¨¨¦§¨

zraya mb lwdl e`eai dpyd zeni x`ya dfefn da didz `l
,dpyd lk aiigl exfb okle ,minidïðéøæb àì ,øáñ äãeäé éaøå- §©¦§¨¨©Ÿ©§¦¨

m`y ,zxg` dxifb zngn `l` z`f dxifb zngn daiigl oi`
,dxick d`xiz `l `id dfefn da didz `l dpyd zeni x`ya
`l` daeyg dxica xb epi` da `vnpy lecbd odkdy exn`ie

.mixeq`d ziaa yeagk `edepiywdy dxizqd zvxezn dzrne
,dkyla xhet `edy jk lr ,dkeqa aiignd dcedi iax ixacn
ok enke ,mda miynzyny minid jeza aiign `ed mdipyay
dne ,minid zray zngn dpyd zeni x`y xfeb epi` `ed mdipya
`ly meyn wx `ed dpyd zeni x`ya oixcdxt zkyla aiigny

.mixeq`d ziaa yeag lecb odky exn`i
:iia` ly df xe`ia lr dywn `axâçä úkeñ àäå ,àáø déì øîà̈©¥¨¨§¨©¤¨

,éðz÷ âçazraya s`y ixd ,mixhety minkg zrc x`ean dae ¤¨¨¨¥
.xehtl minkg ewlgp da mixcy minid

:mzwelgn z` xg` ote`a ayiin `axúBîé øàLa ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¦§¨§
äøeèôc éâéìt àì àîìò élek äðMä`le ,dkyla oiae dkeqa oia ©¨¨¥¨§¨Ÿ§¦¥¦§¨

,minid zray meyn aiigl mixfebéâéìt ékipy iabl ewlgp `l - ¦§¦¥
`l` elld mixacdamze`äòáL,mda miynzyny minid §¦§¨

å,jk evxezi minkg ixacae dcedi iax ixaca epiywdy zexizqd §
ìå ãeçì àîòè äkeñãeçì àîòè äkLiabl zewelgnd inrh - ¨©£¨§§¦§¨©£¨§

ielz mdn cg` lk mrh `l` dfl df mikiiy mpi` dkyle dkeq
,zexg` zexaqa,ãeçì àîòè äkeñyäãeäé éaødfefn aeiga ¨©£¨§©¦§¨

dkeqadéîòèìezhiyl -,dkeq xykd zekldaäkeñ øîàc §©£¥§¨©¨
,ïðéòa òá÷ úøécly ote`a diepa `id m` elit` dxiyk dkeqdy ¦©¤©§¦¨

,raw zxice`id ixd raw zxic zeidl dieyr dkeqdy oeikn
äæeæîa àáéiçéî,dreaw dxic oickås`ïðaø,dfefnn mixhetd ¦©§¨¦§¨§©¨¨

jk mixaeqéøîàc ,eäééîòèìmixyrn dlrnl ddeabd dkeqy §©£©§§¨§¥
y iptn dleqt dn`ïðéòa éàøò úøéc äkeñdie`x zeidl dkixv - ¨¦©£©§¦¨

i`xr zxicläæeæîa àáéiçéî àìå ,. §Ÿ¦©§¨¦§¨
ìådçøk ìòa äøéc ,éøáñ ïðaø ,ãeçì àîòè äkLodkd ly ezxick §¦§¨©£¨§©¨¨¨§¥¦¨§©¨§¨

ezian yextl ezaegne `ed gxkeny ,oixcdxt zkyla lecbd
,mixetikd mei mcew ezgtynn wzpidleäøéc dîLoic dilr yi - §¨¦¨

,dxezd on dfefna zaiige dxic lyåeli`äøéc ,øáñ äãeäé éaø §©¦§¨¨©¦¨
,äøéc dîL àì dçøk ìòadxeht ,dxicl zaygp dpi`y xg`ne §©¨§¨Ÿ§¨¦¨

,dxezdn dfefnd on `iddì eðéwúc àeä ïðaøcîe,dfefna daiigl ¦§©¨¨§©¦¨
ickeøîàé àlLiexy lecbd odkdy mi`ex md xy`k mrd oend ¤ŸŸ§

y ,dfefn dxqgd dkylaìBãb ïäkzpigaa `edúéáa Leáç Ÿ¥¨¨§¥
ïéøeñàäd`xizy ick dfefna dze` eaiig ok lre ,dfefnn xehty ¨£¦

.dlern dxick
:`xnbd zxxanàðz ïàîdpy in -ïðaø eðúc àäì`ziixaa ©¨¨§¨§¨©¨¨

,oldlc

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc `nei(iyiy meil)

,íéãâaeli`e ,'eicbA qAki dCPd in dGnE' ,xn`p jkyéòa àì òâBð §¨¦©¥¥©¦¨§©¥§¨¨¥©Ÿ¨¥
,íéãâa ñeakcr `nhi dCPd inA rbPde' `l` ea xn`p `ly ¦§¨¦§©Ÿ¥©§¥©¦¨¦§¨©

:`xnbd zvxzn .'axrd'äfî' éàî àlà`nhy dxeza xn`py ¨¨¤¤¨©©¤
a ,micba `nhneàNBð`nhp `edy ,xacn aezkd mind z` ¥

:`xnbd zl`ey .micba `nhneàðîçø áBzëðåyxetna,'àNBð' §¦§©§¨¨¥
.'äfî' áéúk àîòè éàî:`xnbd zayiinïì òîLî à÷ àädna ©©£¨§¦©¤¨¨©§©¨
,'dfn' dxezd dazkyäàfä øeòéL ïðéòácin `yep lk oi`y - ¦§¦¨¦©¨¨

z` xdhl miie`xy xeriya min `ypyk `l` `nh dxt xt`
.eilr mdn mifnyk `nhd

:`xnbd zl`ey,øeòéL äëéøö äàfä øîàc ïàîì àçéðäeixacly ¨¦¨§©§¨©©¨¨§¦¨¦
xnel d`fd oeyla `yep oic dxez dxn` jkitly xnel ozip

,d`fd xeriyk `yep `diyäëéøö ïéà äàfä øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©©¨¨¥§¦¨

,øîéîì àkéà éàî ,øeòéLji`e d`fdd inl llk xeriy oi` `ld ¦©¦¨§¥©
:`xnbd daiyn .d`fd xeriya wx `nhp `yepdy xn`peléôà£¦
àøáâc àabà éléî éðä øeòéL àëéøö ïéà äàfä øîàc ïàîìlr - §©§¨©©¨¨¥§¦¨¦¨¥¦¥©©¨§©§¨

ice ,eilr zefdl mikixv min dnk xeriy oi` jk lry ,mc`d seb
,`edy lkaàðîa ìáàlaehy dxtd xt` in mi`vnp eay ilka - £¨§¨¨

ezrcl mb ,dfne aef`d z` mda,øeòéL äëéøöxn`p jkle §¦¨¦
xeriy mda yiyk `l` `nhn epi`y d`fd oeyla `yn z`neh

iy jxvpd`di ilkay jixvy ok epivne .d`fdd iptl ilka did
,xeriyïðúcdpyna(d"n a"it dxt)ïäa àäé änkdxtd xt` ina ¦§©©¨§¥¨¤

,mdn zefdl mipnefne ilka mdykäàfä éãk àäéåxdhl lirezy ¦¥§¥©¨¨
,`nhd z`ìBaèiL éãk§¥¤¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc `nei(oey`x meil)

eäééðéa,`edd dyrna mdipia mc` slgde lhd -BàyLé÷ì Léø ¥©§¥¨¦
äåä,ugexdéøéòæe,eci z` el hiyedy `edBàyäpç øa øa äaø £¨§¦¦©¨©©©¨
äåäci hiyendøæòìà éaøå.ugexd did £¨§©¦¤§¨¨

:dyrnd meiq z` zxtqn `xnbdàúà ékyiwl yixéaøc dén÷ì ¦¨¨§©¥§©¦
ïðçBé,miilaad lr xn`y dn z` el xtiqedéì øîà,opgei iaxåàì ¨¨¨©¥¨

àîòè eðééäziaa dpiky dzxy `l jkly jixack mrhd oi` - ©§©£¨
c ,ipyàøæò éîéa eälek e÷éìñ énð éàeid l`xyi lk m` s` - ¦©¦§¦§¦¥¤§¨

mewn lkn ,mileréðL Lc÷îa äðéëL àéøL äåä àì,,jkl mrhde Ÿ£¨©§¨§¦¨§¦§¨¥¦
áéúëceipal gp ixaca(fk h ziy`xa),éìäàa ïkLéå úôéì íéäìà zôé' ¦§¦©§§¡Ÿ¦§¤¤§¦§Ÿ§¨¢¥

,'íL¥
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc `nei(iyily meil)

íL eéäL íéøòMä ìk,ycwnd ziaay dxfra -íäì äéä àì ¨©§¨¦¤¨¨Ÿ¨¨¨¤
,äæeæîik,dxicl ieyrd zia mixry mze`n miptl did `ly oe §¨

øBðwéð øòMî õeç,dxfrd gxfna didyepnî íéðôlLdzidìúkL ¦©©¦¨¤¦§¦¦¤¦§©
ïéøãäøtmei mcewy mini zraya da xc did lecbd odkdy ©§¤§¦

.mixetikdàîéìc `ail` `weec ef `ziixay xn`p m`d -ïðaø ¥¨©¨¨
àéä,dxezd on dfefna dkyld z` miaiignyéàc ,äãeäé éaø àìå ¦§Ÿ©¦§¨§¦

äãeäé éaøixdy ,dyw ,ef `ziixa dpeyd `edäôeb àéäzkyl - ©¦§¨¦¨
n `l` dfefna zaiig dpi` dnvr oixcdxtäøéæbexn`i `ny §¥¨

,mixeq`d ziaa yeag odkdyøBæâðå íe÷éð ïðàåz` mb aiigl ©£©¥§¦§
ef ixd ,dil` liaend xrydäøéæâì äøéæbd`a `ly dxifb - §¥¨¦§¥¨

mixfeb oi`y ,minkg zxifb wefigl `l` dxezd ixac wefigl
.dze`

:`xnbd zx`anäãeäé éaø àîéz eléôàdleki `ziixad - £¦¥¨©¦§¨
y oeik ,dcedi iax zhiyk mb yxtzdldlekly maeig lk - ¨

,dil` liaend xryd lye dkyld,àéä äøéæb àãçdidz `l m`y £¨§¥¨¦
ziaa yeag lecb odk exn`i oiicr dkyll liaend xrya dfefn

.mixeq`d
wnd md dn zxxand `ziixa d`ian `xnbdmiaiigd zene

:dfefna,ïðaø eðzzaizéøòLa''Edfefn aeig iabl daezkdmixac) ¨©¨¨¦§¨¤
(h ey epcnll d`aúBøéöç éøòL ãçàå ,íéza éøòL ãçàiptly ¤¨©£¥¨¦§¤¨©£¥£¥

,mizadúBðéãî éøòL ãçàåmixd zetwend`id odn z`vl jxcde §¤¨©£¥§¦
,el` mixry jxc wxéøòL ãçàål dqipkdúáBç ïäa Lé ,úBøééò §¤¨©£¥£¨¥¨¤©

íB÷nì äåöî,mrhde .dfefna md miaiig -ízáúëe' øîàpL íeMî ¦§¨©¨¦¤¤¡©§©§¨
éøòLáe Eúéa úBææî ìò'E.elld mixryd lk lr aiigl ,miax oeyl ©§ª¥¤¦§¨¤

:`xnbd zxxanéìeaà éðä ,àøôñ áøì éiaà déì øîàmze` - ¨©¥©©¥§©©§¨¨¥©¥
mixrycxir,àæBçî,mil`xyi eid da mixcd aexeàì àîòè éàî §§¨©©£¨Ÿ

.äæeæî ïðaø eäì eãáò:`xnbd zx`andéì øîà,iia`l `xtq ax ¨§§©¨¨§¨¨©¥
eäðä`l` migztk ynyl eyrp `l elld mixry -àø÷àì ÷efç ¨§¦§©§¨

éãéáòc àeä éáeëcmdilrn iepad wfg oipal wefig ynyl -enye §¥©£¦¥
iepad oipad jkae zezyw zxeva miieyr mixryd eidy ,iaek
md mixeht gztk ynyl eyrp `ly oeike .xzei wfg did odilr

.dfefnd on
déì øîà,`xtq axl iia`éòaz dôeb éáeëc àø÷àåmeyny - ¨©¥§©§¨§¥¨¦¨¥

a xryd aiigzi envr dfd mewnd,äæeæîxry eze` jxc ixdy §¨
,dxic zia `idy mewnl miqpkpda úéà àäcmy dzid ixdy - §¨¦¨

ì äøécúñðkä úéa ,àéðz àäc ,ïéøeñàä úéa øîBLxehty s` ¦¨§¥¥¨£¦§¨©§¨¥©§¤¤
ote`a mewn lkn ,dxicl ynyn epi`y oeik dfefnnúéa Ba LiL¤¥¥

.äæeæîa úáéiç úñðkä ïfçì äøéccvn dfefna aiigl yi ok enke ¦¨§©©©§¤¤©¤¤¦§¨
.aeig oi` mewnd xwir cvn m` s` ,oixeq`d zia xney zxic

àlà,éiaà øîà`fegn ixrya dfefn minkg eraw `ly mrhd ¤¨¨©©©¥
`ed,äðkñ íeMîmz` mityk jlnd xn`i `ly.il miyer ¦©¨¨

òeáMa íéîòt ú÷cáð ãéçé úæeæî ,àéðúcze`xl ,mipy raya - §©§¨§©¨¦¦§¤¤©£©¦©¨©
,dapbp `lye dizeize` eawxp `lyådfefníéaø ìLdpezpd §¤©¦

zwcap ,dnecke zexivg ixryaìáBia íéîòtz` gixhp m`y ©£©¦©¥
jke mixg` lr dplihie ef devnn rpni cg` lk i`cn xzei miaxd

.dwicad z` dyri `l mdn cg` s`äNòî äãeäé éaø øîàå§¨©©¦§¨©£¤
ïéáèøàazepne` my -ìL ïBéìòä ÷eMa úBæeæî ÷ãBa äéäL ãçà §©§¨¦¤¨¤¨¨¥§©¨¤§¤

øBcñ÷ Bàöîe éøBtö-xheyãçàmityka wqery ea cygeìèðå ¦¦§¨©§¤¨§¨©
.æeæ óìà epnîokle ,miiebd ipirl dfefnd wqra dpkq yiy o`kne ¦¤¤¤

.df mrhn mixkp da mixcy xird ixrya dfefn oipzep oi` s`
:`xnbd dywn,ïé÷Bféð ïéà äåöî éçeìL ,øæòìà éaø øîàäårecne §¨¨©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¦¦

.devn meiw mewna dpkq oi` ixd ,dpkq yygn dfefnn mixhet
:`xnbd zvxznéðàL à÷féä òéá÷c àëéäonefn wfiddy mewna - ¥¨¦§¦©¤¥¨©¦

s` wfidl miyyeg ,cinz zeievn lyend zelilry ,epiptl
,xacl di`xe .devn meiw mewnaáéúëc`iapd l`eny dehvpyk ¦§¦

le`y mewna jlnl cec z` geynl(a fh '` l`eny),ìàeîL øîàiå'©Ÿ¤§¥
éà,'éðâøäå ìeàL òîLå Cìà C,jk xg` aezkeø÷a úìâò 'ä øîàiå' ¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦©Ÿ¤¤§©¨¨

,'éúàa 'äì çBaæì zøîàå Eãéa çwzzeyrl 'd el xn`y dfne ¦©§¨¤§¨©§¨¦§©©¨¦
dpkq mewna jlil oi`y el d`xd 'eke xwa zlbr gwiy dleagz

.devn didy s`e
ïázä úéa ,äãeäé áøc dén÷ àðäk áø éðz,oazl cgeiny -úéáe ¨¥©©£¨©¥§©§¨¥©¤¤¥

úBøöBàä úéáe ,íéöòä úéáe ,ø÷aämc` oi`e ,d`eaze onye oii ly ©¨¨¥¨¥¦¥¨¨
,zeriawa el` mizaa xcúBúBàð íéLpäL éðtî ,äæeænä ïî íéøeèt§¦¦©§¨¦§¥¤©¨¦¥

.ïäa:`pdk ax x`an,úBúBàð éàîeepiid,úBöçBømixeht jkitl ¨¤©¥£
mewna dfefn didzy miny ceak epi`y ,dfefnn elld zenewn

my zecnery.zenexr
:`xnbd zl`eyàîòè ,äãeäé áø déì øîàmeyn mixehty ¨©¥©§¨©£¨

àîúñ àä ,úBöçBøceidi my evgxiy `llúôø ,àéðúäå ,ïéáéiç §£¨§¨¨©¨¦§¨©§¨¤¤
,äæeænä ïî äøeèt ø÷amb dfefnn dxeht dnvr ztxy gkene ¨¨§¨¦©§¨

ixdy ,da evgxiy `llzevgex miypd oi`zngn xwa ztxa
.lafd

:xg` ote`a dcedi ax x`anúBèM÷úî ,úBúBàð éàî àlà¤¨©§¦§©§
,minyaa,ïäa úBèM÷úî íéLpäL ét ìò óà ,éðz÷ éëäåmeyne §¨¦¨¨¥©©¦¤©¨¦¦§©§¨¤

ote`a mc` mb my ynzyn ixdy dfefna aiigl mewn yi jk
,aiigl ick xeic aeyg df oi`y `ziixad zycgn ,dpebn epi`y

e.ïéøeèt§¦
:dcedi ax ziiyew z` dgec `pdk axàðäk áø déì øîàaxl ¨©¥©©£¨

,dcediåmb el` zenewnay jixaclkïäa úBèM÷úî íéLpäL §¤©¨¦¦§©§¨¤
,ïéøeèt,zxg` `ziixan dywi ok m`äøeèt ø÷a úôø ,àéðúäå §¦§¨©§¨¤¤¨¨§¨

úéà éàî àlà .äæeæîa úáéiç da úBèM÷úî íéLpäLå ,äæeænä ïî¦©§¨§¤©¨¦¦§©§¨©¤¤¦§¨¤¨©¦
,øîéîì Cìy mewn ly df oicyàéä éàpz ,úBèM÷úîiepy - ¨§¥©¦§©§©¨¥¦

ok m` ,mi`pz zwelgnaéãéãìmb ,zevgexa zxacn `ziixady §¦¦
xeht zevgexa `weecy zwiicy dn oky ,jk lr zeywdl oi`
xwa ztx mzqy `ziixan zeywdl z`ade ,aiig mzqa la`

,dfefnn dxehténðuxzl yi z`f mb -mewn ly df oicyàîúñ ©¦§¨¨
,zevgex `lyk,àéðúc .àéä éàpzdxez dxn`y dnn'Eúéa'iabl ©¨¥¦§©§¨¥¤

dfefn aeig(h e mixac)dxn` `le ,'aiigd ziady epcnll `a ,'zia
`edíéöòä úéáìe ø÷aä úéáìe ïázä úéáì èøt ,Eì ãçeénä Eúéa¥§©§¨§§¨§¥©¤¤§¥©¨¨§¥¨¥¦

,äæeænä ïî ïéøeètL úBøöBàä úéáìemicgein mpi`y oeik §¥¨¨¤§¦¦©§¨
.mc` yinyzleøîà úîàa .ïéáéiçî Léåy ,`id dkldqkä úéaà §¥§©§¦¤¡¤¨§¥©¦¥
é÷ñøeaä úéáe,zexer ea micarny,äìéáhä úéáe õçønä úéáe ¥©§§¦¥©¤§¨¥©§¦¨

.äæeænä ïî íéøeèt ,ïäa úBúBàð íéLpäLå§¤©¨¦§¨¤§¦¦©§¨
cvik `xnbd dpc ,xaca mi`pz ewlgpy `ziixaa x`azpy xg`l
lky xn`i cg` lky dcedi axe `pdk ax mi`xen`d evxzi

:`xnbd zx`an .ezenk mixaeq mi`pzd,déîòèì õøúî àðäk áø©©£¨§¨¥§©£¥
déîòèì õøúî àðäk áø .déîòèì õøúî äãeäé áøåzehywznay §©§¨§¨¥§©£¥©©£¨§¨¥§©£¥

miyxec `nw `pzly ,mzqa ewlgpe ,aiig lkd ixacl'Eúéa'¥¤
úéáìe íéöòä úéáìe ø÷aä úéáìe ïázä úéáì èøt ,Eì ãçeénä Eúéa¥§©§¨§§¨§¥©¤¤§¥©¨¨§¥¨¥¦§¥
,íúña íéáéiçnL Léå ,íúña äæeænä ïî íéøeètL úBøöBàä̈¨¤§¦¦©§¨¦§¨§¥¤§©§¦¦§¨

.jl cgeind 'jzia' miyxec `l mdixacleeøîà úîàamlek - ¤¡¤¨§
y micen,äìéáhä úéáe õçønä úéáe é÷ñøeaä úéáe àqkä úéa¥©¦¥¥©§§¦¥©¤§¨¥©§¦¨

eel` lkaïî ïéøeèt ,úBöçBø ,úBúBàð éàîe ,ïäa úBúBàð íéLpäL¤©¨¦¥¨¤©¥£§¦¦
.äæeænä:`xnbd zl`eyéëä éàmeyn zeze`pa xehtdy ©§¨¦¨¦

`ld ,zevgexy,õçøî eðééädf oic `pzd eprinyn recne ©§¤§¨
:`xnbd daiyn .miinrtõçøî ïðéòîLàå ,íéaøc õçøî ïðéòîLà©§§¦¨¤§¨§©¦§©§§¦¨¤§¨

déîäeæ Léôðc íéaøc õçøî àðéîà êzòc à÷ìñc ,ãéçécdaexn - §¨¦§©§¨©§¨£¦¨¤§©§©¦§¨¦£¥
`ed okl ,jelkld ea,dfefnn xehtLéôð àìc ãéçéc õçøî ìáà£¨¤§¨§¨¦§¨¨¦

ïì òîLî à÷ ,äæeæîa áéiçéì àîéà ,déîäeæ`ed s`yoiprle .xeht £¥¥¨¦©¥¦§¨¨©§©¨
.dfefnn xeht llk `ndef ea oi`y s`y ycgzp dliahd zia

déîòèì õøúî äãeäé áøåzwelgnde ,xeht lkd ixacl mzqay §©§¨§¨¥§©£¥
e .zehywzny mewna `idèøt ,Eì ãçeénä Eúéa 'Eúéa' ,éðz÷ éëä̈¦¨¨¥¥¤¥§©§¨§§¨

ïî ïéøeètL úBøöBàä úéáe íéöòä úéáe ø÷aä úéáe ïázä úéáì§¥©¤¤¥©¨¨¥¨¥¦¥¨¨¤§¦¦
,úBèM÷úî eléôà äæeænäoi`y,reaw epi`y oeik aiign df yeniy ©§¨£¦¦§©§
úBèM÷úîa ïéáéiçî Léåmb cgein aygidl df yeniya icy §¥§©§¦§¦§©§

,mc`líúñ ìáà,my zehywzn oi`yk -úîàa .øeèt ìkä éøác £¨§¨¦§¥©Ÿ¨¤¡¤
ìò óà äìéáhä úéáe õçønä úéáe é÷ñøeaä úéáe àqkä úéa ,eøîà̈§¥©¦¥¥©§§¦¥©¤§¨¥©§¦¨©©

ä ïî ïéøeèt ïäa úBèM÷úî íéLpäL ét,äæeænynyny it lr s`e ¦¤©¨¦¦§©§¨¤§¦¦©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

המשך בעמנד גסה

izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxtmigqt
íéøòùä ìë.dxfr gxfn ixry Ðúåðéãî éøòù ãçàmixre mixd ztwen dpicn yi Ð

.xbd ux` oebk mixry jxc `l` dpnn oi`vei oi`e ze`qxt dnkaàæåçîã éìåáàÐ

.l`xyi oaex eide `fegn dnyy xir ixryéáåëã àø÷àì`xwpe odilr iepa oipa Ð

.xzei wfg oitik iab lr iepad oiipae dtikk oiieyr eizgz mixryde ,iaekéáåëã àø÷àå
äôåâxryd iraz envr oipa eze` meyn Ð

.el oiqpkp xryd eze` jxcy dfefníåùî
äðëñmziyr mityk jlnd xn`i `ly Ð

.ixir ixryaú÷ãáð.dapbp e` dawxp `ny Ð

íéáø ìùå.zexiire zepicne zexivg ixry Ð

ìáåéá íéîòôoi` miax ly `edy xac lk Ð

cg` lk `di gxhz m`y daxd eilr gixhdl

.iixiag eyri xne`ïéáèøàá,yi`d my Ð

.zepne`d my lr dl ixn`eøåãñ÷my Ð

.xhey `ede ,heicxq oebk ,`ed zeciwtòéá÷ã
à÷æéä.cinz zepnefn lyend zelilr Ðêéà

êìà.xeaicd it lr ,cec z` geynl Ðúéá
úåøöåàxc mc` oi`e ,d`eaze onye oii ly Ð

.eaúåöçåø úåúåàð éàîoeyl zeze`p Ð

my zecnery ,`ed i`pb mewnc meyne ,d`pd

zenexr.dfefn my zeidl miny ceak oi` Ð

úåèù÷úî íéùðäù éô ìò óà,minyaa my Ð

e`lc opirny` ,`id dxic `pin` jzrc `wlqe

.`id dxicøîéîì êì úéà éàî àìàik Ð

oizipzn iywize ,my zehywzn zeze`p zyxt

.`id i`pz `nipe ,oizipzn`ïéáééçî ùéåÐ

,dinrhl uxzn i`xen` on cg lke ,i`pz epiide

la` ,ibilt `nzqac uxzn `pdk ax

zehywzndcedi axe ,oiaiig `nlr ilekc Ð

`nzq la` ,ibilt zehywznac uxznÐ

.xeht `nlr ilekcïäá úåúåàð íéùðäùåÐ

mivrd ziae xwad ziae oazd zia :xnelk

ab lr s` ,dliahd ziae oda zevgex miypdye

zia opireny`l jixhvi` ugxn opirny`c

.`ndef `kilc ab lr s` ,dliahdïéìåìåÐ

.oilebpxzd lecib mewn
úéá

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

`aiigin xyrn oiprl oke .daeyg dxic enk lkl d`xp didiy xacd mqxtl ,dpyd lk

Ð 'ek xehtd on iyext`l iz` `nlic iywiz `le .dpyd zeni x`ya oia bga oia ,opaxcn
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`id dxenb dxicc xninl ez` Ð `zry `idda `l` `aiigin `lc ifgc oeik ,irhinl

elit` dl `aiignc `zyd la` .`ziixe`c

lkd Ð llk da dxic `kilc ,dpyd zeni x`ya

iz` `le ,dl aiignc `ed opaxcnc oircei

.irhinl

àéðúäådniz Ð dfefnd on dxeht xwa ztx

miypdyk ixii` `idd `nil :il

miypd oi` xwa ztxa :xnel yie !ea zevgex

ieyry epiidc ,lirlc xwad zia `wecc .zevgex

Ð zeriawa zenda da oicinrn oi` la` ,xwal

cnery rnyn Ð xwa ztx la` .ea zevgex miyp

oi` Ð xwad lafa jlkeln `ede ,zeriawa xwa ea

.ea zevgex miypd

óàdibn epi` Ð oda zehywzn miypdy it lr

miypdy iptn :xn`w ikdc ,`ziixad

dxic da mixc mpi`e ,oda wx zehywzne zeze`p

miypdy it lr s` xn`wc `de .dxenb

elit` eid `l m` `irain `l :yexit ,zehywzn

.zehywzny it lr s` `l` ,oixehtc zehywzn

ìåëérnyn Ð 'eke xry zia s` daxn ip`y

:dnize .dfefnd on xeht xry ziac

zia :`ipz (a,bl zegpn) "dax unewd" wxtac

oke ,dfefna zaiig Ð zqtxne dxcqk` xry

aiig xry ziac (a,g) dkeqc `nw wxta rnyn

.efn miptl ef mixvei ly zekeq izy iab ,dfefna

!dfefna aiigzze ,xry zia dpevig iedize :jixtc

mzde ,xn`w `ziixe`cn `kdc :xnel yie

xry ziaa ixiin `kdc :il d`xp ,inp i` .opaxcn

ipzwc `de .zqtxn ly xry ziae ,dxcqk` ly

,dxcqk` ly :yexit ,dxcqk` xry zia

.zial oigezta mzd :uxiz iqtl`de

àéðúäåded `l Ð 'ek ztxe miza ixry cg`

Ð `cg ,zehywzna iiepyl ivn

,`ed jlkelnc oeik ,zehywzn opi` ztxac

i` .lirl ziyixtck zeriawa ea zcner dndae

`nzq elit`c ,jpd icda dl ipzwc oeik :inp

.ixii` `nzqa inp xwa ztx ok m` Ð zaiig
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc `nei(iyily meil)

íL eéäL íéøòMä ìk,ycwnd ziaay dxfra -íäì äéä àì ¨©§¨¦¤¨¨Ÿ¨¨¨¤
,äæeæîik,dxicl ieyrd zia mixry mze`n miptl did `ly oe §¨

øBðwéð øòMî õeç,dxfrd gxfna didyepnî íéðôlLdzidìúkL ¦©©¦¨¤¦§¦¦¤¦§©
ïéøãäøtmei mcewy mini zraya da xc did lecbd odkdy ©§¤§¦

.mixetikdàîéìc `ail` `weec ef `ziixay xn`p m`d -ïðaø ¥¨©¨¨
àéä,dxezd on dfefna dkyld z` miaiignyéàc ,äãeäé éaø àìå ¦§Ÿ©¦§¨§¦

äãeäé éaøixdy ,dyw ,ef `ziixa dpeyd `edäôeb àéäzkyl - ©¦§¨¦¨
n `l` dfefna zaiig dpi` dnvr oixcdxtäøéæbexn`i `ny §¥¨

,mixeq`d ziaa yeag odkdyøBæâðå íe÷éð ïðàåz` mb aiigl ©£©¥§¦§
ef ixd ,dil` liaend xrydäøéæâì äøéæbd`a `ly dxifb - §¥¨¦§¥¨

mixfeb oi`y ,minkg zxifb wefigl `l` dxezd ixac wefigl
.dze`

:`xnbd zx`anäãeäé éaø àîéz eléôàdleki `ziixad - £¦¥¨©¦§¨
y oeik ,dcedi iax zhiyk mb yxtzdldlekly maeig lk - ¨

,dil` liaend xryd lye dkyld,àéä äøéæb àãçdidz `l m`y £¨§¥¨¦
ziaa yeag lecb odk exn`i oiicr dkyll liaend xrya dfefn

.mixeq`d
wnd md dn zxxand `ziixa d`ian `xnbdmiaiigd zene

:dfefna,ïðaø eðzzaizéøòLa''Edfefn aeig iabl daezkdmixac) ¨©¨¨¦§¨¤
(h ey epcnll d`aúBøéöç éøòL ãçàå ,íéza éøòL ãçàiptly ¤¨©£¥¨¦§¤¨©£¥£¥

,mizadúBðéãî éøòL ãçàåmixd zetwend`id odn z`vl jxcde §¤¨©£¥§¦
,el` mixry jxc wxéøòL ãçàål dqipkdúáBç ïäa Lé ,úBøééò §¤¨©£¥£¨¥¨¤©

íB÷nì äåöî,mrhde .dfefna md miaiig -ízáúëe' øîàpL íeMî ¦§¨©¨¦¤¤¡©§©§¨
éøòLáe Eúéa úBææî ìò'E.elld mixryd lk lr aiigl ,miax oeyl ©§ª¥¤¦§¨¤

:`xnbd zxxanéìeaà éðä ,àøôñ áøì éiaà déì øîàmze` - ¨©¥©©¥§©©§¨¨¥©¥
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eäðä`l` migztk ynyl eyrp `l elld mixry -àø÷àì ÷efç ¨§¦§©§¨

éãéáòc àeä éáeëcmdilrn iepad wfg oipal wefig ynyl -enye §¥©£¦¥
iepad oipad jkae zezyw zxeva miieyr mixryd eidy ,iaek
md mixeht gztk ynyl eyrp `ly oeike .xzei wfg did odilr

.dfefnd on
déì øîà,`xtq axl iia`éòaz dôeb éáeëc àø÷àåmeyny - ¨©¥§©§¨§¥¨¦¨¥

a xryd aiigzi envr dfd mewnd,äæeæîxry eze` jxc ixdy §¨
,dxic zia `idy mewnl miqpkpda úéà àäcmy dzid ixdy - §¨¦¨

ì äøécúñðkä úéa ,àéðz àäc ,ïéøeñàä úéa øîBLxehty s` ¦¨§¥¥¨£¦§¨©§¨¥©§¤¤
ote`a mewn lkn ,dxicl ynyn epi`y oeik dfefnnúéa Ba LiL¤¥¥

.äæeæîa úáéiç úñðkä ïfçì äøéccvn dfefna aiigl yi ok enke ¦¨§©©©§¤¤©¤¤¦§¨
.aeig oi` mewnd xwir cvn m` s` ,oixeq`d zia xney zxic

àlà,éiaà øîà`fegn ixrya dfefn minkg eraw `ly mrhd ¤¨¨©©©¥
`ed,äðkñ íeMîmz` mityk jlnd xn`i `ly.il miyer ¦©¨¨

òeáMa íéîòt ú÷cáð ãéçé úæeæî ,àéðúcze`xl ,mipy raya - §©§¨§©¨¦¦§¤¤©£©¦©¨©
,dapbp `lye dizeize` eawxp `lyådfefníéaø ìLdpezpd §¤©¦

zwcap ,dnecke zexivg ixryaìáBia íéîòtz` gixhp m`y ©£©¦©¥
jke mixg` lr dplihie ef devnn rpni cg` lk i`cn xzei miaxd

.dwicad z` dyri `l mdn cg` s`äNòî äãeäé éaø øîàå§¨©©¦§¨©£¤
ïéáèøàazepne` my -ìL ïBéìòä ÷eMa úBæeæî ÷ãBa äéäL ãçà §©§¨¦¤¨¤¨¨¥§©¨¤§¤

øBcñ÷ Bàöîe éøBtö-xheyãçàmityka wqery ea cygeìèðå ¦¦§¨©§¤¨§¨©
.æeæ óìà epnîokle ,miiebd ipirl dfefnd wqra dpkq yiy o`kne ¦¤¤¤

.df mrhn mixkp da mixcy xird ixrya dfefn oipzep oi` s`
:`xnbd dywn,ïé÷Bféð ïéà äåöî éçeìL ,øæòìà éaø øîàäårecne §¨¨©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¦¦

.devn meiw mewna dpkq oi` ixd ,dpkq yygn dfefnn mixhet
:`xnbd zvxznéðàL à÷féä òéá÷c àëéäonefn wfiddy mewna - ¥¨¦§¦©¤¥¨©¦

s` wfidl miyyeg ,cinz zeievn lyend zelilry ,epiptl
,xacl di`xe .devn meiw mewnaáéúëc`iapd l`eny dehvpyk ¦§¦

le`y mewna jlnl cec z` geynl(a fh '` l`eny),ìàeîL øîàiå'©Ÿ¤§¥
éà,'éðâøäå ìeàL òîLå Cìà C,jk xg` aezkeø÷a úìâò 'ä øîàiå' ¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦©Ÿ¤¤§©¨¨

,'éúàa 'äì çBaæì zøîàå Eãéa çwzzeyrl 'd el xn`y dfne ¦©§¨¤§¨©§¨¦§©©¨¦
dpkq mewna jlil oi`y el d`xd 'eke xwa zlbr gwiy dleagz

.devn didy s`e
ïázä úéa ,äãeäé áøc dén÷ àðäk áø éðz,oazl cgeiny -úéáe ¨¥©©£¨©¥§©§¨¥©¤¤¥

úBøöBàä úéáe ,íéöòä úéáe ,ø÷aämc` oi`e ,d`eaze onye oii ly ©¨¨¥¨¥¦¥¨¨
,zeriawa el` mizaa xcúBúBàð íéLpäL éðtî ,äæeænä ïî íéøeèt§¦¦©§¨¦§¥¤©¨¦¥

.ïäa:`pdk ax x`an,úBúBàð éàîeepiid,úBöçBømixeht jkitl ¨¤©¥£
mewna dfefn didzy miny ceak epi`y ,dfefnn elld zenewn

my zecnery.zenexr
:`xnbd zl`eyàîòè ,äãeäé áø déì øîàmeyn mixehty ¨©¥©§¨©£¨

àîúñ àä ,úBöçBøceidi my evgxiy `llúôø ,àéðúäå ,ïéáéiç §£¨§¨¨©¨¦§¨©§¨¤¤
,äæeænä ïî äøeèt ø÷amb dfefnn dxeht dnvr ztxy gkene ¨¨§¨¦©§¨

ixdy ,da evgxiy `llzevgex miypd oi`zngn xwa ztxa
.lafd

:xg` ote`a dcedi ax x`anúBèM÷úî ,úBúBàð éàî àlà¤¨©§¦§©§
,minyaa,ïäa úBèM÷úî íéLpäL ét ìò óà ,éðz÷ éëäåmeyne §¨¦¨¨¥©©¦¤©¨¦¦§©§¨¤

ote`a mc` mb my ynzyn ixdy dfefna aiigl mewn yi jk
,aiigl ick xeic aeyg df oi`y `ziixad zycgn ,dpebn epi`y
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המשך בעמנד גסה

izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxtmigqt
íéøòùä ìë.dxfr gxfn ixry Ðúåðéãî éøòù ãçàmixre mixd ztwen dpicn yi Ð

.xbd ux` oebk mixry jxc `l` dpnn oi`vei oi`e ze`qxt dnkaàæåçîã éìåáàÐ

.l`xyi oaex eide `fegn dnyy xir ixryéáåëã àø÷àì`xwpe odilr iepa oipa Ð

.xzei wfg oitik iab lr iepad oiipae dtikk oiieyr eizgz mixryde ,iaekéáåëã àø÷àå
äôåâxryd iraz envr oipa eze` meyn Ð

.el oiqpkp xryd eze` jxcy dfefníåùî
äðëñmziyr mityk jlnd xn`i `ly Ð

.ixir ixryaú÷ãáð.dapbp e` dawxp `ny Ð

íéáø ìùå.zexiire zepicne zexivg ixry Ð

ìáåéá íéîòôoi` miax ly `edy xac lk Ð

cg` lk `di gxhz m`y daxd eilr gixhdl

.iixiag eyri xne`ïéáèøàá,yi`d my Ð

.zepne`d my lr dl ixn`eøåãñ÷my Ð

.xhey `ede ,heicxq oebk ,`ed zeciwtòéá÷ã
à÷æéä.cinz zepnefn lyend zelilr Ðêéà

êìà.xeaicd it lr ,cec z` geynl Ðúéá
úåøöåàxc mc` oi`e ,d`eaze onye oii ly Ð

.eaúåöçåø úåúåàð éàîoeyl zeze`p Ð

my zecnery ,`ed i`pb mewnc meyne ,d`pd

zenexr.dfefn my zeidl miny ceak oi` Ð

úåèù÷úî íéùðäù éô ìò óà,minyaa my Ð

e`lc opirny` ,`id dxic `pin` jzrc `wlqe

.`id dxicøîéîì êì úéà éàî àìàik Ð

oizipzn iywize ,my zehywzn zeze`p zyxt

.`id i`pz `nipe ,oizipzn`ïéáééçî ùéåÐ

,dinrhl uxzn i`xen` on cg lke ,i`pz epiide

la` ,ibilt `nzqac uxzn `pdk ax

zehywzndcedi axe ,oiaiig `nlr ilekc Ð

`nzq la` ,ibilt zehywznac uxznÐ

.xeht `nlr ilekcïäá úåúåàð íéùðäùåÐ

mivrd ziae xwad ziae oazd zia :xnelk

ab lr s` ,dliahd ziae oda zevgex miypdye

zia opireny`l jixhvi` ugxn opirny`c

.`ndef `kilc ab lr s` ,dliahdïéìåìåÐ

.oilebpxzd lecib mewn
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`aiigin xyrn oiprl oke .daeyg dxic enk lkl d`xp didiy xacd mqxtl ,dpyd lk

Ð 'ek xehtd on iyext`l iz` `nlic iywiz `le .dpyd zeni x`ya oia bga oia ,opaxcn

iz` `nlic yegip Ð dxic da zi`c `pcira ,bga `l` `aiigin `lc opixn` i` ilin ipdc

`id dxenb dxicc xninl ez` Ð `zry `idda `l` `aiigin `lc ifgc oeik ,irhinl

elit` dl `aiignc `zyd la` .`ziixe`c

lkd Ð llk da dxic `kilc ,dpyd zeni x`ya

iz` `le ,dl aiignc `ed opaxcnc oircei

.irhinl

àéðúäådniz Ð dfefnd on dxeht xwa ztx

miypdyk ixii` `idd `nil :il

miypd oi` xwa ztxa :xnel yie !ea zevgex

ieyry epiidc ,lirlc xwad zia `wecc .zevgex

Ð zeriawa zenda da oicinrn oi` la` ,xwal

cnery rnyn Ð xwa ztx la` .ea zevgex miyp

oi` Ð xwad lafa jlkeln `ede ,zeriawa xwa ea

.ea zevgex miypd

óàdibn epi` Ð oda zehywzn miypdy it lr

miypdy iptn :xn`w ikdc ,`ziixad

dxic da mixc mpi`e ,oda wx zehywzne zeze`p

miypdy it lr s` xn`wc `de .dxenb

elit` eid `l m` `irain `l :yexit ,zehywzn

.zehywzny it lr s` `l` ,oixehtc zehywzn

ìåëérnyn Ð 'eke xry zia s` daxn ip`y

:dnize .dfefnd on xeht xry ziac

zia :`ipz (a,bl zegpn) "dax unewd" wxtac

oke ,dfefna zaiig Ð zqtxne dxcqk` xry

aiig xry ziac (a,g) dkeqc `nw wxta rnyn

.efn miptl ef mixvei ly zekeq izy iab ,dfefna

!dfefna aiigzze ,xry zia dpevig iedize :jixtc

mzde ,xn`w `ziixe`cn `kdc :xnel yie

xry ziaa ixiin `kdc :il d`xp ,inp i` .opaxcn

ipzwc `de .zqtxn ly xry ziae ,dxcqk` ly

,dxcqk` ly :yexit ,dxcqk` xry zia

.zial oigezta mzd :uxiz iqtl`de

àéðúäåded `l Ð 'ek ztxe miza ixry cg`

Ð `cg ,zehywzna iiepyl ivn

,`ed jlkelnc oeik ,zehywzn opi` ztxac

i` .lirl ziyixtck zeriawa ea zcner dndae

`nzq elit`c ,jpd icda dl ipzwc oeik :inp

.ixii` `nzqa inp xwa ztx ok m` Ð zaiig
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ïäa Lé ,úBøééò éøòL ãçàå ,úBðéãî éøòL ãçàå§¤¨©£¥§¦§¤¨©£¥£¨¥¨¤
ìò ízáúëe" øîàpL íeMî .íB÷nì äåöî úáBç©¦§¨©¨¦¤¤¡©§©§¨©
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éòaz dôeb éáeëc àø÷àå :déì øîà .éãéáòc àeä©£¦¦£©¥§©§¨§¥¨¦¨¥

ì äøéc da úéà àäc ,äæeæî?ïéøeñàä úéa øîBL §¨§¨¦¨¦¨§¥¥¨£¦
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קנו
izni`na cenr `i sc ± oey`x wxtmigqt

øòù úéá.`ixcptw eze` oiyer lkde ,xvgd xry iptl ohw zia Ðúñôøî,c"exl` Ð

.my jxc oiler oleke ,daxd zeilr igzt iptl jex` `edeäøãñëàiptly xecfext Ð

.mizaàúáåéú.`id i`pz `nzq jgxk lre Ðéãîä øòùåoiyer oky ,dtika oiyery Ð

.icnaäøå÷î åðéàù`edy Ð.ieqik oi`n ixnbl dlrnln uextïéøèåô íéîëçåoi`y Ð

zxvwzn dtik lke ,drax` agex `la xry

.drax`n zegtl dy`xaùé íàù ïéåùå
äøùò äéìâøá,lebird ligziy mcew Ð

dagx hrnzzelkdy elit`y ,zaiigy Ð

dlrnle dxyrn mezqgzt xeriy yi Ð

.drax` agexa dxyr ddaebaäøùò ääåáâÐ

.lkd oiaäùìù äìâøá ïéàåhrnzpy ,daeb Ð

.dyly ddab diabiy mcew dagexíåìë åàìå
àéädaeb dylyn zegt lkc Ð`rx` Ð

drax` ly gzt my cv o`k oi`e ,`id `zkinq

xnel dlgzd o`k oi`y dcen xi`n iax elit`e

.mlyde wewgäùìù äìâøá ùé éîð éàmcew Ð

dxyr ddeab dpi`e ,drax`n dagx hrnzpy

.`id melk e`le ,lkd oiaäùìù äìâøá ùéåÐ

ddaeba drax` dagx dpi`e ,drax` agexa

dagx hrnzp dxyr ddiabdy mcewy ,dxyr

dlrnl llgd aigxdle wegl da yie ,drax`n

dlke zkled dnegd oi`y ,dhn ly dcnk

dnegd `l` :dfk iniptd llgd itl uegan

:dfk htynk llgl uegan dlrnl dkex`éáø
øáñ øéàîagexa dyly da ligzde li`ed Ð

drax`eli`k oi`exe ,eilr gzt my Ð`ed

.dhnly ezcnk aigxdl dlrnl wewgïòîì
íëéîé åáøé.rnyn ,aiig miiga utgd lk Ð

êúàéá êøãoinin `le ,zial e`eaa oinil Ð

.ez`vlåì åúéá ãçééîù éîìilky Ð

,eipkyl oli`yn epi`e ,el oicgein ,eyinyz

.oird zexv lr mi`a mirbpdy :xnelk
íéëøëã
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ìëädxyrn dlrnl wxf (a,f) zayc `nw wxta xn`c :dniz Ð 'ek ddeaba micen

:wgvi epiax xne` !opaxe xi`n iax zwelgnl ep`a Ð `edy lk xega dgpe dklde

miaxd zeyx cvle ,cigid zeyx cvl miptan drax` lr drax` `edy xega ixiin mzdc

miwweg xi`n iax xn` ded `l `da Ð cv lkn `edy lk ied i`c .`edy lk cr dlk

dilbxa oi`a micen lkd `kd xn`ck ,milydl

dywde .melk `le dxyr ddeab dpi` e` dyly

rax` wxefd :mzd xn`wc `d` oeyny epiax

,ux`a wxefk Ð dxyrn dhnl ,lzeka zen`

dhnl :jixte .xie`a wxefk Ð dxyrn dlrnl

:opgei iax xn`e ?gp `l `de ux`a wxefk dxyrn

ixeg jzrc `wlq i`e :jixt xcde ,dpiny dlaca

!xega `nwel Ð enc miaxd zeyxk miaxd zeyx

ipzwcn Ð i`nn .xeg da zilc lzeka :ipyne

zi`c `niz ike .xie`a wxefk dxyrn dlrnl

dia zilc `niz ike ?xie`a wxefk i`n` ,xeg dia

cr ,'ek dcedi ax xn`de Ð drax` lr drax`

xaq xi`n iaxc ,opaxe xi`n iax zwelgnl ep`a

`nwel ?jixt i`n `zyde .milydl oiwweg

lr drax` ea oi`y oebke ,xeg dia zi`ca

mixeg mzq :uxize !miptan elit` drax`

ick miptan drax` miagx md milzkay

ick miaxd zeyx cvl mixvwzne mda ynzydl

il `xidp `le .ekezay mivtg myn egwi `ly

oixeg `aeh dl zgkyn `l inc ,`iepiy i`d

:mzd ol `iyw ikd e`lae ?uegne zian mixvy

wegl ea oi`e dagx dpi`y ,dwc lzeka `nwel

i`n :i"yx my dywd cere !drax` lr drax`

.milydl oiwweg edl zilc ,opaxk `nwel ?jixt

my) "wxefd" wxta `id oizipzn mzqc :uxize

d`xp ile .`id xi`n iax oizipzn mzqe (`,w

lrc ,cenlzd jixt xityc `ziiyw edlek uxzl

da yiy xega ixii` Ð xega gpc ixii` i` jgxk

wegl el yiy ar lzekae ,miptan drax`

oiwweg xn`c xi`n iaxk `iz`e ,milydle

dxyrn dhnl wxefdc ikdc `inecc .milydl

,drax` xega gpy inp ixiin Ð ux`a wxefk

iaxke ,miptan drax` dia zi`c meyn aiige

lr drax` gp ixd Ð milydl oiwwegc xi`n

dia zilc oeik Ð ikd `niz `l i`c .drax`

zeyxa gp `l `d ?aiig i`n` drax` lr drax`

.xeht mewna `l` ,miaxdéáøxaq xi`n

zayc `nw wxta xn`c `d Ð milydl oiwweg

ekeza oilhlhn oi` dxyr ekez oi`y zia (`,f)

oi`c oeike .`nlr ilekk `iz` ,'ek,dxyr deab

.milydl oiwweg opixn` `l `zkec meya

ïéàùminkge aiign xi`n iax dxic zia ea

zqpkd ziac o`kn rnyn Ð oixhet

ira `lc Ð dxic zia ea oi`y yxcnd ziae

wxt xn`c `de .opaxk `zklid `nzqnc ,dfefn

`gzit `edd `de (`,bl zegpn) "dax unewd"

dil dede `yxcn ial `ped ax dia liir dedc

zia dia zi`ca ixiin mzdc xninl `kile .dfefn

:xnel yi !dxic zia dia zi`a `ped axce ,dxic zia dia ded `l iaxc `iddc ipyil ?dfefn dil ded `l `yxcn ial iax dia liir dedc `gztl mzd dpin jixt i`n ok m`c Ð dxic

`zyipk ial ehn ike `gxe`a ilf` eedc `axe iia` iab ,xhtc o`nk `zkldc inp rnyn (`,fn) zekxa zkqna (d`exd) wxtae ,yxcnd zial ea `veie qpkp didy ziad gzta ixiin mzdc

`wlq dfefn ea yi .dfefn ea yiy gzta `l` oicakn oi` cr .'eke mikxca oicakn oi` opgei iax xn` ikd :dil xn` ?`p` xn e`l `pci`d cr :dil xn` ,xn leril :iia`l (`ax) dil xn`

yilya dpzipy dfefn iab ,dfefn dil ded ynn `pipg iaxc `yxcn iac rnyn dlibnc iyily wxt inlyexia ,edin .xeht zqpkd zia gztc rnyn .dfefnl ie`xd gzta :`l` !?jzrc

,miax ly `le ,eid mdly Ð `pipg iaxce `ped axce iaxc `yxcn iac :xnel yie .ok ciar `pipg iaxc `yxcn ia .eizetizk cbpk dpzep :dil xn` ,deab xryd didy jnvr rbd .oeilrd

.mnvr ly `l`
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úñtøîe äøãñëà øòL úéa¯,"úéa" øîBì ãeîìz ¥©©©§©§¨¦§¤¤©§©©¦
äøéãì ãçeéî úéa äî¯ïéãçeéî ïéàL elà eàöé ©©¦§¨§¦¨¨§¥¤¥§¨¦

úéáe ,àqkä úéa óà äaøî éðàL ìBëé .äøéãì§¦¨¨¤£¦§©¤©¥©¦¥¥
äìéáhä úéáe ,õçønä úéáe ,é÷ñøeaä¯øîBì ãeîìz ©§§¦¥©¤§¨¥©§¦¨©§©

ãBáëì éeNòä úéa äî ,"úéa"¯éeNòä ìk óà ©¦©©¦¤¨§¨©¨¤¨
éðàL ìBëé .ãBáëì ïééeNò ïéàL elà eàöé ,ãBáëì§¨¨§¥¤¥£¦§¨¨¤£¦

läå úéaä øä óà äaøîúBøæòäå úBëL¯ãeîìz §©¤©©©©¦§©§¨§¨£¨©§
ìBç àeäL úéa äî ,"úéa" øîBì¯,ìBç àeäL ìk óà ©©¦©©¦¤©Ÿ¤

ïäL elà eàöéLãB÷øa ìàeîL áø éðz .àzáeéz ! ¨§¥¤¥¤§§¨¨¥©§¥©
:äæeænä ïî ïéøeèt íéøòL äML ;àáøc dén÷ äãeäé§¨©¥§¨¨¦¨§¨¦§¦¦©§¨
,úBøöBàä úéáe ,íéöòä úéáe ,ø÷aä úéáe ,ïázä úéa¥©¤¤¥©¨¨¥¨¥¦¥¨¨

BðéàL øòLå ,éãnä øòLådBáb BðéàL øòLå ,äøB÷î §©©©¨¦§©©¤¥§¤§©©¤¥¨©
?äòáLa z÷ìñå äMLa zçút :déì øîà .äøNò¯ £¨¨£©¥¨§©§§¦¨§¨§©§§¦§¨

éaø ,äték :àéðúc ,àéä éàpz éãnä øòL :déì øîà£©¥©©©¨¦©¨¥¦§©§¨¦¨©¦
Lé íàL ïéåLå ,íéøèBt íéîëçå ,äæeæîa áéiçî øéàî¥¦§©¥¦§¨©£¨¦§¦§¨¦¤¦¥

äøNò dìâøa¯éleëc :ééaà øîà .äæeæîa úáéiçL §©§¨£¨¨¤©¤¤¦§¨¨©©©¥§¥
ìL dìâøa ïéàå äøNò ääBáb ,àîìòäL¯íeìk åàìå ¨§¨§¨£¨¨§¥§©§¨§¨§¨§

ìL dìâøa Lé ,éîð éà .àéääøNò ääBáb dðéàå äL¯ ¦¦©¦¥§©§¨§¨§¥¨§¨£¨¨
Léå ,äøNò ääBáâa àlà e÷ìçð àì .àéä íeìk åàìå§¨§¦Ÿ¤§§¤¨¦§¨£¨¨§¥

ìL dìâøa÷Bçì da Léå äòaøà daçøa ïéàå ,äL §©§¨§¨§¥§¨§¨©§¨¨§¥¨¨
,íéìLäì ïé÷÷Bç :øáñ øéàî éaø .äòaøàì dîéìLäì§©§¦¨§©§¨¨©¦¥¦¨©§¦§©§¦
úéa :ïðaø eðz .íéìLäì ïé÷÷Bç ïéà :éøáñ ïðaøå§©¨©¨§¦¥§¦§©§¦¨©¨©¥

ïéôzeMä úéáe äMàä úéáe úñðkä¯äæeæîa úáéiç. ©§¤¤¥¨¦¨¥©¨¦©¤¤¦§¨
¯!àèéLt¯"Eúéa" :àîéúc eäî¯"Eúéa" ,dúéa àìå¯.ïì òîLî÷ ,íäéza àìå¯àîéàå §¦¨©§¥¨¥¤§Ÿ¥¨¥¤§Ÿ¨¥¤¨©§©¨§¥¨

?éiç eòa àì éðäå éiç eòa éðä ,"íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì" àø÷ øîà !éîð éëä¯àlà ¨¦©¦¨©§¨§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤¨¥¨©¥§¨¥¨¨©¥¤¨
?éì änì "Eúéa"¯Léðéà ø÷ò éëå ,Eúàéa Cøc :àáø øîàc .àáøãk¯àðéîéc déòøk ¥¤¨¨¦¦§¨¨§¨©¨¨¤¤¦¨§§¦¨©¦¦©§¥¦¦¨

äMàä úéáe ïéôzeMä úéáe úñðkä úéa :Cãéà àéðz .àLéøa ø÷ò¯ïéànhî.íéòâða¯ ¨©§¥¨©§¨¦¨¥©§¤¤¥©¨¦¥¨¦¨¦©§¦¦§¨¦
!àèéLt¯"Bì" ,"úéaä Bì øLà àáe" :àîéúc eäî¯"Bì" ,dì àìå¯òîLî à÷ ,ïäì àìå §¦¨©§¥¨¨£¤©©¦§Ÿ¨§Ÿ¨¤¨©§©

.ïì¯!éîð éëä àîéàå¯."íëúfçà õøà úéáa" :àø÷ øîà¯?éì änì "Bì" àlà¯éî ¨§¥¨¨¦©¦¨©§¨§¥¤¤£ª©§¤¤¨¨¨¦¦
,Bîñøôî àeä Ceøa LBãwä ,Bì ïéàL øîBàå ,åéìk ìéàLäì äöBø BðéàL ,Bì Búéa ãçéénL¤§©¥¥¤¥¤§©§¦¥¨§¥¤¥©¨¨§©§§
:àéðúäå ?íéòâða àîhî éî úñðkä úéáe .íéøçàì åéìk ìéàLîì èøt ,Búéa úà äpônLk§¤§©¤¤¥§¨§©§¦¥¨©£¥¦¥©§¤¤¦¦©¥¦§¨¦§¨©§¨

íéòâða ïéàîhî úBLøãî ézáe úBiñðë éza eéäé ìBëé¯"úéaä Bì øLà àáe" øîBì ãeîìz ¨¦§¨¥§¥¦¨¥¦§¨¦©§¦¦§¨¦©§©¨£¤©©¦
¯ãçeénL éîBì!Bì ïéãçeéî ïéàL elà eàöé ,¯àä ;àéL÷ àì¯,ïðaø àä ,øéàî éaø ¦¤§¨¨§¥¤¥§¨¦¨©§¨¨©¦¥¦¨©¨©

úñðkä ïfçì äøéc úéa da LiL úñðkä úéa :àéðúc¯äøéc úéa da ïéàLå ,äæeæîa áéiç §©§¨¥©§¤¤¤¥¨¥¦¨§©©©§¤¤©¨¦§¨§¤¥¨¥¦¨
¯àä ;àéL÷ àìå ,ïðaø àäå àä :àîéà úéòaéàå .ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî øéàî éaø¯úéàc ©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦§¦¨¥¥¨¨§¨©¨©§¨©§¨¨§¦

àä ,äøéc úéa da¯.äøéc úéa da úéìc àäå àä :àîéà úéòa éàå .äøéc úéa da úéìc ¨¥¦¨¨§¥¨¥¦¨§¦¨¥¦¨¨§¨§¥¨¥¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc `nei(iyily meil)

øòL úéaz` ekxc mixvwne ,xvgd xry iptl miyery ohw zia - ¥©©
oke ,jxcdäøãñëàzeptc yly el yie ,mizad iptly xecfext - ©§©§¨

ixnbl dvext ziriaxde,úñtøîednewd jxe` ipt lr diepad ¦§¤¤
zqtxndne zqtxnl mleqa miler dipyd dnewd ipae dipyd

,dfefna miaiig el` lky xn`p `ny ,dipyd dnewløîBì ãeîìz©§©
,'úéa','jzia zefefn' xn`pydfa epcnlneãçeéî úéa äîieyr - ©¦©©¦§¨

äøéãì ïéãçeéî ïéàL elà eàöé ,äøéãìmyl mze` eyr `ly - §¦¨¨§¥¤¥§¨¦§¦¨
,dxic.llk my mixb oi` ixdyàqkä úéa óà äaøî éðàL ìBëé̈¤£¦§©¤©¥©¦¥

é÷ñøeaä úéáeceairl creind zia -,zexerúéáe õçønä úéáe ¥©§§¦¥©¤§¨¥
,'úéa' øîBì ãeîìz ,äìéáhäoky ,'jzia' zaizn ehrnzp el` s` ©§¦¨©§©©¦

ì éeNòä úéa äîly yinyzì éeNòä ìk óà ãBákly yinyz ©©¦¤¨§¨©¨¤¨§
ì ïééeNò ïéàL elà eàöé ,ãBákly yinyz,ãBákixdymicner ¨¨§¥¤¥£¦§¨

.rx egix iwqxeae ,minexr my,úéaä øä óà äaøî éðàL ìBëé̈¤£¦§©¤©©©©¦
dxewn didy,dxicl ie`x dide aiaqnläåúBøæòäå úBëLeidy §©§¨§¨£¨

eze`a zcaerd zxnynd ipdk ixebnl zeynyn,reayãeîìz©§
'úéa' øîBì,'jzia' -eàöé ,ìBç àeäL ìk óà ,ìBç àeäL úéa äî ©©¦©©¦¤©Ÿ¤¨§

elàzexfrde zekyld ziad xd -,LãB÷ ïäLleg ly ziak mpi`e ¥¤¥¤
zexve`e ztxy `ziixaa x`ean mewn lkne .aezkd ea xaicy
ztx mzqy dcedi ax ixack `lye ,mzqa s` dfefna miaiig

.lkd ixacl dxeht:`xnbd zniiqnàzáeézax ixac egcp ok` - §§¨
.`id mi`pz zwelgn ,ztxe xve` mzqe ,dcedi

ïî ïéøeèt íéøòL äML ,àáøc dén÷ äãeäé øa ìàeîL áø éðz̈¥©§¥©§¨©¥§¨¨¦¨§¨¦§¦¦
,äæeænäly xryïázä úéa,oazl cgeind -úéáe ,ø÷aä úéáe ©§¨¥©¤¤¥©¨¨¥

éãnä øòLå ,úBøöBàä úéáe ,íéöòäoirk ,zywk ieyr ey`xy - ¨¥¦¥¨¨§©©©¨¦
,icna miyeryäøB÷î BðéàL øòLå,dxwzd sewyna eilrnøòLå §©©¤¥§¤§©©

äøNò dBáb BðéàL.lecb gzt rnyn 'jixrya' xn`pdny ,migth ¤¥¨©£¨¨
déì øîà,l`eny axl `axa zçútyiy jixacäML,mixry ¨©¥¨©§§¦¦¨

z÷ìñåzniiqe -déì øîà .äòáLa,l`eny axéàpz éãnä øòL §¨©§§§¦§¨¨©¥©©©¨¦©¨¥
àéädne ,mi`pz zwelgna iepy -ixacl epiid dyy izxn`y ¦

.lkdäték ,àéðúc,zywk ieyrd gzt -,äæeæîa áéiçî øéàî éaø §©§¨¦¨©¦¥¦§©¥¦§¨
,íéøèBt íéîëçåeli`e ,migth drax` ea didiy jixv gzty oeik ©£¨¦§¦

.drax`n zegtl xvwzne lbrzn oeilrd wlgd icnd xrya
ïéåLåxi`n iaxl minkg micene -dìâøa Lé íàLdaebäøNò §¨¦¤¦¥§©§¨£¨¨

migth,lbrzdl dligzny mcew,äæeæîa úáéiçLdxyry ¤©¤¤¦§¨
.aiigl gzt xeriy `ed migth

:`xnbd zx`anàîìò éleëc ,éiaà øîàm`ääBábdtikd lk ¨©©©¥§¥¨§¨§¨
ìL äìâøa ïéàå ,äøNòäLmigth dyly daeb gztd llga oi`y - £¨¨§¥§©§¨§Ÿ¨

lbrzdl ligzdy meyne migth drax` agex eae rwxwd on
gzt epi`y ,dxehty micen mlek ,dyly llgd diabdy iptl

,llkàéä íeìk åàìås` aygdllr enilydl xry ly dlgzd §¨§¦
daebn zegt lky oeikn z`fe ,'milydl oiwweg' oic xn`py ici

.rwxwdn wlgk aygp dylyénð éàm`ìL dìâøa LéäL- ¦©¦¥§©§¨§Ÿ¨
drax` agexa `ed dyly daeb cry lebirdyådtikddðéà §¥¨

,äøNò ääBábgzt epi`y micen dfa s`,àéä íeìk åàìålky §¨£¨¨§¨§¦
.gzt epi` dxyr daebn zegt,äøNò ääBáâa àlà ,e÷ìçð àìLéå Ÿ¤§§¤¨¦§¨£¨¨§¥

ìL dìâøaäLdrax` ly agex migth dyly daeba yiy - §©§¨§Ÿ¨
,migthågzt xeriy `edy dxyr daeb cre dyly daeb lrn j` §

äòaøà daçøa ïéàjled dyly daeb lrne xg`n ,migth ¥§¨§¨©§¨¨
,migth drax`n jka hrnzne ,lbrzneda Léåxryy dnega - §¥¨

mewn da iepa dfì dîéìLäì ÷eçìagexäòaøàdaeb jyn lkl ¨§©§¦¨§©§¨¨
my mb gztd didiy da wewgl xyt`e dagx dnegdy ,dxyr

.drax` agexíéìLäì ïé÷÷Bç ,øáñ øéàî éaøxak el`k mi`ex - ©¦¥¦¨©§¦§©§¦
epiidc aeyg xeriy zligz xak yiy xg`n ,xeriy ea yie wwgp
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קנז
izni`na cenr `i sc ± oey`x wxtmigqt

øòù úéá.`ixcptw eze` oiyer lkde ,xvgd xry iptl ohw zia Ðúñôøî,c"exl` Ð

.my jxc oiler oleke ,daxd zeilr igzt iptl jex` `edeäøãñëàiptly xecfext Ð

.mizaàúáåéú.`id i`pz `nzq jgxk lre Ðéãîä øòùåoiyer oky ,dtika oiyery Ð

.icnaäøå÷î åðéàù`edy Ð.ieqik oi`n ixnbl dlrnln uextïéøèåô íéîëçåoi`y Ð

zxvwzn dtik lke ,drax` agex `la xry

.drax`n zegtl dy`xaùé íàù ïéåùå
äøùò äéìâøá,lebird ligziy mcew Ð

dagx hrnzzelkdy elit`y ,zaiigy Ð

dlrnle dxyrn mezqgzt xeriy yi Ð

.drax` agexa dxyr ddaebaäøùò ääåáâÐ

.lkd oiaäùìù äìâøá ïéàåhrnzpy ,daeb Ð

.dyly ddab diabiy mcew dagexíåìë åàìå
àéädaeb dylyn zegt lkc Ð`rx` Ð

drax` ly gzt my cv o`k oi`e ,`id `zkinq

xnel dlgzd o`k oi`y dcen xi`n iax elit`e

.mlyde wewgäùìù äìâøá ùé éîð éàmcew Ð

dxyr ddeab dpi`e ,drax`n dagx hrnzpy

.`id melk e`le ,lkd oiaäùìù äìâøá ùéåÐ

ddaeba drax` dagx dpi`e ,drax` agexa

dagx hrnzp dxyr ddiabdy mcewy ,dxyr

dlrnl llgd aigxdle wegl da yie ,drax`n

dlke zkled dnegd oi`y ,dhn ly dcnk

dnegd `l` :dfk iniptd llgd itl uegan

:dfk htynk llgl uegan dlrnl dkex`éáø
øáñ øéàîagexa dyly da ligzde li`ed Ð

drax`eli`k oi`exe ,eilr gzt my Ð`ed

.dhnly ezcnk aigxdl dlrnl wewgïòîì
íëéîé åáøé.rnyn ,aiig miiga utgd lk Ð

êúàéá êøãoinin `le ,zial e`eaa oinil Ð

.ez`vlåì åúéá ãçééîù éîìilky Ð

,eipkyl oli`yn epi`e ,el oicgein ,eyinyz

.oird zexv lr mi`a mirbpdy :xnelk
íéëøëã
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ìëädxyrn dlrnl wxf (a,f) zayc `nw wxta xn`c :dniz Ð 'ek ddeaba micen

:wgvi epiax xne` !opaxe xi`n iax zwelgnl ep`a Ð `edy lk xega dgpe dklde

miaxd zeyx cvle ,cigid zeyx cvl miptan drax` lr drax` `edy xega ixiin mzdc

miwweg xi`n iax xn` ded `l `da Ð cv lkn `edy lk ied i`c .`edy lk cr dlk

dilbxa oi`a micen lkd `kd xn`ck ,milydl

dywde .melk `le dxyr ddeab dpi` e` dyly

rax` wxefd :mzd xn`wc `d` oeyny epiax

,ux`a wxefk Ð dxyrn dhnl ,lzeka zen`

dhnl :jixte .xie`a wxefk Ð dxyrn dlrnl

:opgei iax xn`e ?gp `l `de ux`a wxefk dxyrn

ixeg jzrc `wlq i`e :jixt xcde ,dpiny dlaca

!xega `nwel Ð enc miaxd zeyxk miaxd zeyx

ipzwcn Ð i`nn .xeg da zilc lzeka :ipyne

zi`c `niz ike .xie`a wxefk dxyrn dlrnl

dia zilc `niz ike ?xie`a wxefk i`n` ,xeg dia

cr ,'ek dcedi ax xn`de Ð drax` lr drax`

xaq xi`n iaxc ,opaxe xi`n iax zwelgnl ep`a

`nwel ?jixt i`n `zyde .milydl oiwweg

lr drax` ea oi`y oebke ,xeg dia zi`ca

mixeg mzq :uxize !miptan elit` drax`

ick miptan drax` miagx md milzkay

ick miaxd zeyx cvl mixvwzne mda ynzydl

il `xidp `le .ekezay mivtg myn egwi `ly

oixeg `aeh dl zgkyn `l inc ,`iepiy i`d

:mzd ol `iyw ikd e`lae ?uegne zian mixvy

wegl ea oi`e dagx dpi`y ,dwc lzeka `nwel

i`n :i"yx my dywd cere !drax` lr drax`

.milydl oiwweg edl zilc ,opaxk `nwel ?jixt

my) "wxefd" wxta `id oizipzn mzqc :uxize

d`xp ile .`id xi`n iax oizipzn mzqe (`,w

lrc ,cenlzd jixt xityc `ziiyw edlek uxzl

da yiy xega ixii` Ð xega gpc ixii` i` jgxk

wegl el yiy ar lzekae ,miptan drax`

oiwweg xn`c xi`n iaxk `iz`e ,milydle

dxyrn dhnl wxefdc ikdc `inecc .milydl

,drax` xega gpy inp ixiin Ð ux`a wxefk

iaxke ,miptan drax` dia zi`c meyn aiige

lr drax` gp ixd Ð milydl oiwwegc xi`n

dia zilc oeik Ð ikd `niz `l i`c .drax`

zeyxa gp `l `d ?aiig i`n` drax` lr drax`

.xeht mewna `l` ,miaxdéáøxaq xi`n

zayc `nw wxta xn`c `d Ð milydl oiwweg

ekeza oilhlhn oi` dxyr ekez oi`y zia (`,f)

oi`c oeike .`nlr ilekk `iz` ,'ek,dxyr deab

.milydl oiwweg opixn` `l `zkec meya

ïéàùminkge aiign xi`n iax dxic zia ea

zqpkd ziac o`kn rnyn Ð oixhet

ira `lc Ð dxic zia ea oi`y yxcnd ziae

wxt xn`c `de .opaxk `zklid `nzqnc ,dfefn

`gzit `edd `de (`,bl zegpn) "dax unewd"

dil dede `yxcn ial `ped ax dia liir dedc

zia dia zi`ca ixiin mzdc xninl `kile .dfefn

:xnel yi !dxic zia dia zi`a `ped axce ,dxic zia dia ded `l iaxc `iddc ipyil ?dfefn dil ded `l `yxcn ial iax dia liir dedc `gztl mzd dpin jixt i`n ok m`c Ð dxic

`zyipk ial ehn ike `gxe`a ilf` eedc `axe iia` iab ,xhtc o`nk `zkldc inp rnyn (`,fn) zekxa zkqna (d`exd) wxtae ,yxcnd zial ea `veie qpkp didy ziad gzta ixiin mzdc

`wlq dfefn ea yi .dfefn ea yiy gzta `l` oicakn oi` cr .'eke mikxca oicakn oi` opgei iax xn` ikd :dil xn` ?`p` xn e`l `pci`d cr :dil xn` ,xn leril :iia`l (`ax) dil xn`

yilya dpzipy dfefn iab ,dfefn dil ded ynn `pipg iaxc `yxcn iac rnyn dlibnc iyily wxt inlyexia ,edin .xeht zqpkd zia gztc rnyn .dfefnl ie`xd gzta :`l` !?jzrc

,miax ly `le ,eid mdly Ð `pipg iaxce `ped axce iaxc `yxcn iac :xnel yie .ok ciar `pipg iaxc `yxcn ia .eizetizk cbpk dpzep :dil xn` ,deab xryd didy jnvr rbd .oeilrd
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¯àä ;àéL÷ àìå ,ïðaø àäå àä :àîéà úéòaéàå .ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî øéàî éaø¯úéàc ©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦§¦¨¥¥¨¨§¨©¨©§¨©§¨¨§¦

àä ,äøéc úéa da¯.äøéc úéa da úéìc àäå àä :àîéà úéòa éàå .äøéc úéa da úéìc ¨¥¦¨¨§¥¨¥¦¨§¦¨¥¦¨¨§¨§¥¨¥¦¨
àäå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc `nei(iyily meil)

øòL úéaz` ekxc mixvwne ,xvgd xry iptl miyery ohw zia - ¥©©
oke ,jxcdäøãñëàzeptc yly el yie ,mizad iptly xecfext - ©§©§¨

ixnbl dvext ziriaxde,úñtøîednewd jxe` ipt lr diepad ¦§¤¤
zqtxndne zqtxnl mleqa miler dipyd dnewd ipae dipyd

,dfefna miaiig el` lky xn`p `ny ,dipyd dnewløîBì ãeîìz©§©
,'úéa','jzia zefefn' xn`pydfa epcnlneãçeéî úéa äîieyr - ©¦©©¦§¨

äøéãì ïéãçeéî ïéàL elà eàöé ,äøéãìmyl mze` eyr `ly - §¦¨¨§¥¤¥§¨¦§¦¨
,dxic.llk my mixb oi` ixdyàqkä úéa óà äaøî éðàL ìBëé̈¤£¦§©¤©¥©¦¥

é÷ñøeaä úéáeceairl creind zia -,zexerúéáe õçønä úéáe ¥©§§¦¥©¤§¨¥
,'úéa' øîBì ãeîìz ,äìéáhäoky ,'jzia' zaizn ehrnzp el` s` ©§¦¨©§©©¦

ì éeNòä úéa äîly yinyzì éeNòä ìk óà ãBákly yinyz ©©¦¤¨§¨©¨¤¨§
ì ïééeNò ïéàL elà eàöé ,ãBákly yinyz,ãBákixdymicner ¨¨§¥¤¥£¦§¨

.rx egix iwqxeae ,minexr my,úéaä øä óà äaøî éðàL ìBëé̈¤£¦§©¤©©©©¦
dxewn didy,dxicl ie`x dide aiaqnläåúBøæòäå úBëLeidy §©§¨§¨£¨

eze`a zcaerd zxnynd ipdk ixebnl zeynyn,reayãeîìz©§
'úéa' øîBì,'jzia' -eàöé ,ìBç àeäL ìk óà ,ìBç àeäL úéa äî ©©¦©©¦¤©Ÿ¤¨§

elàzexfrde zekyld ziad xd -,LãB÷ ïäLleg ly ziak mpi`e ¥¤¥¤
zexve`e ztxy `ziixaa x`ean mewn lkne .aezkd ea xaicy
ztx mzqy dcedi ax ixack `lye ,mzqa s` dfefna miaiig

.lkd ixacl dxeht:`xnbd zniiqnàzáeézax ixac egcp ok` - §§¨
.`id mi`pz zwelgn ,ztxe xve` mzqe ,dcedi

ïî ïéøeèt íéøòL äML ,àáøc dén÷ äãeäé øa ìàeîL áø éðz̈¥©§¥©§¨©¥§¨¨¦¨§¨¦§¦¦
,äæeænäly xryïázä úéa,oazl cgeind -úéáe ,ø÷aä úéáe ©§¨¥©¤¤¥©¨¨¥

éãnä øòLå ,úBøöBàä úéáe ,íéöòäoirk ,zywk ieyr ey`xy - ¨¥¦¥¨¨§©©©¨¦
,icna miyeryäøB÷î BðéàL øòLå,dxwzd sewyna eilrnøòLå §©©¤¥§¤§©©

äøNò dBáb BðéàL.lecb gzt rnyn 'jixrya' xn`pdny ,migth ¤¥¨©£¨¨
déì øîà,l`eny axl `axa zçútyiy jixacäML,mixry ¨©¥¨©§§¦¦¨

z÷ìñåzniiqe -déì øîà .äòáLa,l`eny axéàpz éãnä øòL §¨©§§§¦§¨¨©¥©©©¨¦©¨¥
àéädne ,mi`pz zwelgna iepy -ixacl epiid dyy izxn`y ¦

.lkdäték ,àéðúc,zywk ieyrd gzt -,äæeæîa áéiçî øéàî éaø §©§¨¦¨©¦¥¦§©¥¦§¨
,íéøèBt íéîëçåeli`e ,migth drax` ea didiy jixv gzty oeik ©£¨¦§¦

.drax`n zegtl xvwzne lbrzn oeilrd wlgd icnd xrya
ïéåLåxi`n iaxl minkg micene -dìâøa Lé íàLdaebäøNò §¨¦¤¦¥§©§¨£¨¨

migth,lbrzdl dligzny mcew,äæeæîa úáéiçLdxyry ¤©¤¤¦§¨
.aiigl gzt xeriy `ed migth

:`xnbd zx`anàîìò éleëc ,éiaà øîàm`ääBábdtikd lk ¨©©©¥§¥¨§¨§¨
ìL äìâøa ïéàå ,äøNòäLmigth dyly daeb gztd llga oi`y - £¨¨§¥§©§¨§Ÿ¨

lbrzdl ligzdy meyne migth drax` agex eae rwxwd on
gzt epi`y ,dxehty micen mlek ,dyly llgd diabdy iptl

,llkàéä íeìk åàìås` aygdllr enilydl xry ly dlgzd §¨§¦
daebn zegt lky oeikn z`fe ,'milydl oiwweg' oic xn`py ici

.rwxwdn wlgk aygp dylyénð éàm`ìL dìâøa LéäL- ¦©¦¥§©§¨§Ÿ¨
drax` agexa `ed dyly daeb cry lebirdyådtikddðéà §¥¨

,äøNò ääBábgzt epi`y micen dfa s`,àéä íeìk åàìålky §¨£¨¨§¨§¦
.gzt epi` dxyr daebn zegt,äøNò ääBáâa àlà ,e÷ìçð àìLéå Ÿ¤§§¤¨¦§¨£¨¨§¥

ìL dìâøaäLdrax` ly agex migth dyly daeba yiy - §©§¨§Ÿ¨
,migthågzt xeriy `edy dxyr daeb cre dyly daeb lrn j` §

äòaøà daçøa ïéàjled dyly daeb lrne xg`n ,migth ¥§¨§¨©§¨¨
,migth drax`n jka hrnzne ,lbrzneda Léåxryy dnega - §¥¨

mewn da iepa dfì dîéìLäì ÷eçìagexäòaøàdaeb jyn lkl ¨§©§¦¨§©§¨¨
my mb gztd didiy da wewgl xyt`e dagx dnegdy ,dxyr

.drax` agexíéìLäì ïé÷÷Bç ,øáñ øéàî éaøxak el`k mi`ex - ©¦¥¦¨©§¦§©§¦
epiidc aeyg xeriy zligz xak yiy xg`n ,xeriy ea yie wwgp

dyly daeb,drax` agexa migth.dfefna zaiig jkitleïðaøå§©¨¨
,íéìLäì ïé÷÷Bç ïéà ,éøáñ.dxehte ¨§¥¥§¦§©§¦

äMàä úéáe ,úñðkä úéa ,ïðaø eðz,dy`l jiiyd zia -úéáe ¨©¨¨¥©§¤¤¥¨¦¨¥

.äæeæîa úáéiç ,ïéôzeMä:`xnbd zl`eyàèéLt.aiigl yiy ©¨¦©¤¤¦§¨§¦¨
:`xnbd zayiinàîéúc eäîxn`z `ny -aezky dnn yexcpy ©§¥¨

'zefefn'Eúéaaiig jzia `weecy xkf oeyla,dúéa àìåoke'Eúéa' ¥¤§Ÿ¥¨¥¤
`weec cigil jiiydíäéza àìåly,miaxïì òîLî÷`ziixad §Ÿ¨¥¤¨©§©¨

.miaiig md mby
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå.mixeht md ok`y xn`p - §¥¨¨¦©¦
:`xnbd zayiin÷ øîà,àø'ebe zFfEfn lr mYazkE'eaøé ïòîì ¨©§¨§©§¨©§§©©¦§

,'íëéða éîéå íëéîém`e ,dfefna aiig miiga utgd lky rnynok §¥¤¦¥§¥¤
c xnel xyt` ikeéðämiyp` -éiç eòa,miig mivex -éðäåmiyp - ¨¥¨©¥§¨¥

éiç eòa àìi`ce `ld ,miig zevex opi` -,miig zevex od s`y Ÿ¨©¥
.dfefna zeaiig od ixd jkitle

:`xnbd zl`eyàlàxg`nm` ,el` z` hrnl `a `l weqtdy ¤¨
okéì änì 'Eúéa'jzia' dxezd dazk recn -.':`xnbd daiyn ¥¤¨¨¦

dyxcl `ed jxvpàáø øîàc ,àáøãkzpizp mewn lr jkn cenll ¦§¨¨§¨©¨¨
,'jzia' xn`py ,dfefnd,Eúàéa Cøcdfefnd z` ozil jixvy ¤¤¦¨§

,zial jzqipk jxcaLéðéà øwò éëåenewnn xwer mc`yke - §¦¨©¦¦
,[zial qpkidl zpn lr ,epipiprae]àðéîéc déòøkzipnid elbx - ©§¥¦¦¨

àLéøa ø÷ò`ed ,uegan dqipkd oini okle ,dligz `ed xwer - ¨©§¥¨
.dfefnd z` gipdl yi mye ,ez`ia jxc

íéòâða ïéànèî äMàä úéáe ïéôzeMä úéáe úñðkä úéa ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¥©§¤¤¥©¨¦¥¨¦¨§©§¦¦§¨¦
m` miza irbp z`neh milawn -:`xnbd zl`ey .rbp mda d`xp

.àèéLt:`xnbd daiynàîéúc eäîweqtdn yexcl(dl ci `xwie) §¦¨©§¥¨
úéaä Bì øLà àáe','ziAA il d`xp rbpM xn`l odMl ciBde ¨£¤©©¦§¦¦©Ÿ¥¥Ÿ§¤©¦§¨¦©¨¦

zaizy'Bì'zia `weec mirbpa `nhp zia dfi` epcnll d`a
el jiiyddì àìåoke ,dy`d ly,ïäì àìå 'Bì'oitzeyd zia oi`y §Ÿ¨§Ÿ¨¤

,`nhpïì òîLî à÷.mirbp z`neh zyxt llka el` s`y ¨©§©¨
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàåzayiin .md mixeht ok`y §¥¨¨¦©¦

:`xnbd' ,àø÷ øîàzrxv rbp iYzpe'íëúfeçà õøà úéáaci my) ¨©§¨§¨©¦¤©¨©©§¥¤¤£©§¤
(cl.mkzfeg` ux`a xy` zia lk rnyn ,

:`xnbd zl`eyàlàzyxcy oeik,`nhin zia lky'Bì'aezkd ¤¨
weqtaéì änìdaiyn .eze` dazk dxezd dyxc efi` myl - ¨¨¦

lr o`kn micnl :`xnbd,Bì Búéa ãçéénL éîepiidcäöBø BðéàL ¦¤§©¥¥¤¥¤
Bì ïéàL øîBàå åéìk ìéàLäì,li`ydl milkàeä Ceøa LBãwä §©§¦¥¨§¥¤¥©¨¨

Búéa úà äpônLk Bîñøôîz` weqtle ze`xl odkd qpkiy mcew §©§§§¤§©¤¤¥
,rbpd oic,íéøçàì åéìk ìéàLîì èøt`ed jexa yecwd oi`y §©§©§¦¥¨©£¥¦

.ezia lr mirbp `ian
:`xnbd dywneéäé ìBëé ,àéðúäå ,íéòâða ànèî éî úñðkä úéáe¥©§¤¤¦§©¥¦§¨¦§¨©§¨¨¦§

øLà àáe' øîBì ãeîìz ,íéòâða ïéànèî úBLøãî ézáe úBiñðk ézä¥§¥¦¨¥¦§¨§©§¦¦§¨¦©§©¨£¤
,'úéaä Bì,miyxeceL éîziadBì ãçeénikxvl ynyne ecal ©©¦¦¤§¨

,ezxicBì ïéãçeéî ïéàL elà eàöéikxvl `l` dxic iyeniyl ¨§¥¤¥§¨¦
:`xnbd zvxzn .miaxàä ,àéL÷ àìyiy zxaeqd `ziixad - Ÿ©§¨¨

zrck `id mirbp z`nehøéàî éaø,dfefna maiignyàä- ©¦¥¦¨
zxaeqd `ziixadzrc `id mi`nhin `lyïðaømixhety ©¨¨

.el cgeind zia miyxec m` ielz el` mipiipr ipyay ,dfefnn
,äæeæîa áéiç úñðkä ïfçì äøéc úéa da LiL úñðkä úéa ,àéðúc§©§¨¥©§¤¤¤¥¨¥¦¨§©©©§¤¤©¨¦§¨
xwir df oi`y it lr s`e ,libx dxic zial mb ynyny oeik

,eyinyzáéiçî øéàî éaø ,äøéc úéa da ïéàLå`ly ,dfefna §¤¥¨¥¦¨©¦¥¦§©¥
zia `diy dxez dcitwd.el cgeind,ïéøèBt íéîëçåiably ©£¨¦§¦

.el cgein ziad didiy miyxec mdipy
:sqep uexizàä ,àéL÷ àìå ,ïðaø àäå àä ,àîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨¨§¨©¨¨§Ÿ©§¨¨

ote`a zxacn ,mirbpa `nhiny zxaeqd `ziixadda úéàc§¦¨
zqpkd ziaa,äøéc úéa,dfefna miaiig opaxl s` df ote`a ixdy ¥¦¨

àä-zxaeqd `ziixadote`a zxacn ,mi`nhn `lyda úéìc ¨§¥¨
zqpkd ziaa.äøéc úéa¥¦¨

:iyily uexizàäå àä ,àîéà úéòa éàåzexacn zeziixad izy - §¦¨¥¥¨¨§¨
ote`a,äøéc úéa da úéìc§¥¨¥¦¨
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc `nei(iriax meil)

àäåzwqer ,mirbp z`neh milawn oi`y zxaeqd `ziixad - §¨
zqpk izaaíéëøëcmday miweeyl mi`ae ,zelecb zexiir - ¦§¨¦

milra mdl oi`e ,lltzdl `ad lkl md miieyre ,miax zenewnn
.'cgeind zia' o`k oi`y ,d`neh milawn oi` oky oeike ,micgein

àäåizaa zwqer ,mirbp z`neh mda yiy zxaeqd `ziixad - §¨
zqpkíéøôëchren da xeaivdyixd jkle ,eilra lk mixkipe ¦§¨¦

.mdl `ed cgein mewn lkny ,mitzeyd ziak `ed
:df uexiz lr `xnbd dywnåzqpkd zia ikànèî ïéà íéëøëã §¦§¨¦¥§©¥

,àéðúäå ,íéòâðaweqta xn`p(cl ci `xwie)ziaA zrxv rbp iYzpe' ¦§¨¦§¨©§¨§¨©¦¤©¨©©§¥
ux`,'íëúæçà,jkn micnel'íëúæeçà''dfeg`' `xwpd mewn - ¤¤£ª©§¤£©§¤

`ed ,ux`d zwelga mihayd edelaiwyïéàå ,íéòâða äànèî§©§¨¦§¨¦§¥
,íéòâða äànèî íéìLeøé`l` ,mihayl milyexi dwlgzp `ly §¨©¦§©§¨¦§¨¦

.mzfeg` z`xwp dpi` jkl ,l`xyi lk zlgp `id,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨
ézòîL àì éðàmirbpa `nhin `ly df oicLc÷î íB÷î àlà £¦Ÿ¨©§¦¤¨§¦§¨

,ãáìa,mihayd lkn daby sqka jlnd cec dpw eze`yx`y j` ¦§¨
iax ixaca `xnbd zwiicn .mirbpa z`nhn milyexi xird

,`nhn epi` ycwn mewn `weecy :dcediézáe úBiñðk éza àä̈¨¥§¥¦¨¥
úBLøãîmilyexiay,eäðéð íéëøëc áb ìò óàå ,íéòâða ïéànèî ¦§¨§©§¦¦§¨¦§©©©¦§¨¦¦§

cigid `pzd `ed dcedi iaxy oeike .miax my miievn ixdy
lirl mixkfend 'minkg' `edy xazqn ,df oipra xaicy ep`vny
oia mzhiyl wlgl oi`y o`kn di`xe ,xi`n iax lr miwlegy
dcedi iax ixaca wiicz l` :`xnbd zvxzn .mixtkl mikxk

oky ,oi`nhn zeiqpk izayàîéàjky xen` -,äãeäé éaø øîà ¥¨¨©©¦§¨
,ãáìa Lce÷î íB÷î àlà ézòîL àì éðà`ed ycewn mewn llkae £¦Ÿ¨©§¦¤¨§§¨¦§¨

aezkk ,dlitzl e` dxezl ycwedy mewn lk(eh `i l`wfgi)id`e'
.'hrn ycwnl mdl

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîaw `pzzx`an .dcedi iaxe `n §©¨¦§§¥
:`xnbdàn÷ àðz,mirbpa d`nhn dpi` dlek milyexiy xne`d ¨¨©¨

,íéèáMì ä÷lçúð àì íéìLeøé øáñ'mkzfeg`' llka dpi` okle ¨©§¨©¦Ÿ¦§©§¨©§¨¦
.da miey mihayd lky oeik ,my xn`pdäãeäé éaøåizay xne`d §©¦§¨

,mirbp z`neh milawn milyexiíéèáMì ä÷lçúð íéìLeøé øáñ̈©§¨©¦¦§©§¨©§¨¦
.`id 'mkzfeg`' llkae

éàpz éðäc àzâeìôáe,mi`pz ewlgp xak ef zwelgnae -,àéðúc ¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨
äîycwnde ziad xdn wlg dfi` -øä .äãeäé ìL B÷ìça äéä ¤¨¨§¤§¤§¨©

úéaä,gxfn cva yiy ieptd mewnd -läúBëL,ligd jezay ©©¦©§¨
úBøæòäågxfnn epiide ,mipdk zxfre l`xyi zxfre miyp zxfr - §¨£¨

.gafnd mewn crïéîéða ìL B÷ìça äéä äîe,axrn cvaíìeà- ¤¨¨§¤§¤¦§¨¦¨
,eil` cenve lkidd iptl ieyrd oipaìëéäådxepnd mipezp eay - §¥¨

,adfd gafne oglydíéLãwä éLã÷ úéáe.äòeöøesqep ghy `ide ¥¨§¥©¨¨¦§¨
dn` agexaäãeäé ìL B÷ìçî äàöBé äúéäcv jxe`l ,axrn itlk ¨§¨§¨¥¤§¤§¨

,gafnd ly inexcúñðëðåjka,ïéîéða ìL B÷ìçìgafnd ixdy §¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦
,oinipa ly ewlga did elekdáeef drevxa -äéäzeidl jixv ¨¨¨

éeða çaæîdzidy xg`ne ,gafnd zeaiaq lkl ceqi didiy jka ¦§¥©¨
ick ,ceqid z` el` gafn icivn xqgp ,dcedi ly ewlg drevxd

,oinipal jiiy `ly wlga gafnd didi `ly÷écvä ïéîéðáexg` ¦§¨¦©©¦
,didi jky ycewd gexa dtvy,íBé ìëa dòìáì äéìò øòèöî äéä̈¨¦§©¥¨¤¨§¨§¨§¨

lka ceqi gafnl didiye ewlga letiz ef drevx mby dvex didy
,eiaiaqøîàpL(ai bl mixac)'íBiä ìk åéìò óôç'xrhvne jkgzn - ¤¤¡©Ÿ¥¨¨¨©

.cinz xacd lréôìäøeábì ïëæétLeà äNòðå ÷écvä ïéîéða äëæ Cë §¦¨¨¨¦§¨¦©©¦§©£¨§¦§¨©§¨
,ewlga zecrd oex` didy ,dpikyl gx`n -øîàpL(my)ïéáe' ¤¤¡©¥

åéôúkevx` daeba -'ïëLxaeq df `pze .dpikyd dxyz - §¥¨¨¥
dzidy eixaca yxetny enke ,mihayl dwlgzp milyexiy

.oinipae dcedi ly mwlga
àðz éàäåoldl `aend,íéèáMì ä÷lçúð àì íéìLeøé ,øáñ §©¨¨¨©§¨©¦Ÿ¦§©§¨©§¨¦

ïéøékNî ïéà ,àéðúcd z` mizad ilraíézamilbx ilerl mdly §©§¨¥©§¦¦¨¦
,íéìLeøéaz`fe ,mpiga mdl mipzep `l`éaø .ïälL dðéàL éôì ¦¨©¦§¦¤¥¨¤¨¤©¦

,úBhî àì óà ,øîBà (÷Bãö) øa øæòìàepi` zehind mewny oeik ¤§¨¨©¨¥©Ÿ¦
.mdlyíéLã÷ úBøBò Cëéôìinly milbxd iler mihgeyy milw §¦¨¨¨¦

,dbibge dgnyòBøæa ïúBà ïéìèBð ïéðëéætLeà éìòaminkg it lr ©£¥§§¦§¦§¦¨¦§©
.dti oira zehind epziy ickeàòøà çøBà ,dpéî òîL ,éiaà øîà̈©©©¥§©¦¨©©§¨

ux` jxc -Léðéà ÷aLéîìmc` xi`yiy -àôìeb,qxgd owpw - §¦§©¦¦§¨
,enr `iadyàkLîeezlik`l hgyy ,dndad xer -déæétLeàì ©§¨§§¦¥

.egx`nl -
zia oia wlgl xn`py uexizd lr zeywdl dtiqen `xnbd

:mikxk lyl mixtk ly zqpkdåzqpkd ziaànèî éî íéøôëã §¦§¨¦¦§©¥
,àéðúäå ,íéòâðaxn`p miza irbp zyxta(cl ci `xwie)E`az iM' , ¦§¨¦§¨©§¨¦¨Ÿ

mkl ozp ip` xW` orpM ux` l`,'äfçàìmizaa `ed df oicy ¤¤¤§©©£¤£¦Ÿ¥¨¤©£ª¨
mirbp z`neh oi`y o`kne ,dfeg`l mkcia eidiyeLaëiL ãò©¤¦§§

dúBà,ux`d z` -e÷lç ,íéèáMì äe÷lç àìå dúBà eLák ¨¨§¨§Ÿ¦§¨©§¨¦¦§
úBáà úéáì e÷lç àìå íéèáMì,zegtynl -ïéàå úBáà úéáì e÷lç ©§¨¦§Ÿ¦§§¥¨¦§§¥¨§¥
ïéépî ,BlL úà øékî ãçà ìk,`nhl dfeg` z`xwp dpi` oiicry ¨¤¨©¦¤¤¦¨¦

øîBì ãeîìz(dl ci my)'el' zaizn micnele ,'ziAd Fl xW` `aE' ©§©¨£¤©©¦
Bì ãçeénL éîel wx jiiyy -,Bì ïéãçeéî ïéàL elà àöéok m`e ¦¤§¨¨¨¥¤¥§¨¦

.minkgl d`neh lawn epi` mixtk ly zqpkd zia mbàlà¤¨
àzøåeçîuxzl yiy xxazp -éðLãkàøwéòî ïepvxizy enk - §©©§¨¦§¨¦¥¦¨¨

.`l e` dxic zia ea yi m` `ed minkg zrcl weligdy ,dligza
:dpyna epipy.øçà ïäk Bì ïéðé÷úîe:`xnbd dpcàèéLtoic - ©§¦¦Ÿ¥©¥§¦¨

`ed xexae heytm`yBa òøéàlecbd odkaìL ãéîz íãB÷ ìeñt ¥©§¤¨¦¤
øçLy ,oaxwd axw `l oiicryBúBà ïéëpçîynynd odkd z` - ©©§©§¦

eizgzad z` `ed aixwny jk,øçL ìL ãéîú`ed xy`k z`fe §¨¦¤©©
dpenya yeal.lecb odk dyrpy xkip jkae micbaàlàdf oic ¤¨

,xxal yiBa òøéàlecbd odka,øçL ìL ãéîz øçà ìeñtxnby ¥©§©©¨¦¤©©
eizgz ynynd odkd jixv dzrne ,micba dpenya dceard z`

,oal icbaa zeyrpd meid zecear z` ligzdl,BúBà ïéëpçî äna©¤§©§¦
ezcear z` ligzn ixd ,lecb odk `ed dyrpy xkip didi dnae

.heicd odk icbal minecd oal icbaa
:`xnbd zx`an,äáäà øa àcà áø øîàicba zrax` zyiala ¨©©©¨©©£¨

`ed xkip oky ,dlecb dpedkl xkid yi mnvr oalèðáàa,yaely ¨©§¥
eli`e ,mi`lkn ieyrd heicd odk ly hpa`a libx did dzr cry

.can `ed dzr yaely hpa`d
:`xnbd zl`eyàçéðäoaen df xe`ia -ìL Bèðáà øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©©§¥¤

ìBãb ïäk,mi`lkn ieyrd dpyd zeni x`yaìL Bèðáà àeä äæ Ÿ¥¨¤©§¥¤
,èBéãä ïäkoald icbaa ok m`e ,mdihpa`a welig oi`y ixd Ÿ¥¤§

ehpa` dpzypy jka lecb odk `edy xkip mixetikd meia yaely
.ca lyn ieyr zeidlìBãb ïäk ìL Bèðáà øîàc ïàîì àlàlkay ¤¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¨

dpyd,èBéãä ïäk ìL Bèðáà eäæ àìdid lecb odk ly `l` Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§
,can did heicd odk ly la` ,mi`lkn,øîéîì àkéà éàîdna ©¦¨§¥©

ezceara xkip `didk icba oia lcad oi` ixd ,lecb odk dyrpyo
.mixetikd meia lecbd odkd ly oal icbal heicd

:xg` ote`a `xnbd zx`an,éiaà øîàzcear z` ligzny mcew ¨©©©¥
oal icbaa meidäðBîL LáBìlecb odk icbaådcear dyri s` ¥§¨§

`diy jkaàøBpéöa Ctäîlry mixai`d z` blfna jted - §©¥§¦¨
odky xkipe dlecb dpedkl jpgzpe ,xdn elkrziy ick gafnd
aygp df xac oky mixai`d z` jtdny jka ice .`ed lecb

,dcearøæ ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãëåodk epi`yCtäLz` §¦§©¨§¨©©¨¨¤¦¥
gafnd lry xyadàøBpéöa,blfna -,äúéî áéiçcary xf oick §¦¨©¨¦¨

xn`py ,ycwna dcear(f gi xacna).'znei axwd xfde'
:silgnd odkd dlecb dpedkl jpgzp dna sqep xe`iaàtt áøå§©¨¨

,øîà̈©
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izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt
íéëøëãlkl dieyr `ide ,daxd zenewnn my mivawzne ,miweey mewn `edy Ð

.micgein milra dl oi`e ,lltzdl `adíéøôëã`ed ixde ,mixkip eilra lk Ð

.oitzeyd ziakíéòâðá äàîèî íéìùåøé ïéàå`l :xaqw ,mdl dfeg` oi`y Ð

mihayd lk `l` ,oinipae dcedi hayl dwlgzp.da oieyéúòîù àì éðà:xaqw Ð

.mihayl dwlgzpãáìá ùã÷î íå÷î àìà
dab iqeaid dpex`n oxeb z` cec dpwyky Ð

kn sqkd,ixtqa opixn`ck ,haye hay l

.[a,fhw migaf] miycw zhigyaeà÷ éàîá
éâìôéî.opaxe dcedi iax Ðúéáä øä

úåøæòäå úåëùìäåxd agex igxfnd cv Ð

dlek l`xyi zxfre dlek miyp zxfr ziad

zqixc ilbx mewn ly dn` dxyr zg`

gafnd mye ,l`xyi ilbxn oldl mipdkd

`l` ,oinipa ly ewlga axrnle myn ,ligzn

ewlgn drevx d`vei gafnd ayen mewnay

.zinexc zigxfn oxwl dqpkpe dcedi ly

óôåçbiyn epi`y zngn jkgznd mc`k Ð

xifp) ("ey`x segi `l) xifp" oeyl ,eze`z

.(`,anïëæéôùåà.ewlga oezp oex`d didy Ð

`pz i`deepiide ,dwlgzp `l :xaq ,onwlc Ð

.i`pzíéùã÷ úåøåòdbibg inly ly Ð

.my oilke`e oihgey milbx ilery ,dgnye

àôìåâ.qxg ly owpw Ðàëùîå,dnda xer Ð

.ziad lra ziaa lke`e hgey `edyäæåçàì
ozep ip` xy` (ci `xwie) aizk mirbp iab Ð

dfeg`l mkl.dfeg` zial Ðúåáà úéáìÐ

.zegtynlïéàåãçàå ãçà ìëewlg `ly Ð

.mixabl dgtynd zfeg`àø÷éòî ïéðùãëÐ

.dxic dia zi`còøéà àèéùôlecb odka Ð

,xgy ly cinz mcew mixetkd meia leqt

ly cinza eizgz ynynd dfl eze` oikpgn

dpenya xgy ly cinz `ed dyriy ,xgy

ribiy mcew dlecb dpedkl jpegn `die ,micba

.mixetkd mei zcearåúåà ïéëðçî äîáixd Ð

drax`a cinzd xg`y mixetkd mei zcear

lecb odk `edy xkip `ed dnae ,`id micba

zcear `dzy ,zeheicdn `vi okide ,mlern

lecb odka ziyrp meid?hpa`aoze`a Ð

,dlecb dpedkl xkid yi onvr micba drax`

mixetkd mei zceara lecb odk ly ehpa`y

ca hpa`ae" (fh `xwie) aizkck ,`ed uea ly

a cearl libx did eiykr cr dfe "xebgily

.mi`lkìåãâ ïäë ìù åèðáà øîàã ïàîì àçéðä
aizkck ,mi`lk ly did dpyd zeni lk ly Ð

."zlkze xfyn yy hpa`d z`e"ìù åèðáà åäæ
èåéãä ïäëmdihpa`a welig oi`y Ð`ki` Ð

ly ehpa`y itl ,hpa`a mixetkd meia `xikid

ly zeidl mixetkd meia dpzyn lecb odk

.ueaøîàã ïàîì àìàodk ly ehpa` ,onwl Ð

heicddy ,heicd ly edf `l dpyd lka lecb

,mixetkd meia oiey mdihpa` e`vnp ,uea ly

i`dl `ki` dlecb dpedk `xikid i`ne?xn`

iia``edy meid zcear ligziy mcew Ð

micba dpeny yael ,heicda oieyd micbaa

cinzd ixai`n cg` oevigd gafna jetdie

lfxa ly blfnaxdnny ,`id dcear aexiwc

axck `id dceare ,ef dkitd zngn lkrzdl

.okl mcew dlecb dpedkl jpgzpy `vnpe ,`pedàøåðéöá.blfna Ðäúéî áééç.dcear ied dcear iaexw :`nl` (gi xacna) "znei axwd xfde" meyn Ð
åúãåáò
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íéìùåøéopixn` (a,bp migaf) "onewn edfi`" wxtac :dniz Ð mihayl dwlgzp `l

,ok m`e .sxeh ly ewlga did `ly itl ,ceqi el did `l zigxfn zinexc oxwc

`n dwlgzp `l xn`c o`nlzigxfne ceqi mdl did gafnd ly zenewn x`yc `py i

l`" ok m`c Ð eiccv lkn ceqi mdl did diciclc uxzl oi`e ?ceqi dl did `l zinexc

yiy rnync ?dil ciar i`n "dlerd gafn ceqi

`zkec `ki`c llkn ,el yiy mewna eze` ozil

`ly ixinb ikd :xnel yie !ceqi el did `lc

ixac] aizkck ,zinexc zigxfnl ceqi zeyrl

."azka lkd" [gk ` minid

àäediiexz dxe`kl Ð mixtkc `d mikxkc

xi`n iaxk ici`e ici` i`c ,edl iwen opaxk

ici`e ici` `nw `ni` zirai`c oeik ok m` Ð

xi`n iaxk ediiexz iwen `zyde ,edl iwen opaxk

ici`e ici` `ni` zira i`e :xninl dil ded Ð

in mixtkce onwl jixt ik :cere ,xi`n iaxk

`idd :`nil 'eke dfeg`l `ipzde mirbpa `nhn

xi`n iaxc ediizbelt ok m` :il dnize .`id opax

xn`c dcedi iaxn ez jixt i`ne ,mikxkca opaxe

iaxk `nlic ?ycwn mewn `l` izrny `l ip`

jgxk lrc :il dyw cere .dil `xiaq xi`n

:wiic inp `nw `pzc `zlinnc ,jixt ediiexzn

zeiqpk iza `d ,d`nhn dpi` `wec milyexi

`ni` ipyn ik ,ok m`e .mi`nhn Ð zeyxcn izae

!iywiz `nw `pzn izk` Ð cala ycewn mewn

Ð `nw `pzn jixt `l ikd meyn jgxk lr `l`

iaxc ok m` .dil `xiaq xi`n iaxkc iiepyl ivnc

;`iyw `l `d ,edin .ikd ipyil inp dcedi

zeiqpk iza `d ,icin wcinl `kil `nw `pznc

Ð milyexi hwp `nlicc ,mi`nhn zeyxcn izae

zeiqpk iza enk i`d ilek `yicw `lc ab lr s`

zeiqpk iza oky lke ,mipipr dnkl zeyxcn izae

iaxn jixt i`ne ,`iyw `d ,edin .zeyxcne

mi`pz mey exkfed `lc oeik :xnel yie ?dcedi

dcedi iaxe xi`n iax m` ik `zlin `da ibiltc

iax `ed xi`n iaxc `zbelt xa `nzqn Ð

dizbelt xae ,lirlc `ziixac opax epiide ,dcedi

.xi`n iax `ed dcedi iaxc

éàîáded ik ,`xwirn `nlya Ð ibltin `w

ycwn mewn dcedi iaxc jzrc `wlq

`pz ,`da ibiltc xninl `ki` Ð xn`w `wec

meyn mirbpa `nhn oi` milyexi lk :xaq `nw

oeike ,ipy xyrne milw miycw zlik`l `yicwc

dil `aiyg `l Ð deab iycwl zcgeinc

,ycwn mewn `weec :xaq dcedi iaxe ."mkzfeg`"

la` .miycw iycw zlik`l dpiky dpgn `edy

zeiqpk iza oky lke ,d`nhn Ð milyexi

xn`c ,`zyd la` .zeyxcnedcedi iaxc opi

,cala ycewn mewn `l` izrny `l ip` xn`

m` Ð zeyxcne zeiqpk iza ok enk yi df llkae

milyexic meyn ied `nw `pzc `nrhc `zi`

ied `l ,ipy xyrne milw miycw zlik`l dyecw

mewn `l`" `pyil i`d xninl dcedi iaxl dil

meyn ied inp `nw `pzc `nrhc oeik ,"ycewn

jixhvi` ikdl ,`id ycewn mewn milyexic

.izixg` `zlina ibiltc xninl
`l`
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.íéøôëc àäå íékøëã àäå¯ànhî ïéà íékøëãå §¨¦§©¦§¨¦§¨¦§¦§©¦¥¦©¥
:àéðúäå ?íéòâða""íëúfçà¯äànhî íëúfçà ¦§¨¦§¨©§¨£ª©§¤£ª©§¤¦©§¨

éaø øîà .íéòâða äànhî íéìLeøé ïéàå ,íéòâða¦§¨¦§¥§¨©¦¦©§¨¦§¨¦¨©©¦
.ãáìa Lc÷î íB÷î àlà ézòîL àì éðà :äãeäé§¨£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¦§¨¦§©

¯úBLøãî ézáe úBiñðë éza àä¯ïéànhî ¨¨¥§¥¦¨¥¦§¨¦©§¦
íéòâpa!eäðéð íékøëã áb ìò óàå ,¯øîà :àîéà ©§¨¦§©©©¦§©¦¦§¥¨¨©

Lce÷î íB÷î àlà ézòîL àì éðà :äãeäé éaø©¦§¨£¦Ÿ¨©§¦¤¨§§¨
.ãáìaíéìLeøé :øáñ àn÷ àpz ?éâìtéî à÷ éàîa ¦§©§©¨¦©§¦©¨©¨¨©§¨©¦

íéìLeøé :øáñ äãeäé éaøå ,íéèáMì ä÷lçúð àìŸ¦§©§¨©§¨¦§©¦§¨¨©§¨©¦
:àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôáe .íéèáMì ä÷lçúð¦§©§¨©§¨¦¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨

äãeäé ìL B÷ìça äéä äî¯lä ,úéaä øäúBëL ¤¨¨§¤§¤§¨©©©¦©§¨
ïéîéða ìL B÷ìça äéä äîe .úBøæòäå¯,ìëéäå ,íìeà §¨£¨¤¨¨§¤§¤¦§¨¦¨§¥¨

B÷ìçî äàöBé äúéä äòeöøe .íéLãwä éLã÷ úéáe¥¨§¥©¢¨¦§¨¨§¨§¨¥¤§
çaæî äéä dáe ,ïéîéða ìL B÷ìçì úñðëðå äãeäé ìL¤§¨§¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦¨¨¨¦§¥©
ìëa dòìáì äéìò øòèöî äéä ÷écvä ïéîéðáe .éeðä¦§¨¦©©¦¨¨¦§©¥¨¤¨§¨§¨§¨
äëæ Cëéôì ."íBiä ìk åéìò óôBç" øîàpL ,íBé¤¤¡©¥¨¨¨©§¦¨¨¨

÷écvä ïéîéðaäNòðåïéáe" øîàpL ,äøeábì ïëæétLBà ¦§¨¦©©¦§©£¨§¦§¨©§¨¤¤¡©¥
àpz éàäå ."ïëL åéôúkä÷lçúð àì íéìLeøé øáñ §¥¨¨¥§©©¨¨©§¨©¦Ÿ¦§©§¨

,íéèáMìéôì ,íéìLeøéa íéza ïéøékNî ïéà :àéðúc ©§¨¦§©§¨¥©§¦¦¨¦¦¨©¦§¦
àì óà :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø .ïälL äðéàL¤¥¨¤¨¤©¦¤§¨¨©¨¥©Ÿ

íéLã÷ úBøBò ,Cëéôì .úBhî¯ïéðëéætLeà éìòa ¦§¦¨¨¨¦©£¥§§¦§¦
çøBà dpéî òîL :ééaà øîà .òBøæa ïúBà ïéìèBð§¦¨¦§©¨©©©¥§©¦¨©
.déæétLeàì àkLîe àôìeb Léðéà ÷aLéîì àòøà©§¨§¦§©¦¦§¨©§¨§§¦¥

¯?íéòâpa ànhî éî íéøôëãå:àéðúäå""äfçàì §¦§¨¦¦¦©¥©§¨¦§¨©§¨©£ª¨
¯äe÷lç àìå dúBà eLák ,dúBà eLaëiL ãò©¤¦§§¨¨§¨§Ÿ¦§¨

,úBáà úéáì e÷lç àìå íéèáMì e÷lç ,íéèáMì©§¨¦¦§©§¨¦§Ÿ¦§§¥¨
,BlL úà øékî ãçà ìk ïéàå úBáà úéáì e÷lç¦§§¥¨§¥¨¤¨©¦¤¤

"úéaä Bì øLà àáe" øîBì ãeîìz ?ïéépî¯éî ¦©¦©§©¨£¤©©¦¦
ãçeénL.Bì ïéãçeéî ïéàL elà àöé ,Bì¯àlà ¤§¨¨¨¥¤¥§¨¦¤¨

.àøwéòî ïéðLãk àzøeçî"øçà ïäk Bì ïéðé÷úîe" §©©§¨¦§¨¦¥¦¨¨©§¦¦Ÿ¥©¥
øçL ìL ãéîz íãB÷ ìeñt Ba òøéà :àèéLt§¦¨¥©§¤¨¦¤©©

¯òøéà ,àìà .øçL ìL ãéîúa BúBà ïéëpçî§©§¦§¨¦¤©©¤¨¥©
ìeñt Baïéëpçî äna øçL ìL ãéîz øçà §©¥¨¦¤©©©¤§©§¦

?BúBà¯.èðáàa :äáäà øa àcà áø øîà¯ ¨©©©¨©©£¨¨©§¥
øîàc ïàîì àçéðä"àeä äæ ìBãb ïäk ìL Bèðáà ¨¦¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¨¤

øîàc ïàîì àlà ."èBéãä ïäk ìL Bèðáà"Bèðáà ©§¥¤Ÿ¥¤§¤¨§©§¨©©§¥
"èBéãä ïäk ìL Bèðáà eäæ àì ìBãb ïäk ìL¤Ÿ¥¨Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§

?øîéîì àkéà éàî¯äðBîL LáBì :ééaà øîà ©¦¨§¥©¨©©©¥¥§¨
àøBpéöa Ctäîe:àðeä áø øîàc ,àðeä áøãëå , §©¥§¦¨§¦§©¨§¨©©¨

àøBpéöa CôäL øæ¯:øîà àtt áøå .äúéî áéiç ¨¤¨©§¦¨©¨¦¨§©©¨¨©
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc `nei(iriax meil)

àäåzwqer ,mirbp z`neh milawn oi`y zxaeqd `ziixad - §¨
zqpk izaaíéëøëcmday miweeyl mi`ae ,zelecb zexiir - ¦§¨¦

milra mdl oi`e ,lltzdl `ad lkl md miieyre ,miax zenewnn
.'cgeind zia' o`k oi`y ,d`neh milawn oi` oky oeike ,micgein

àäåizaa zwqer ,mirbp z`neh mda yiy zxaeqd `ziixad - §¨
zqpkíéøôëchren da xeaivdyixd jkle ,eilra lk mixkipe ¦§¨¦

.mdl `ed cgein mewn lkny ,mitzeyd ziak `ed
:df uexiz lr `xnbd dywnåzqpkd zia ikànèî ïéà íéëøëã §¦§¨¦¥§©¥

,àéðúäå ,íéòâðaweqta xn`p(cl ci `xwie)ziaA zrxv rbp iYzpe' ¦§¨¦§¨©§¨§¨©¦¤©¨©©§¥
ux`,'íëúæçà,jkn micnel'íëúæeçà''dfeg`' `xwpd mewn - ¤¤£ª©§¤£©§¤

`ed ,ux`d zwelga mihayd edelaiwyïéàå ,íéòâða äànèî§©§¨¦§¨¦§¥
,íéòâða äànèî íéìLeøé`l` ,mihayl milyexi dwlgzp `ly §¨©¦§©§¨¦§¨¦

.mzfeg` z`xwp dpi` jkl ,l`xyi lk zlgp `id,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨
ézòîL àì éðàmirbpa `nhin `ly df oicLc÷î íB÷î àlà £¦Ÿ¨©§¦¤¨§¦§¨

,ãáìa,mihayd lkn daby sqka jlnd cec dpw eze`yx`y j` ¦§¨
iax ixaca `xnbd zwiicn .mirbpa z`nhn milyexi xird

,`nhn epi` ycwn mewn `weecy :dcediézáe úBiñðk éza àä̈¨¥§¥¦¨¥
úBLøãîmilyexiay,eäðéð íéëøëc áb ìò óàå ,íéòâða ïéànèî ¦§¨§©§¦¦§¨¦§©©©¦§¨¦¦§

cigid `pzd `ed dcedi iaxy oeike .miax my miievn ixdy
lirl mixkfend 'minkg' `edy xazqn ,df oipra xaicy ep`vny
oia mzhiyl wlgl oi`y o`kn di`xe ,xi`n iax lr miwlegy
dcedi iax ixaca wiicz l` :`xnbd zvxzn .mixtkl mikxk

oky ,oi`nhn zeiqpk izayàîéàjky xen` -,äãeäé éaø øîà ¥¨¨©©¦§¨
,ãáìa Lce÷î íB÷î àlà ézòîL àì éðà`ed ycewn mewn llkae £¦Ÿ¨©§¦¤¨§§¨¦§¨

aezkk ,dlitzl e` dxezl ycwedy mewn lk(eh `i l`wfgi)id`e'
.'hrn ycwnl mdl

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîaw `pzzx`an .dcedi iaxe `n §©¨¦§§¥
:`xnbdàn÷ àðz,mirbpa d`nhn dpi` dlek milyexiy xne`d ¨¨©¨

,íéèáMì ä÷lçúð àì íéìLeøé øáñ'mkzfeg`' llka dpi` okle ¨©§¨©¦Ÿ¦§©§¨©§¨¦
.da miey mihayd lky oeik ,my xn`pdäãeäé éaøåizay xne`d §©¦§¨

,mirbp z`neh milawn milyexiíéèáMì ä÷lçúð íéìLeøé øáñ̈©§¨©¦¦§©§¨©§¨¦
.`id 'mkzfeg`' llkae

éàpz éðäc àzâeìôáe,mi`pz ewlgp xak ef zwelgnae -,àéðúc ¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨
äîycwnde ziad xdn wlg dfi` -øä .äãeäé ìL B÷ìça äéä ¤¨¨§¤§¤§¨©

úéaä,gxfn cva yiy ieptd mewnd -läúBëL,ligd jezay ©©¦©§¨
úBøæòäågxfnn epiide ,mipdk zxfre l`xyi zxfre miyp zxfr - §¨£¨

.gafnd mewn crïéîéða ìL B÷ìça äéä äîe,axrn cvaíìeà- ¤¨¨§¤§¤¦§¨¦¨
,eil` cenve lkidd iptl ieyrd oipaìëéäådxepnd mipezp eay - §¥¨

,adfd gafne oglydíéLãwä éLã÷ úéáe.äòeöøesqep ghy `ide ¥¨§¥©¨¨¦§¨
dn` agexaäãeäé ìL B÷ìçî äàöBé äúéäcv jxe`l ,axrn itlk ¨§¨§¨¥¤§¤§¨

,gafnd ly inexcúñðëðåjka,ïéîéða ìL B÷ìçìgafnd ixdy §¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦
,oinipa ly ewlga did elekdáeef drevxa -äéäzeidl jixv ¨¨¨

éeða çaæîdzidy xg`ne ,gafnd zeaiaq lkl ceqi didiy jka ¦§¥©¨
ick ,ceqid z` el` gafn icivn xqgp ,dcedi ly ewlg drevxd

,oinipal jiiy `ly wlga gafnd didi `ly÷écvä ïéîéðáexg` ¦§¨¦©©¦
,didi jky ycewd gexa dtvy,íBé ìëa dòìáì äéìò øòèöî äéä̈¨¦§©¥¨¤¨§¨§¨§¨

lka ceqi gafnl didiye ewlga letiz ef drevx mby dvex didy
,eiaiaqøîàpL(ai bl mixac)'íBiä ìk åéìò óôç'xrhvne jkgzn - ¤¤¡©Ÿ¥¨¨¨©

.cinz xacd lréôìäøeábì ïëæétLeà äNòðå ÷écvä ïéîéða äëæ Cë §¦¨¨¨¦§¨¦©©¦§©£¨§¦§¨©§¨
,ewlga zecrd oex` didy ,dpikyl gx`n -øîàpL(my)ïéáe' ¤¤¡©¥

åéôúkevx` daeba -'ïëLxaeq df `pze .dpikyd dxyz - §¥¨¨¥
dzidy eixaca yxetny enke ,mihayl dwlgzp milyexiy

.oinipae dcedi ly mwlga
àðz éàäåoldl `aend,íéèáMì ä÷lçúð àì íéìLeøé ,øáñ §©¨¨¨©§¨©¦Ÿ¦§©§¨©§¨¦

ïéøékNî ïéà ,àéðúcd z` mizad ilraíézamilbx ilerl mdly §©§¨¥©§¦¦¨¦
,íéìLeøéaz`fe ,mpiga mdl mipzep `l`éaø .ïälL dðéàL éôì ¦¨©¦§¦¤¥¨¤¨¤©¦

,úBhî àì óà ,øîBà (÷Bãö) øa øæòìàepi` zehind mewny oeik ¤§¨¨©¨¥©Ÿ¦
.mdlyíéLã÷ úBøBò Cëéôìinly milbxd iler mihgeyy milw §¦¨¨¨¦

,dbibge dgnyòBøæa ïúBà ïéìèBð ïéðëéætLeà éìòaminkg it lr ©£¥§§¦§¦§¦¨¦§©
.dti oira zehind epziy ickeàòøà çøBà ,dpéî òîL ,éiaà øîà̈©©©¥§©¦¨©©§¨

ux` jxc -Léðéà ÷aLéîìmc` xi`yiy -àôìeb,qxgd owpw - §¦§©¦¦§¨
,enr `iadyàkLîeezlik`l hgyy ,dndad xer -déæétLeàì ©§¨§§¦¥

.egx`nl -
zia oia wlgl xn`py uexizd lr zeywdl dtiqen `xnbd

:mikxk lyl mixtk ly zqpkdåzqpkd ziaànèî éî íéøôëã §¦§¨¦¦§©¥
,àéðúäå ,íéòâðaxn`p miza irbp zyxta(cl ci `xwie)E`az iM' , ¦§¨¦§¨©§¨¦¨Ÿ

mkl ozp ip` xW` orpM ux` l`,'äfçàìmizaa `ed df oicy ¤¤¤§©©£¤£¦Ÿ¥¨¤©£ª¨
mirbp z`neh oi`y o`kne ,dfeg`l mkcia eidiyeLaëiL ãò©¤¦§§

dúBà,ux`d z` -e÷lç ,íéèáMì äe÷lç àìå dúBà eLák ¨¨§¨§Ÿ¦§¨©§¨¦¦§
úBáà úéáì e÷lç àìå íéèáMì,zegtynl -ïéàå úBáà úéáì e÷lç ©§¨¦§Ÿ¦§§¥¨¦§§¥¨§¥
ïéépî ,BlL úà øékî ãçà ìk,`nhl dfeg` z`xwp dpi` oiicry ¨¤¨©¦¤¤¦¨¦

øîBì ãeîìz(dl ci my)'el' zaizn micnele ,'ziAd Fl xW` `aE' ©§©¨£¤©©¦
Bì ãçeénL éîel wx jiiyy -,Bì ïéãçeéî ïéàL elà àöéok m`e ¦¤§¨¨¨¥¤¥§¨¦

.minkgl d`neh lawn epi` mixtk ly zqpkd zia mbàlà¤¨
àzøåeçîuxzl yiy xxazp -éðLãkàøwéòî ïepvxizy enk - §©©§¨¦§¨¦¥¦¨¨

.`l e` dxic zia ea yi m` `ed minkg zrcl weligdy ,dligza
:dpyna epipy.øçà ïäk Bì ïéðé÷úîe:`xnbd dpcàèéLtoic - ©§¦¦Ÿ¥©¥§¦¨

`ed xexae heytm`yBa òøéàlecbd odkaìL ãéîz íãB÷ ìeñt ¥©§¤¨¦¤
øçLy ,oaxwd axw `l oiicryBúBà ïéëpçîynynd odkd z` - ©©§©§¦

eizgzad z` `ed aixwny jk,øçL ìL ãéîú`ed xy`k z`fe §¨¦¤©©
dpenya yeal.lecb odk dyrpy xkip jkae micbaàlàdf oic ¤¨

,xxal yiBa òøéàlecbd odka,øçL ìL ãéîz øçà ìeñtxnby ¥©§©©¨¦¤©©
eizgz ynynd odkd jixv dzrne ,micba dpenya dceard z`

,oal icbaa zeyrpd meid zecear z` ligzdl,BúBà ïéëpçî äna©¤§©§¦
ezcear z` ligzn ixd ,lecb odk `ed dyrpy xkip didi dnae

.heicd odk icbal minecd oal icbaa
:`xnbd zx`an,äáäà øa àcà áø øîàicba zrax` zyiala ¨©©©¨©©£¨

`ed xkip oky ,dlecb dpedkl xkid yi mnvr oalèðáàa,yaely ¨©§¥
eli`e ,mi`lkn ieyrd heicd odk ly hpa`a libx did dzr cry

.can `ed dzr yaely hpa`d
:`xnbd zl`eyàçéðäoaen df xe`ia -ìL Bèðáà øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©©§¥¤

ìBãb ïäk,mi`lkn ieyrd dpyd zeni x`yaìL Bèðáà àeä äæ Ÿ¥¨¤©§¥¤
,èBéãä ïäkoald icbaa ok m`e ,mdihpa`a welig oi`y ixd Ÿ¥¤§

ehpa` dpzypy jka lecb odk `edy xkip mixetikd meia yaely
.ca lyn ieyr zeidlìBãb ïäk ìL Bèðáà øîàc ïàîì àlàlkay ¤¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¨

dpyd,èBéãä ïäk ìL Bèðáà eäæ àìdid lecb odk ly `l` Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§
,can did heicd odk ly la` ,mi`lkn,øîéîì àkéà éàîdna ©¦¨§¥©

ezceara xkip `didk icba oia lcad oi` ixd ,lecb odk dyrpyo
.mixetikd meia lecbd odkd ly oal icbal heicd

:xg` ote`a `xnbd zx`an,éiaà øîàzcear z` ligzny mcew ¨©©©¥
oal icbaa meidäðBîL LáBìlecb odk icbaådcear dyri s` ¥§¨§

`diy jkaàøBpéöa Ctäîlry mixai`d z` blfna jted - §©¥§¦¨
odky xkipe dlecb dpedkl jpgzpe ,xdn elkrziy ick gafnd
aygp df xac oky mixai`d z` jtdny jka ice .`ed lecb

,dcearøæ ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãëåodk epi`yCtäLz` §¦§©¨§¨©©¨¨¤¦¥
gafnd lry xyadàøBpéöa,blfna -,äúéî áéiçcary xf oick §¦¨©¨¦¨

xn`py ,ycwna dcear(f gi xacna).'znei axwd xfde'
:silgnd odkd dlecb dpedkl jpgzp dna sqep xe`iaàtt áøå§©¨¨

,øîà̈©
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izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt
íéëøëãlkl dieyr `ide ,daxd zenewnn my mivawzne ,miweey mewn `edy Ð

.micgein milra dl oi`e ,lltzdl `adíéøôëã`ed ixde ,mixkip eilra lk Ð

.oitzeyd ziakíéòâðá äàîèî íéìùåøé ïéàå`l :xaqw ,mdl dfeg` oi`y Ð

mihayd lk `l` ,oinipae dcedi hayl dwlgzp.da oieyéúòîù àì éðà:xaqw Ð

.mihayl dwlgzpãáìá ùã÷î íå÷î àìà
dab iqeaid dpex`n oxeb z` cec dpwyky Ð

kn sqkd,ixtqa opixn`ck ,haye hay l

.[a,fhw migaf] miycw zhigyaeà÷ éàîá
éâìôéî.opaxe dcedi iax Ðúéáä øä

úåøæòäå úåëùìäåxd agex igxfnd cv Ð

dlek l`xyi zxfre dlek miyp zxfr ziad

zqixc ilbx mewn ly dn` dxyr zg`

gafnd mye ,l`xyi ilbxn oldl mipdkd

`l` ,oinipa ly ewlga axrnle myn ,ligzn

ewlgn drevx d`vei gafnd ayen mewnay

.zinexc zigxfn oxwl dqpkpe dcedi ly

óôåçbiyn epi`y zngn jkgznd mc`k Ð

xifp) ("ey`x segi `l) xifp" oeyl ,eze`z

.(`,anïëæéôùåà.ewlga oezp oex`d didy Ð

`pz i`deepiide ,dwlgzp `l :xaq ,onwlc Ð

.i`pzíéùã÷ úåøåòdbibg inly ly Ð

.my oilke`e oihgey milbx ilery ,dgnye

àôìåâ.qxg ly owpw Ðàëùîå,dnda xer Ð

.ziad lra ziaa lke`e hgey `edyäæåçàì
ozep ip` xy` (ci `xwie) aizk mirbp iab Ð

dfeg`l mkl.dfeg` zial Ðúåáà úéáìÐ

.zegtynlïéàåãçàå ãçà ìëewlg `ly Ð

.mixabl dgtynd zfeg`àø÷éòî ïéðùãëÐ

.dxic dia zi`còøéà àèéùôlecb odka Ð

,xgy ly cinz mcew mixetkd meia leqt

ly cinza eizgz ynynd dfl eze` oikpgn

dpenya xgy ly cinz `ed dyriy ,xgy

ribiy mcew dlecb dpedkl jpegn `die ,micba

.mixetkd mei zcearåúåà ïéëðçî äîáixd Ð

drax`a cinzd xg`y mixetkd mei zcear

lecb odk `edy xkip `ed dnae ,`id micba

zcear `dzy ,zeheicdn `vi okide ,mlern

lecb odka ziyrp meid?hpa`aoze`a Ð

,dlecb dpedkl xkid yi onvr micba drax`

mixetkd mei zceara lecb odk ly ehpa`y

ca hpa`ae" (fh `xwie) aizkck ,`ed uea ly

a cearl libx did eiykr cr dfe "xebgily

.mi`lkìåãâ ïäë ìù åèðáà øîàã ïàîì àçéðä
aizkck ,mi`lk ly did dpyd zeni lk ly Ð

."zlkze xfyn yy hpa`d z`e"ìù åèðáà åäæ
èåéãä ïäëmdihpa`a welig oi`y Ð`ki` Ð

ly ehpa`y itl ,hpa`a mixetkd meia `xikid

ly zeidl mixetkd meia dpzyn lecb odk

.ueaøîàã ïàîì àìàodk ly ehpa` ,onwl Ð

heicddy ,heicd ly edf `l dpyd lka lecb

,mixetkd meia oiey mdihpa` e`vnp ,uea ly

i`dl `ki` dlecb dpedk `xikid i`ne?xn`

iia``edy meid zcear ligziy mcew Ð

micba dpeny yael ,heicda oieyd micbaa

cinzd ixai`n cg` oevigd gafna jetdie

lfxa ly blfnaxdnny ,`id dcear aexiwc

axck `id dceare ,ef dkitd zngn lkrzdl

.okl mcew dlecb dpedkl jpgzpy `vnpe ,`pedàøåðéöá.blfna Ðäúéî áééç.dcear ied dcear iaexw :`nl` (gi xacna) "znei axwd xfde" meyn Ð
åúãåáò
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íéìùåøéopixn` (a,bp migaf) "onewn edfi`" wxtac :dniz Ð mihayl dwlgzp `l

,ok m`e .sxeh ly ewlga did `ly itl ,ceqi el did `l zigxfn zinexc oxwc

`n dwlgzp `l xn`c o`nlzigxfne ceqi mdl did gafnd ly zenewn x`yc `py i

l`" ok m`c Ð eiccv lkn ceqi mdl did diciclc uxzl oi`e ?ceqi dl did `l zinexc

yiy rnync ?dil ciar i`n "dlerd gafn ceqi

`zkec `ki`c llkn ,el yiy mewna eze` ozil

`ly ixinb ikd :xnel yie !ceqi el did `lc

ixac] aizkck ,zinexc zigxfnl ceqi zeyrl

."azka lkd" [gk ` minid

àäediiexz dxe`kl Ð mixtkc `d mikxkc

xi`n iaxk ici`e ici` i`c ,edl iwen opaxk

ici`e ici` `nw `ni` zirai`c oeik ok m` Ð

xi`n iaxk ediiexz iwen `zyde ,edl iwen opaxk

ici`e ici` `ni` zira i`e :xninl dil ded Ð

in mixtkce onwl jixt ik :cere ,xi`n iaxk

`idd :`nil 'eke dfeg`l `ipzde mirbpa `nhn

xi`n iaxc ediizbelt ok m` :il dnize .`id opax

xn`c dcedi iaxn ez jixt i`ne ,mikxkca opaxe

iaxk `nlic ?ycwn mewn `l` izrny `l ip`

jgxk lrc :il dyw cere .dil `xiaq xi`n

:wiic inp `nw `pzc `zlinnc ,jixt ediiexzn

zeiqpk iza `d ,d`nhn dpi` `wec milyexi

`ni` ipyn ik ,ok m`e .mi`nhn Ð zeyxcn izae

!iywiz `nw `pzn izk` Ð cala ycewn mewn

Ð `nw `pzn jixt `l ikd meyn jgxk lr `l`

iaxc ok m` .dil `xiaq xi`n iaxkc iiepyl ivnc

;`iyw `l `d ,edin .ikd ipyil inp dcedi

zeiqpk iza `d ,icin wcinl `kil `nw `pznc

Ð milyexi hwp `nlicc ,mi`nhn zeyxcn izae

zeiqpk iza enk i`d ilek `yicw `lc ab lr s`

zeiqpk iza oky lke ,mipipr dnkl zeyxcn izae

iaxn jixt i`ne ,`iyw `d ,edin .zeyxcne

mi`pz mey exkfed `lc oeik :xnel yie ?dcedi

dcedi iaxe xi`n iax m` ik `zlin `da ibiltc

iax `ed xi`n iaxc `zbelt xa `nzqn Ð

dizbelt xae ,lirlc `ziixac opax epiide ,dcedi

.xi`n iax `ed dcedi iaxc

éàîáded ik ,`xwirn `nlya Ð ibltin `w

ycwn mewn dcedi iaxc jzrc `wlq

`pz ,`da ibiltc xninl `ki` Ð xn`w `wec

meyn mirbpa `nhn oi` milyexi lk :xaq `nw

oeike ,ipy xyrne milw miycw zlik`l `yicwc

dil `aiyg `l Ð deab iycwl zcgeinc

,ycwn mewn `weec :xaq dcedi iaxe ."mkzfeg`"

la` .miycw iycw zlik`l dpiky dpgn `edy

zeiqpk iza oky lke ,d`nhn Ð milyexi

xn`c ,`zyd la` .zeyxcnedcedi iaxc opi

,cala ycewn mewn `l` izrny `l ip` xn`

m` Ð zeyxcne zeiqpk iza ok enk yi df llkae

milyexic meyn ied `nw `pzc `nrhc `zi`

ied `l ,ipy xyrne milw miycw zlik`l dyecw

mewn `l`" `pyil i`d xninl dcedi iaxl dil

meyn ied inp `nw `pzc `nrhc oeik ,"ycewn

jixhvi` ikdl ,`id ycewn mewn milyexic

.izixg` `zlina ibiltc xninl
`l`
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.íéøôëc àäå íékøëã àäå¯ànhî ïéà íékøëãå §¨¦§©¦§¨¦§¨¦§¦§©¦¥¦©¥
:àéðúäå ?íéòâða""íëúfçà¯äànhî íëúfçà ¦§¨¦§¨©§¨£ª©§¤£ª©§¤¦©§¨

éaø øîà .íéòâða äànhî íéìLeøé ïéàå ,íéòâða¦§¨¦§¥§¨©¦¦©§¨¦§¨¦¨©©¦
.ãáìa Lc÷î íB÷î àlà ézòîL àì éðà :äãeäé§¨£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¦§¨¦§©

¯úBLøãî ézáe úBiñðë éza àä¯ïéànhî ¨¨¥§¥¦¨¥¦§¨¦©§¦
íéòâpa!eäðéð íékøëã áb ìò óàå ,¯øîà :àîéà ©§¨¦§©©©¦§©¦¦§¥¨¨©

Lce÷î íB÷î àlà ézòîL àì éðà :äãeäé éaø©¦§¨£¦Ÿ¨©§¦¤¨§§¨
.ãáìaíéìLeøé :øáñ àn÷ àpz ?éâìtéî à÷ éàîa ¦§©§©¨¦©§¦©¨©¨¨©§¨©¦

íéìLeøé :øáñ äãeäé éaøå ,íéèáMì ä÷lçúð àìŸ¦§©§¨©§¨¦§©¦§¨¨©§¨©¦
:àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôáe .íéèáMì ä÷lçúð¦§©§¨©§¨¦¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨

äãeäé ìL B÷ìça äéä äî¯lä ,úéaä øäúBëL ¤¨¨§¤§¤§¨©©©¦©§¨
ïéîéða ìL B÷ìça äéä äîe .úBøæòäå¯,ìëéäå ,íìeà §¨£¨¤¨¨§¤§¤¦§¨¦¨§¥¨

B÷ìçî äàöBé äúéä äòeöøe .íéLãwä éLã÷ úéáe¥¨§¥©¢¨¦§¨¨§¨§¨¥¤§
çaæî äéä dáe ,ïéîéða ìL B÷ìçì úñðëðå äãeäé ìL¤§¨§¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦¨¨¨¦§¥©
ìëa dòìáì äéìò øòèöî äéä ÷écvä ïéîéðáe .éeðä¦§¨¦©©¦¨¨¦§©¥¨¤¨§¨§¨§¨
äëæ Cëéôì ."íBiä ìk åéìò óôBç" øîàpL ,íBé¤¤¡©¥¨¨¨©§¦¨¨¨

÷écvä ïéîéðaäNòðåïéáe" øîàpL ,äøeábì ïëæétLBà ¦§¨¦©©¦§©£¨§¦§¨©§¨¤¤¡©¥
àpz éàäå ."ïëL åéôúkä÷lçúð àì íéìLeøé øáñ §¥¨¨¥§©©¨¨©§¨©¦Ÿ¦§©§¨

,íéèáMìéôì ,íéìLeøéa íéza ïéøékNî ïéà :àéðúc ©§¨¦§©§¨¥©§¦¦¨¦¦¨©¦§¦
àì óà :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø .ïälL äðéàL¤¥¨¤¨¤©¦¤§¨¨©¨¥©Ÿ

íéLã÷ úBøBò ,Cëéôì .úBhî¯ïéðëéætLeà éìòa ¦§¦¨¨¨¦©£¥§§¦§¦
çøBà dpéî òîL :ééaà øîà .òBøæa ïúBà ïéìèBð§¦¨¦§©¨©©©¥§©¦¨©
.déæétLeàì àkLîe àôìeb Léðéà ÷aLéîì àòøà©§¨§¦§©¦¦§¨©§¨§§¦¥

¯?íéòâpa ànhî éî íéøôëãå:àéðúäå""äfçàì §¦§¨¦¦¦©¥©§¨¦§¨©§¨©£ª¨
¯äe÷lç àìå dúBà eLák ,dúBà eLaëiL ãò©¤¦§§¨¨§¨§Ÿ¦§¨

,úBáà úéáì e÷lç àìå íéèáMì e÷lç ,íéèáMì©§¨¦¦§©§¨¦§Ÿ¦§§¥¨
,BlL úà øékî ãçà ìk ïéàå úBáà úéáì e÷lç¦§§¥¨§¥¨¤¨©¦¤¤

"úéaä Bì øLà àáe" øîBì ãeîìz ?ïéépî¯éî ¦©¦©§©¨£¤©©¦¦
ãçeénL.Bì ïéãçeéî ïéàL elà àöé ,Bì¯àlà ¤§¨¨¨¥¤¥§¨¦¤¨

.àøwéòî ïéðLãk àzøeçî"øçà ïäk Bì ïéðé÷úîe" §©©§¨¦§¨¦¥¦¨¨©§¦¦Ÿ¥©¥
øçL ìL ãéîz íãB÷ ìeñt Ba òøéà :àèéLt§¦¨¥©§¤¨¦¤©©

¯òøéà ,àìà .øçL ìL ãéîúa BúBà ïéëpçî§©§¦§¨¦¤©©¤¨¥©
ìeñt Baïéëpçî äna øçL ìL ãéîz øçà §©¥¨¦¤©©©¤§©§¦

?BúBà¯.èðáàa :äáäà øa àcà áø øîà¯ ¨©©©¨©©£¨¨©§¥
øîàc ïàîì àçéðä"àeä äæ ìBãb ïäk ìL Bèðáà ¨¦¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¨¤

øîàc ïàîì àlà ."èBéãä ïäk ìL Bèðáà"Bèðáà ©§¥¤Ÿ¥¤§¤¨§©§¨©©§¥
"èBéãä ïäk ìL Bèðáà eäæ àì ìBãb ïäk ìL¤Ÿ¥¨Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§

?øîéîì àkéà éàî¯äðBîL LáBì :ééaà øîà ©¦¨§¥©¨©©©¥¥§¨
àøBpéöa Ctäîe:àðeä áø øîàc ,àðeä áøãëå , §©¥§¦¨§¦§©¨§¨©©¨

àøBpéöa CôäL øæ¯:øîà àtt áøå .äúéî áéiç ¨¤¨©§¦¨©¨¦¨§©©¨¨©
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קס
izni`na cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt

åúëðçî åúãåáòdfe ,lecb odka `l` dxiyk dpi`y ,dnvr mixetkd mei zcear Ð

dcaer.dlecb dpedkl ezkpgn Ðïúùã÷î ïúçéùîmgynie" (f xacna) aizkck Ð

zkqna opixn`ck ,my miyrpy miycg milk egynp `l jli`e o`kn ,"mze` ycwie

.dgiyna mze` :(`,eh) zereayïðéñøâ éëäly ehpa` xn` inic ax `z` ik Ð

,'ek oerny iaxa xfril` 'xe iax heicd odk

meia :opiqxb `leheicd odka `dc ,mixetkd

.mini x`yl mixetkd meia welig oi`úîéà
äðùä úåîé øàùá àîéìéàlecb odky Ð

,odihpa`a oiwelgc xn`we ,mi`lk lya ynyn

ueac heicd lyc.`ki` `aeh Ðíåéá åàì àìà
íéøåôëäopireny`e ,ueac lecb odk lyc Ð

lkc heicdl oicd `ede ,mi`lkc heicd lyc

.dpyd zeniäðùä úåîé øàùá íìåòìÐ

heicd lyc opirny`e ,mi`lk lya lecb odkc

.`ki` `aeh zxn`wce ,ueacïéåùã êðäáÐ

zpezk epiidc ,mda oiey mdipyy micba oze`a

.hpa` `l` mdipia oi` ,hpa`e ztpvne miqpkne

'åë ïéáø àúà éë`kil inic axl oiax oia Ð

xn`c ediipin id yxit `l inic axc `l` ,icin

oiaxe ,uea ly xn`c ediipin ide mi`lk ly

.mi`lk ly xne` iax :`icda yxitéîð ïðà óà
àðéðú.mi`lk ly xn`c `ed iaxc Ðåøùá ìò

yale" (e `xwie) aizk oycd znexz iab Ð

'ebe "exya lr yali ca iqpkne ca ecn odkd

`dc ,"exya lr ca iqpkne" ,azkinl dil dede

.yale `xwc diyixa aizkøîåì ãåîìú äîå
èðáàå úôðöî àéáäì ùáìé`lc meyn Ð

Ð "yali" ,azk miqpknae "ca ecn" `l` aizk

drax` dkixve ,dxenb dcear `idy jcnll

.milkàéáäì øîåà àñåã 'øicba drax` Ð

mixetkd meia miptl oda yniyy lecb odk

xn`z `ly ,dpyd zeni lk heicdl mixyky

`ly `l` ,dfipb oiperh ediy "my mgipde"

.xg` mixetkd meil oda ynzyily ehpa`

xykd ehpa` edf `l mixetkd meia lecb odk

heicdlixdy Ðheicd odkce ,uea ly `ed

.mi`lkc minid lkïé÷çùä úàs`y Ð

`iadl :izrny ip`e ,dcearl mixyk oiwgyd

dxcw oda lyay micba meyn ,`wec miwgy

d`xp oi`e ,eaxl qek oda befni `l eaxl

opixn` oycd z`ved iab `nlyac ,ipira

ikd (a,bk) onwlmifazn micbady iptn Ð

epi`y oycd znexz la` ,oda oiklklzne

zkqna opixn`ck ,meil dzgn `ln `l`

.micba jelkl my oi`e (`,c) cinzéëä
àéðúã äéîòèì àñåã 'ø àãæàå :ïðéñøâ

'åëå íù íçéðäåmixetkd mei icba iab Ð

e`eaa yal xy` cad icba z` hyte" aizk

."my mgipde ycewd l`äðåäë úåöî ìë
åéìò äìåãâcba dpenya ynyne ,dpnl`d lr xdfene ,miaexwl `nhn epi`e ,mxet `le rxet `l Ð.mi'åëå éåàø åðéàdpnya `l ycwna ynyn epi` :xnelk Ð

.heicd odkk drax`a `le lecb odkkãáòå øáò íàùlecb odkk micba dpenya Ðmeyn ynzyil `l opax exn`c `l` ,`ed lecb odk `dc ,dxiyk ezcear Ð

.micba xqg dil dedc ,dleqt i`ce drax`a la` ,dai`åúãåáòì éðù øæåçù.dlecb dpedkl Ðàèéùô.liqti`c `ed dai` meyn `dc Ðàîéúã åäîmeyn Ð

eixg` ynyi zxn` i`c ,oey`x zzin xg`l s` liqtp dai`dil `ied Ð`w ,`ed ynyie zeni izn dtvn df :xn`c ,dzxiagl dxv `idy dy`k ,miign dxv

.opiyiig `lc ol rnynàîùì ùééç à÷ àä.leqt ea rx`i Ðàçéëù äàîåè.ux`d mr itn `xepv zfzd ici lr e` ,ixw ici lr Ðåäééùôðì åäðéà åøîéð
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àìàazk lecb odk iabc `d yxitc ,xy` oa wgvi epiax yexitl Ð mixetkd meia e`l

lecb odk lyy itl ,zerabn azk heicd odkae ,ztpvnjixv didy ,dxvw dzid

,zeywdl oi` Ð uiv gipn did `ly dagx dzid heicd odk ly la` ,uive oilitz gipdl

dagx efc ab lr s` ,cg` oinn ici`e ici`c oeik :xnel yic .ediipia `ki` `dc `nil ok m`

dna jixtc ,inp lirle .aiyg `w `l Ð dxvw efe

`l `dc ,ztpvna iiepyl ira `l Ð eze` oikpgn

efe dxvw efy `l` od oieyc oeik ,jepig aiyg

.dagx

ùáìé`lc ,`xw jixhvi`e Ð oiwgyd zeaxl

oirxewn e` oiyhyehnc ikid ik `niz

eda azkc ,(a,gi) migafc ipy wxta ,oileqt

miwgy inp ikd Ð "zx`tzle ceakl" (dk zeny)

jzrc `wlqe zexiyr mewna zeipr oi`c ,elqtil

rnyn `w ,miycg micba eyri dpy lkac `pin`

oiwgeyn :`ipz (my) migafc ipy wxtae ol

jixhvi`c ,i"yx zqxibk rnyn dfe mixiyk

.mixiyk miwgy elit`c opireny`l

ïäë:wgvi epiax dywd Ð dai` meyn lecb

onc llkn Ð dai` meyn `nrh xn`wcn

exfb `l` ,`ziixe`cn lecb odk zeidl ie`x oicd

i`n ok m` :dnize .dai` meyn opax dia

meyn heicd odkc `nrh iyextl jixhvi`

`xwn opitlicn dil wetiz ?'eke ycwa oilrn

icba yaly lecb odkc (`,gi) migafc ipy wxta

xqegn meyn dleqt ezcear Ð care heicd odk

zeidl ifg `lc xn`wc `dc xninl `kile .micba

zzin xg`l epiid Ð dai` meyn lecb odk

ipy oey`x zn m`c iqei iax dcen `dc .oey`xd

dta dpnzn lecb odkc :xnel yie !ezcearl xfeg

.`xwn dil yixc inlyexiae .dta wlzqne

.mipdkd eig`ae jlna ielz xacdy `xazqne

:(`,`q zenai) "eznai lr `ad" wxta xn`ck

ipdka `lnb oa ryedil dinwe` `kln i`pic

:inlyexiae [oey`x wxt] `ztqeza xn`e .iaxax

lecb odka leqt rxi`y ixetivn ml` oa sqeia

,jlnd ipec` :xn` `viy xg`le ,eizgz yniye

lyn e` ilyn ,in lyn meid oiaxwy xirye xt

dry zyniyy jiic `l :jlnd el xn` ?lecb odk

rcie cr .'eke mlerd dide xn`y in iptl zg`

.dpedkd on rqedy
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äNòL íéìkä ìk :àéðz àì éî .Bzëpçî BúãBáò£¨§©©§¦¨©§¨¨©¥¦¤¨¨
äLî¯Cìéàå ïàkî ,ïzLc÷î ïúçéLî¯ïúãBáò ¤§¦¨¨§©©§¨¦¨§¥¨£¨¨

éîð àëä .ïzëpçî¯.Bzëpçî BúãBáòáø àúà ék §©©§¨¨¨©¦£¨§©©§¦£¨©
øæòìà éaøå éaø ,èBéãä ïäk ìL Bèðáà :øîà éîéc¦¦£©©§¥¤Ÿ¥¤§©¦§©¦¤§¨¨
ìL :øîà ãçå ,íéàìk ìL :øîà ãç ;ïBòîL éaøa§©¦¦§©¨©¤¦§©¦§©¨©¤
:àéðúc .íéàìk ìL øîàc àeä éaøc ,íéizñz .õea¦§©¥§©¦§¨©¤¦§©¦§©§¨
.éaø éøác ,èðáà àlà èBéãä ïäëì ìBãb ïäk ïéa ïéà¥¥Ÿ¥¨§Ÿ¥¤§¤¨©§¥¦§¥©¦
?úîéà .èðáà àì óà :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥©Ÿ©§¥¥©

äðMä úBîé øàLa àîéð éà¯ìBãb ïäk :àkéà àáeè ¦¥¨¦§¨§©¨¨¨¦¨Ÿ¥¨
åàì àlà .äòaøàa èBéãäå ,äðBîLa LnLî¯íBéa §©¥¦§¨§¤§§©§¨¨¤¨¨§

.íéøetkä¯,äðMä úBîé øàLa íìBòì ,àì :éøîà ©¦¦¨§¦¨§¨¦§¨§©¨¨
ðäáeïäk ìL Bèðáà :øîà ïéáø àúà ék .ïéåLc C §¨¨§¨¦¦£¨¨¦£©©§¥¤Ÿ¥

íéøetkä íBéa ìBãb¯øàLa ,õea ìL ìkä éøác ¨§©¦¦¦§¥©Ÿ¤¦§¨
äðMä úBîé¯ìL ìkä éøácàlà e÷ìçð àì .íéàìk §©¨¨¦§¥©Ÿ¤¦§©¦Ÿ¤§§¤¨

ïéa äðMä úBîé øàLa ïéa ,èBéãä ïäk ìL Bèðáàa§©§¥¤Ÿ¥¤§¥¦§¨§©¨¨¥
éaøL .íéøetkä íBéaøæòìà éaøå ,íéàìk ìL :øîBà §©¦¦¤©¦¥¤¦§©¦§©¦¤§¨¨

:÷çöé øa ïîçð áø øîà .õea ìL :øîBà ïBòîL éaøa§©¦¦§¥¤¨©©©§¨©¦§¨
øîBì ãeîìz äî ,"BøNa ìò" :àðéðz éîð ïðà óà©£©©¦¨¥¨©§¨©©§©

"Laìé"¯éøác ,ïLcä úîøäì èðáàå úôðöî àéáäì ¦§©§¨¦¦§¤¤§©§¥©£¨©©¤¤¦§¥
ìBãb ïäë éãâa àéáäì :øîBà àñBc éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦¨¥§¨¦¦§¥Ÿ¥¨
:øîBà éaø .èBéãä ïäëì ïéøLk ïäL ,íéøetkä íBéa§©¦¦¤¥§¥¦§Ÿ¥¤§©¦¥

ézLúBáeLúìBãb ïäk ìL Bèðáàc :àãç ,øáca §¥§©¨¨£¨§©§¥¤Ÿ¥¨
,èBéãä ïäk ìL Bèðáà àeä äæ àì íéøetékä íBéa§©¦¦Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§

äúLnzLpL íéãâa :ãBòåLnLz äøeîç äMeã÷ ïäa §§¨¦¤¦§©§§¨¨¤§¨£¨§©¥
"Laìé" øîBì ãeîìz äî àlà ?äl÷ äMeã÷ ïää¤§¨©¨¤¨©©§©¦§©

¯.ïé÷çMä úà úBaøìàãæàå,déîòèì àñBc éaø §©¤©§¨¦§¨§¨©¦¨§©§¥
äæéðb ïéðeòhL ãnìî ,"íL íçépäå" :àéðúcéaø . §©§¨§¦¦¨¨§©¥¤§¦§¦¨©¦

.øçà íéøetékä íBé ïäa LnzLé àlL :øîBà àñBc¨¥¤Ÿ¦§©¥¨¤©¦¦©¥
åézçz øçà epéîe ìeñt Ba òøéà :ïðaø eðz¯ïBLàø ¨©¨©¥©§¦©¥©§¨¦

øæBçéðL ,BúãBáòì¯ïBLàø :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,åéìò äìBãb äpeäk úBöî ìk ¥©£¨¥¦¨¦§§¨§¨¨¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¦
¯øæBçéðL ,BúãBáòì¯äNòî :éñBé éaø øîà .èBéãä ïäëì àìå ìBãb ïäëì àì éeàø Bðéà ¥©£¨¥¦¥¨Ÿ§Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§¨©©¦¥©£¤

eøîàå .åézçz eäepéîe ,ìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéàL éøBtéöa íìà ïa óñBéaíéîëçïBLàø :¯ §¥¤¥¤§¦¦¤¥©§§Ÿ¥¨¦©§¨§¨§£¨¦¦
øæBçéðL ,BúãBáòì¯ìBãb ïäk .èBéãä ïäëì àìå ìBãb ïäëì àì éeàø Bðéà¯,äáéà íeMî ¥©£¨¥¦¥¨Ÿ§Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§Ÿ¥¨¦¥¨

èBéãä ïäk¯.ïéãéøBî àìå LãBwa ïéìòî íeMî:ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà Ÿ¥¤§¦©£¦©¤§Ÿ¦¦¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc `nei(iriax meil)

Bzëpçî BúãBáòmixetikd mei zcear z` `ed caery dn mvr - £¨§©©§
,dlecb dpedkl ezkpgnd ef `id ,lecb odka `l` dxiyk dpi`y

lecb odkl dpnzpy xkidl dfa ice,mlerlàéðz àì éîm`d - ¦Ÿ©§¨
,ycwna zxy ilk jepig oiprl mb epcnl jk `läNòL íéìkä ìk̈©¥¦¤¨¨

äLî,okynlïúçéLî`id dgynd onyaïzLc÷îilk zyecwl Ÿ¤§¦¨¨§©©§¨
,zxyCìéàå ïàkîonya gynp `l ,okn xg`l dyrpy ilk lk - ¦¨§¥¨

`l` ,dgyndïúãBáòzxeza ycwna e` okyna mda micaery £¨¨
`id zxy ilkïzëpçî,dgiyn `la mlerl zxy ilk zyecwl §©©§¨

caln ,md zxy ilky dceard zligza xg` xkid oi`y s`e
,zxy ilk `ed ilkdy dgikend dceard mvrénð àëäoi`y s` ¨¨©¦

mvr ,lecb odk dyrpy eyealae eteba xkidBúãBáò`id £¨
d.Bzëpçî§©©§

éîéc áø àúà éklaal l`xyi ux`nèBéãä ïäk ìL Bèðáà ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©©§¥¤Ÿ¥¤§
ea ewlgp ,ieyr did dnn devz zyxta yxtzp `lyéaøå éaø©¦§©¦

,ïBòîL éaøa øæòìà.ieyr did dnníéàìk ìL øîà ãçhpa`ke ¤§¨¨§©¦¦§©¨©¤¦§©¦
.dpyd zenia lecb odk lyõea ìL øîà ãçåodk icba lkk ,ca - §©¨©¤

.can miieyry heicdly hpa`y xaeq in gikedl dvex `xnbd
:mizyte xnvn ieyr did heicd odkéizñzígikedl yi -éaøc ¦§©¥§©¦

øîàc àeädid heicd odk ly ehpa`yàéðúc ,íéàìk ìL §¨©¤¦§©¦§©§¨
,`ziixaaéaø .éaø éøác ,èðáà àlà èBéãä ïäëì ìBãb ïäk ïéa ïéà¥¥Ÿ¥¨§Ÿ¥¤§¤¨©§¥¦§¥©¦©¦

.èðáà àì óà ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà,xxal yieúîéàdfi`a - ¤§¨¨§©¦¦§¥©Ÿ©§¥¥©
,ewlgp dpya onfàîéð éàewlgpyäðMä úBîé øàLawelg m`d ¦¥¨¦§¨§©¨¨

ieyr heicd ly ehpa` iaxly ,ehpa`a lecb odkn heicd odk
did oerny iaxa xfrl` iaxle ,lecb odk ly ehpa`k `lye can
ixdy ,ok xnel oi` .lecb odk ly ehpa`k mizyte xnvn ieyr

dpyd zeni x`yaàkéà àáeè,mdipia miwelig dnk mpyi - ¨¦¨
ixdyäðBîLa LnLî ìBãb ïäk,micbaèBéãäåwx ynyn Ÿ¥¨§©¥¦§¨§¤§

,äòaøàambe ,hpa`a `l` miwelg mpi`y xnel iaxl did `le §©§¨¨
.welig lk mdipia oi`y xnel el did `l oerny iaxa xfrl` iax

åàì àlà`id mzwelgníéøetkä íBéaea yael lecbd odkdy ¤¨¨§©¦¦
heicd odkl lecb odk oia welig epyi m`d ewlgpe ,oal icbae`

heicd odk ly ehpa`y xaq iax .heicd odkl `ed dey df meiay
lecb odk ly ehpa`l dnec epi` jkle ,mizyte xnvn ieyr
iaxa xfrl` iaxe .can ieyr ehpa` mby ,oal icba yaelyk
dnec `ed okle ,can ieyr heicd odk ly ehpa`y xaq oerny

.oal icbaa yaelyk lecb odk ly ehpa`l
:`xnbd dgec,àì ,éøîàxaq iaxy ef `ziixan gikedl oi` ¨§¥Ÿ

oky ,mizyte xnvn ieyr heicd odk ly ehpa`yíìBòìxyt` §¨
`id mzwelgny,äðMä úBîé øàLaodk ly ehpa`y okzi iaxle ¦§¨§©¨¨

odkl lecb odk oia hpa`a welig epyi jkle ,can ieyr heicd
ieyr heicd odk ly ehpa` oerny iaxa xfrl` iaxle .heicd
oia hpa`a welig oi` jkle ,lecb odk ly hpa`k mizyte xnvn
miwelig mpyi dpyd zeni x`ya ok`e .heicd odkl lecb odk

,mdipia mitqepåzwqer `ziixad oky el` miwelig hwp `pzd oi` §
welig `evnlðäáïéåLc C-odk mda mieyy micbad zrax`a §¨¨§¨¦

.ixnbl miey md m`d ewlgp dfae ,heicd odke lecb
ïéáø àúà ékl`xyi ux`n cxiyk laalïäk ìL Bèðáà ,øîà ¦¨¨¨¦¨©©§¥¤Ÿ¥

.õea ìL ìkä éøác ,íéøetkä íBéa ìBãbxn`py(c fh `xwie)hpa`aE' ¨§©¦¦¦§¥©Ÿ¤§©§¥
y ehpa`e .'xBgi cA,íéàìk ìL ìkä éøác ,äðMä úBîé øàLa ©©§Ÿ¦§¨§©¨¨¦§¥©Ÿ¤¦§©¦

xn`py(hl gk zeny).'mwx dUrn dUrY hpa`e'àlà ,e÷ìçð àì §©§¥©£¤©£¥Ÿ¥Ÿ¤§§¤¨
ïéa äðMä úBîé øàLa ïéa ,èBéãä ïäk ìL BèðáàaezcearaíBéa §©§¥¤Ÿ¥¤§¥¦§¨§©¨¨¥§

,íéøetkäzeni lk ezceara yaely micba mze` z` yaely ©¦¦
,dpydíéàìk ìL ,øîBà éaøL.lecb odk ly ehpa`keøæòìà éaøå ¤©¦¥¤¦§©¦§©¦¤§¨¨

õea ìL ,øîBà ïBòîL éaøa.heicd odk icba x`yk §©¦¦§¥¤

àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàxaq iaxy `ziixaa ¨©©©§¨©¦§¨©£¨©¦¨¦¨
z` odkd zyiala xn`p .mizyte xnv ly heicd odk ly hpa`y

oycd znexzl eicba(b e `xwie)ca iqpknE ca FCn odMd Wale'§¨©©Ÿ¥¦©¦§§¥©
WAliBøNa ìò,'oWCd z` mixdeLaìé' øîBì ãeîìz äîlr ¦§©©§¨§¥¦¤©¤¤©©§©¦§©

`l` ,'odkd yale' weqtd zligza xn`p xak `ld ,'exyaàéáäì§¨¦
s` yeall eilr weqta mix`eand miqpkne zpezk calny

,ïLcä úîøäì èðáàå úôðöîdkixve `id dxenb dcear oky ¦§¤¤§©§¥©£¨©©¤¤
,micba drax`éãâa àéáäì ,øîBà àñBc éaø .äãeäé éaø éøácoal ¦§¥©¦§¨©¦¨¥§¨¦¦§¥

lyèBéãä ïäëì ïéøLk ïäL ,íéøetékä íBéa ìBãb ïäkmei xg`l Ÿ¥¨§©¦¦¤¥§¥¦§Ÿ¥¤§
meia lecb odkl wx `l` micbad milqtp oi`y ,mixetikd

.xg` mixetikøáca úBáeLz ézL ,øîBà éaøezyxc z` zegcl ©¦¥§¥§©¨¨
,`qec iax lyíéøetékä íBéa ìBãb ïäk ìL Bèðáàc ,àãçdidy £¨§©§¥¤Ÿ¥¨§©¦¦

ca lyèBéãä ïäk ìL Bèðáà àeä äæ àìoi` ok m` ,mi`lk ieyrd Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§
ixdy ,heicd odkl micbad zyial z` xizdl aezkd `ay xnel
mixetikd mei xg`l lecbd odkd ly ehpa` z` yeall leki epi`
odk ly ehpa`y iax zrc `ziixaa o`k yxetn mewn lkne]

r heicd.[mi`lk iey,ãBòåikeäMeã÷ ïäa äzLnzLðL íéãâa §§¨¦¤¦§©©§¨¨¤§¨
äøeîçy xyt` m`d ,miptle iptl mda qpkidlïäa LnLz £¨§©¥¨¤

äl÷ äMeã÷.`id uega dceary oycd znxdlãeîìz äî àlà §¨©¨¤¨©©§
,ïé÷çMä úà úBaøì ,'Laìé' øîBìmixyk miwegy micba s`y ©¦§©§©¤©§¨¦

x`yl mileqt erxwpy dpedk icbay it lr s` ,oycd znxdl
.'zx`tzle ceakl' df oi`y xg`n zecear

déîòèì àñBc éaø àãæàåz` mifpeb oi`y xn`y `qec iax - §¨§¨©¦¨§©£¥
`lye ,ezhiyl dfa `ed jled ,heicd odkl mixyke micbad

.dfipb miperh mdy mixaeqk,àéðúcodkd zcear xnba xn`p §©§¨
oald icbaa mixetikd meia lecbd(bk fh `xwie)icbA z` hWtE' ,¨©¤¦§¥

Wcwd l` F`aA Wal xW` cAd,äæéðb ïéðeòhL ãnìî ,'íL íçépäå ©¨£¤¨©§Ÿ¤©Ÿ¤§¦¦¨¨§©¥¤§¦§¦¨
.mdy zenk mze` gipdl yiy,øîBà àñBc éaøxeq`y dpeekd oi` ©¦¨¥

`l` llk mda ynzydl,øçà íéøetkä íBé ïäa LnzLé àlL¤Ÿ¦§©¥¨¤©¦¦©¥
ok m`e .miycg micba yeall lecb odkd jixv xetik mei lkay
lka heicd odkl mze` xizdl 'yali' aezkdn cenll `ed leki

.dpyd
Ba òøéà ,ïðaø eðzlecbd odkaìeñtezcear cearl leki epi`e ¨©¨¨¥©§

,mixetikd meiaåézçz øçà epéîe,enewna dceard z` dyre ¦©¥©§¨
d xykei xy`kBúãBáòì øæBç ,ïBLàødpnzd `ed ixdy ,mcewnk ¦¥©£¨

.lecb odklúåöî ìk ,éðLipice,åéìò äìBãb äpeäkdcear caere ¥¦¨¦§©§¨§¨¨¨
meia lecb odkl eze` epiny oeiky ,lecb odkk micba dpenya

,xac lkl lecb odkk epic aey mixetikdéñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥
BúãBáòì øæBç ,ïBLàø ,øîBà,mcewnk,éðLdpedk zevn lky s` ¥¦¥©£¨¥¦

,eilr dlecbì àì éeàø Bðéàk micba dpenya ycwna ynyïäë ¥¨Ÿ§Ÿ¥
ì àìå ìBãbk micba drax`a dcearéñBé éaø øîà .èBéãä ïäë ¨§Ÿ§Ÿ¥¤§¨©©¦¥

,ezhiy z` gikedl[éøBtévî] (éøåôéöá) íìà ïa óñBéa äNòî- ©£¤§¥¤¥¤¦¦¦
,ixetiv xirdn didyBa òøéàLepnfa -ìBãb ïäëa ìeñtmeia ¤¥©§§Ÿ¥¨

cearln lqtpe ,`nhnd ux`d mr itn wex eilr fzipy ,mixetikd
,meid zcear z`eäepéîeml` oa sqei z`,åézçzsqei wlzqde ¦©§¨

enewnl lecbd odkd xfge dlecbd dpedkdnïBLàø ,íéîëç eøîàå§¨§£¨¦¦
BúãBáòì øæBç,dligzakéðLodkd zgz yniye `ay df sqei - ¥©£¨¥¦

,oey`xdìBãb ïäëì àì éeàø Bðéà,micba dpenya ynyndàìå ¥¨Ÿ§Ÿ¥¨§Ÿ
èBéãä ïäëìk ynyl ,jkl mrhde .micba drax`a ynyndïäk §Ÿ¥¤§Ÿ¥

ìBãbexfby ,el exizd `läáéà íeMîodkl mexbi df xacy - ¨¦¥¨
`l s`e .el dey dyrp eizgz didy odky ,eze` `epyl lecbd

k ynylíeMî ,èBéãä ïäkyàìå LãBwa ïéìòî,ïéãéøBîxg`ne Ÿ¥¤§¦©£¦©¤§Ÿ¦¦
.heicd odk zbxcl eze` micixen oi` lecb odk dide

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
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קסי
izni`na cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt

åúëðçî åúãåáòdfe ,lecb odka `l` dxiyk dpi`y ,dnvr mixetkd mei zcear Ð

dcaer.dlecb dpedkl ezkpgn Ðïúùã÷î ïúçéùîmgynie" (f xacna) aizkck Ð

zkqna opixn`ck ,my miyrpy miycg milk egynp `l jli`e o`kn ,"mze` ycwie

.dgiyna mze` :(`,eh) zereayïðéñøâ éëäly ehpa` xn` inic ax `z` ik Ð

,'ek oerny iaxa xfril` 'xe iax heicd odk

meia :opiqxb `leheicd odka `dc ,mixetkd

.mini x`yl mixetkd meia welig oi`úîéà
äðùä úåîé øàùá àîéìéàlecb odky Ð

,odihpa`a oiwelgc xn`we ,mi`lk lya ynyn

ueac heicd lyc.`ki` `aeh Ðíåéá åàì àìà
íéøåôëäopireny`e ,ueac lecb odk lyc Ð

lkc heicdl oicd `ede ,mi`lkc heicd lyc

.dpyd zeniäðùä úåîé øàùá íìåòìÐ

heicd lyc opirny`e ,mi`lk lya lecb odkc

.`ki` `aeh zxn`wce ,ueacïéåùã êðäáÐ

zpezk epiidc ,mda oiey mdipyy micba oze`a

.hpa` `l` mdipia oi` ,hpa`e ztpvne miqpkne

'åë ïéáø àúà éë`kil inic axl oiax oia Ð

xn`c ediipin id yxit `l inic axc `l` ,icin

oiaxe ,uea ly xn`c ediipin ide mi`lk ly

.mi`lk ly xne` iax :`icda yxitéîð ïðà óà
àðéðú.mi`lk ly xn`c `ed iaxc Ðåøùá ìò

yale" (e `xwie) aizk oycd znexz iab Ð

'ebe "exya lr yali ca iqpkne ca ecn odkd

`dc ,"exya lr ca iqpkne" ,azkinl dil dede

.yale `xwc diyixa aizkøîåì ãåîìú äîå
èðáàå úôðöî àéáäì ùáìé`lc meyn Ð

Ð "yali" ,azk miqpknae "ca ecn" `l` aizk

drax` dkixve ,dxenb dcear `idy jcnll

.milkàéáäì øîåà àñåã 'øicba drax` Ð

mixetkd meia miptl oda yniyy lecb odk

xn`z `ly ,dpyd zeni lk heicdl mixyky

`ly `l` ,dfipb oiperh ediy "my mgipde"

.xg` mixetkd meil oda ynzyily ehpa`

xykd ehpa` edf `l mixetkd meia lecb odk

heicdlixdy Ðheicd odkce ,uea ly `ed

.mi`lkc minid lkïé÷çùä úàs`y Ð

`iadl :izrny ip`e ,dcearl mixyk oiwgyd

dxcw oda lyay micba meyn ,`wec miwgy

d`xp oi`e ,eaxl qek oda befni `l eaxl

opixn` oycd z`ved iab `nlyac ,ipira

ikd (a,bk) onwlmifazn micbady iptn Ð

epi`y oycd znexz la` ,oda oiklklzne

zkqna opixn`ck ,meil dzgn `ln `l`

.micba jelkl my oi`e (`,c) cinzéëä
àéðúã äéîòèì àñåã 'ø àãæàå :ïðéñøâ

'åëå íù íçéðäåmixetkd mei icba iab Ð

e`eaa yal xy` cad icba z` hyte" aizk

."my mgipde ycewd l`äðåäë úåöî ìë
åéìò äìåãâcba dpenya ynyne ,dpnl`d lr xdfene ,miaexwl `nhn epi`e ,mxet `le rxet `l Ð.mi'åëå éåàø åðéàdpnya `l ycwna ynyn epi` :xnelk Ð

.heicd odkk drax`a `le lecb odkkãáòå øáò íàùlecb odkk micba dpenya Ðmeyn ynzyil `l opax exn`c `l` ,`ed lecb odk `dc ,dxiyk ezcear Ð

.micba xqg dil dedc ,dleqt i`ce drax`a la` ,dai`åúãåáòì éðù øæåçù.dlecb dpedkl Ðàèéùô.liqti`c `ed dai` meyn `dc Ðàîéúã åäîmeyn Ð

eixg` ynyi zxn` i`c ,oey`x zzin xg`l s` liqtp dai`dil `ied Ð`w ,`ed ynyie zeni izn dtvn df :xn`c ,dzxiagl dxv `idy dy`k ,miign dxv

.opiyiig `lc ol rnynàîùì ùééç à÷ àä.leqt ea rx`i Ðàçéëù äàîåè.ux`d mr itn `xepv zfzd ici lr e` ,ixw ici lr Ðåäééùôðì åäðéà åøîéð
ïåéë
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àìàazk lecb odk iabc `d yxitc ,xy` oa wgvi epiax yexitl Ð mixetkd meia e`l

lecb odk lyy itl ,zerabn azk heicd odkae ,ztpvnjixv didy ,dxvw dzid

,zeywdl oi` Ð uiv gipn did `ly dagx dzid heicd odk ly la` ,uive oilitz gipdl

dagx efc ab lr s` ,cg` oinn ici`e ici`c oeik :xnel yic .ediipia `ki` `dc `nil ok m`

dna jixtc ,inp lirle .aiyg `w `l Ð dxvw efe

`l `dc ,ztpvna iiepyl ira `l Ð eze` oikpgn

efe dxvw efy `l` od oieyc oeik ,jepig aiyg

.dagx

ùáìé`lc ,`xw jixhvi`e Ð oiwgyd zeaxl

oirxewn e` oiyhyehnc ikid ik `niz

eda azkc ,(a,gi) migafc ipy wxta ,oileqt

miwgy inp ikd Ð "zx`tzle ceakl" (dk zeny)

jzrc `wlqe zexiyr mewna zeipr oi`c ,elqtil

rnyn `w ,miycg micba eyri dpy lkac `pin`

oiwgeyn :`ipz (my) migafc ipy wxtae ol

jixhvi`c ,i"yx zqxibk rnyn dfe mixiyk

.mixiyk miwgy elit`c opireny`l

ïäë:wgvi epiax dywd Ð dai` meyn lecb

onc llkn Ð dai` meyn `nrh xn`wcn

exfb `l` ,`ziixe`cn lecb odk zeidl ie`x oicd

i`n ok m` :dnize .dai` meyn opax dia

meyn heicd odkc `nrh iyextl jixhvi`

`xwn opitlicn dil wetiz ?'eke ycwa oilrn

icba yaly lecb odkc (`,gi) migafc ipy wxta

xqegn meyn dleqt ezcear Ð care heicd odk

zeidl ifg `lc xn`wc `dc xninl `kile .micba

zzin xg`l epiid Ð dai` meyn lecb odk

ipy oey`x zn m`c iqei iax dcen `dc .oey`xd

dta dpnzn lecb odkc :xnel yie !ezcearl xfeg

.`xwn dil yixc inlyexiae .dta wlzqne

.mipdkd eig`ae jlna ielz xacdy `xazqne

:(`,`q zenai) "eznai lr `ad" wxta xn`ck

ipdka `lnb oa ryedil dinwe` `kln i`pic

:inlyexiae [oey`x wxt] `ztqeza xn`e .iaxax

lecb odka leqt rxi`y ixetivn ml` oa sqeia

,jlnd ipec` :xn` `viy xg`le ,eizgz yniye

lyn e` ilyn ,in lyn meid oiaxwy xirye xt

dry zyniyy jiic `l :jlnd el xn` ?lecb odk

rcie cr .'eke mlerd dide xn`y in iptl zg`

.dpedkd on rqedy
dkld

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

äNòL íéìkä ìk :àéðz àì éî .Bzëpçî BúãBáò£¨§©©§¦¨©§¨¨©¥¦¤¨¨
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ìL :øîà ãçå ,íéàìk ìL :øîà ãç ;ïBòîL éaøa§©¦¦§©¨©¤¦§©¦§©¨©¤
:àéðúc .íéàìk ìL øîàc àeä éaøc ,íéizñz .õea¦§©¥§©¦§¨©¤¦§©¦§©§¨
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íéøetkä íBéa ìBãb¯øàLa ,õea ìL ìkä éøác ¨§©¦¦¦§¥©Ÿ¤¦§¨
äðMä úBîé¯ìL ìkä éøácàlà e÷ìçð àì .íéàìk §©¨¨¦§¥©Ÿ¤¦§©¦Ÿ¤§§¤¨

ïéa äðMä úBîé øàLa ïéa ,èBéãä ïäk ìL Bèðáàa§©§¥¤Ÿ¥¤§¥¦§¨§©¨¨¥
éaøL .íéøetkä íBéaøæòìà éaøå ,íéàìk ìL :øîBà §©¦¦¤©¦¥¤¦§©¦§©¦¤§¨¨
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"Laìé"¯éøác ,ïLcä úîøäì èðáàå úôðöî àéáäì ¦§©§¨¦¦§¤¤§©§¥©£¨©©¤¤¦§¥
ìBãb ïäë éãâa àéáäì :øîBà àñBc éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦¨¥§¨¦¦§¥Ÿ¥¨
:øîBà éaø .èBéãä ïäëì ïéøLk ïäL ,íéøetkä íBéa§©¦¦¤¥§¥¦§Ÿ¥¤§©¦¥

ézLúBáeLúìBãb ïäk ìL Bèðáàc :àãç ,øáca §¥§©¨¨£¨§©§¥¤Ÿ¥¨
,èBéãä ïäk ìL Bèðáà àeä äæ àì íéøetékä íBéa§©¦¦Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§

äúLnzLpL íéãâa :ãBòåLnLz äøeîç äMeã÷ ïäa §§¨¦¤¦§©§§¨¨¤§¨£¨§©¥
"Laìé" øîBì ãeîìz äî àlà ?äl÷ äMeã÷ ïää¤§¨©¨¤¨©©§©¦§©

¯.ïé÷çMä úà úBaøìàãæàå,déîòèì àñBc éaø §©¤©§¨¦§¨§¨©¦¨§©§¥
äæéðb ïéðeòhL ãnìî ,"íL íçépäå" :àéðúcéaø . §©§¨§¦¦¨¨§©¥¤§¦§¦¨©¦

.øçà íéøetékä íBé ïäa LnzLé àlL :øîBà àñBc¨¥¤Ÿ¦§©¥¨¤©¦¦©¥
åézçz øçà epéîe ìeñt Ba òøéà :ïðaø eðz¯ïBLàø ¨©¨©¥©§¦©¥©§¨¦

øæBçéðL ,BúãBáòì¯ïBLàø :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,åéìò äìBãb äpeäk úBöî ìk ¥©£¨¥¦¨¦§§¨§¨¨¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¦
¯øæBçéðL ,BúãBáòì¯äNòî :éñBé éaø øîà .èBéãä ïäëì àìå ìBãb ïäëì àì éeàø Bðéà ¥©£¨¥¦¥¨Ÿ§Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§¨©©¦¥©£¤

eøîàå .åézçz eäepéîe ,ìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéàL éøBtéöa íìà ïa óñBéaíéîëçïBLàø :¯ §¥¤¥¤§¦¦¤¥©§§Ÿ¥¨¦©§¨§¨§£¨¦¦
øæBçéðL ,BúãBáòì¯ìBãb ïäk .èBéãä ïäëì àìå ìBãb ïäëì àì éeàø Bðéà¯,äáéà íeMî ¥©£¨¥¦¥¨Ÿ§Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§Ÿ¥¨¦¥¨

èBéãä ïäk¯.ïéãéøBî àìå LãBwa ïéìòî íeMî:ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà Ÿ¥¤§¦©£¦©¤§Ÿ¦¦¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
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Bzëpçî BúãBáòmixetikd mei zcear z` `ed caery dn mvr - £¨§©©§
,dlecb dpedkl ezkpgnd ef `id ,lecb odka `l` dxiyk dpi`y

lecb odkl dpnzpy xkidl dfa ice,mlerlàéðz àì éîm`d - ¦Ÿ©§¨
,ycwna zxy ilk jepig oiprl mb epcnl jk `läNòL íéìkä ìk̈©¥¦¤¨¨

äLî,okynlïúçéLî`id dgynd onyaïzLc÷îilk zyecwl Ÿ¤§¦¨¨§©©§¨
,zxyCìéàå ïàkîonya gynp `l ,okn xg`l dyrpy ilk lk - ¦¨§¥¨

`l` ,dgyndïúãBáòzxeza ycwna e` okyna mda micaery £¨¨
`id zxy ilkïzëpçî,dgiyn `la mlerl zxy ilk zyecwl §©©§¨

caln ,md zxy ilky dceard zligza xg` xkid oi`y s`e
,zxy ilk `ed ilkdy dgikend dceard mvrénð àëäoi`y s` ¨¨©¦

mvr ,lecb odk dyrpy eyealae eteba xkidBúãBáò`id £¨
d.Bzëpçî§©©§

éîéc áø àúà éklaal l`xyi ux`nèBéãä ïäk ìL Bèðáà ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©©§¥¤Ÿ¥¤§
ea ewlgp ,ieyr did dnn devz zyxta yxtzp `lyéaøå éaø©¦§©¦

,ïBòîL éaøa øæòìà.ieyr did dnníéàìk ìL øîà ãçhpa`ke ¤§¨¨§©¦¦§©¨©¤¦§©¦
.dpyd zenia lecb odk lyõea ìL øîà ãçåodk icba lkk ,ca - §©¨©¤

.can miieyry heicdly hpa`y xaeq in gikedl dvex `xnbd
:mizyte xnvn ieyr did heicd odkéizñzígikedl yi -éaøc ¦§©¥§©¦

øîàc àeädid heicd odk ly ehpa`yàéðúc ,íéàìk ìL §¨©¤¦§©¦§©§¨
,`ziixaaéaø .éaø éøác ,èðáà àlà èBéãä ïäëì ìBãb ïäk ïéa ïéà¥¥Ÿ¥¨§Ÿ¥¤§¤¨©§¥¦§¥©¦©¦

.èðáà àì óà ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà,xxal yieúîéàdfi`a - ¤§¨¨§©¦¦§¥©Ÿ©§¥¥©
,ewlgp dpya onfàîéð éàewlgpyäðMä úBîé øàLawelg m`d ¦¥¨¦§¨§©¨¨

ieyr heicd ly ehpa` iaxly ,ehpa`a lecb odkn heicd odk
did oerny iaxa xfrl` iaxle ,lecb odk ly ehpa`k `lye can
ixdy ,ok xnel oi` .lecb odk ly ehpa`k mizyte xnvn ieyr

dpyd zeni x`yaàkéà àáeè,mdipia miwelig dnk mpyi - ¨¦¨
ixdyäðBîLa LnLî ìBãb ïäk,micbaèBéãäåwx ynyn Ÿ¥¨§©¥¦§¨§¤§

,äòaøàambe ,hpa`a `l` miwelg mpi`y xnel iaxl did `le §©§¨¨
.welig lk mdipia oi`y xnel el did `l oerny iaxa xfrl` iax

åàì àlà`id mzwelgníéøetkä íBéaea yael lecbd odkdy ¤¨¨§©¦¦
heicd odkl lecb odk oia welig epyi m`d ewlgpe ,oal icbae`

heicd odk ly ehpa`y xaq iax .heicd odkl `ed dey df meiay
lecb odk ly ehpa`l dnec epi` jkle ,mizyte xnvn ieyr
iaxa xfrl` iaxe .can ieyr ehpa` mby ,oal icba yaelyk
dnec `ed okle ,can ieyr heicd odk ly ehpa`y xaq oerny

.oal icbaa yaelyk lecb odk ly ehpa`l
:`xnbd dgec,àì ,éøîàxaq iaxy ef `ziixan gikedl oi` ¨§¥Ÿ

oky ,mizyte xnvn ieyr heicd odk ly ehpa`yíìBòìxyt` §¨
`id mzwelgny,äðMä úBîé øàLaodk ly ehpa`y okzi iaxle ¦§¨§©¨¨

odkl lecb odk oia hpa`a welig epyi jkle ,can ieyr heicd
ieyr heicd odk ly ehpa` oerny iaxa xfrl` iaxle .heicd
oia hpa`a welig oi` jkle ,lecb odk ly hpa`k mizyte xnvn
miwelig mpyi dpyd zeni x`ya ok`e .heicd odkl lecb odk

,mdipia mitqepåzwqer `ziixad oky el` miwelig hwp `pzd oi` §
welig `evnlðäáïéåLc C-odk mda mieyy micbad zrax`a §¨¨§¨¦

.ixnbl miey md m`d ewlgp dfae ,heicd odke lecb
ïéáø àúà ékl`xyi ux`n cxiyk laalïäk ìL Bèðáà ,øîà ¦¨¨¨¦¨©©§¥¤Ÿ¥

.õea ìL ìkä éøác ,íéøetkä íBéa ìBãbxn`py(c fh `xwie)hpa`aE' ¨§©¦¦¦§¥©Ÿ¤§©§¥
y ehpa`e .'xBgi cA,íéàìk ìL ìkä éøác ,äðMä úBîé øàLa ©©§Ÿ¦§¨§©¨¨¦§¥©Ÿ¤¦§©¦

xn`py(hl gk zeny).'mwx dUrn dUrY hpa`e'àlà ,e÷ìçð àì §©§¥©£¤©£¥Ÿ¥Ÿ¤§§¤¨
ïéa äðMä úBîé øàLa ïéa ,èBéãä ïäk ìL BèðáàaezcearaíBéa §©§¥¤Ÿ¥¤§¥¦§¨§©¨¨¥§

,íéøetkäzeni lk ezceara yaely micba mze` z` yaely ©¦¦
,dpydíéàìk ìL ,øîBà éaøL.lecb odk ly ehpa`keøæòìà éaøå ¤©¦¥¤¦§©¦§©¦¤§¨¨

õea ìL ,øîBà ïBòîL éaøa.heicd odk icba x`yk §©¦¦§¥¤

àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàxaq iaxy `ziixaa ¨©©©§¨©¦§¨©£¨©¦¨¦¨
z` odkd zyiala xn`p .mizyte xnv ly heicd odk ly hpa`y

oycd znexzl eicba(b e `xwie)ca iqpknE ca FCn odMd Wale'§¨©©Ÿ¥¦©¦§§¥©
WAliBøNa ìò,'oWCd z` mixdeLaìé' øîBì ãeîìz äîlr ¦§©©§¨§¥¦¤©¤¤©©§©¦§©

`l` ,'odkd yale' weqtd zligza xn`p xak `ld ,'exyaàéáäì§¨¦
s` yeall eilr weqta mix`eand miqpkne zpezk calny

,ïLcä úîøäì èðáàå úôðöîdkixve `id dxenb dcear oky ¦§¤¤§©§¥©£¨©©¤¤
,micba drax`éãâa àéáäì ,øîBà àñBc éaø .äãeäé éaø éøácoal ¦§¥©¦§¨©¦¨¥§¨¦¦§¥

lyèBéãä ïäëì ïéøLk ïäL ,íéøetékä íBéa ìBãb ïäkmei xg`l Ÿ¥¨§©¦¦¤¥§¥¦§Ÿ¥¤§
meia lecb odkl wx `l` micbad milqtp oi`y ,mixetikd

.xg` mixetikøáca úBáeLz ézL ,øîBà éaøezyxc z` zegcl ©¦¥§¥§©¨¨
,`qec iax lyíéøetékä íBéa ìBãb ïäk ìL Bèðáàc ,àãçdidy £¨§©§¥¤Ÿ¥¨§©¦¦

ca lyèBéãä ïäk ìL Bèðáà àeä äæ àìoi` ok m` ,mi`lk ieyrd Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§
ixdy ,heicd odkl micbad zyial z` xizdl aezkd `ay xnel
mixetikd mei xg`l lecbd odkd ly ehpa` z` yeall leki epi`
odk ly ehpa`y iax zrc `ziixaa o`k yxetn mewn lkne]

r heicd.[mi`lk iey,ãBòåikeäMeã÷ ïäa äzLnzLðL íéãâa §§¨¦¤¦§©©§¨¨¤§¨
äøeîçy xyt` m`d ,miptle iptl mda qpkidlïäa LnLz £¨§©¥¨¤

äl÷ äMeã÷.`id uega dceary oycd znxdlãeîìz äî àlà §¨©¨¤¨©©§
,ïé÷çMä úà úBaøì ,'Laìé' øîBìmixyk miwegy micba s`y ©¦§©§©¤©§¨¦

x`yl mileqt erxwpy dpedk icbay it lr s` ,oycd znxdl
.'zx`tzle ceakl' df oi`y xg`n zecear

déîòèì àñBc éaø àãæàåz` mifpeb oi`y xn`y `qec iax - §¨§¨©¦¨§©£¥
`lye ,ezhiyl dfa `ed jled ,heicd odkl mixyke micbad

.dfipb miperh mdy mixaeqk,àéðúcodkd zcear xnba xn`p §©§¨
oald icbaa mixetikd meia lecbd(bk fh `xwie)icbA z` hWtE' ,¨©¤¦§¥

Wcwd l` F`aA Wal xW` cAd,äæéðb ïéðeòhL ãnìî ,'íL íçépäå ©¨£¤¨©§Ÿ¤©Ÿ¤§¦¦¨¨§©¥¤§¦§¦¨
.mdy zenk mze` gipdl yiy,øîBà àñBc éaøxeq`y dpeekd oi` ©¦¨¥

`l` llk mda ynzydl,øçà íéøetkä íBé ïäa LnzLé àlL¤Ÿ¦§©¥¨¤©¦¦©¥
ok m`e .miycg micba yeall lecb odkd jixv xetik mei lkay
lka heicd odkl mze` xizdl 'yali' aezkdn cenll `ed leki

.dpyd
Ba òøéà ,ïðaø eðzlecbd odkaìeñtezcear cearl leki epi`e ¨©¨¨¥©§

,mixetikd meiaåézçz øçà epéîe,enewna dceard z` dyre ¦©¥©§¨
d xykei xy`kBúãBáòì øæBç ,ïBLàødpnzd `ed ixdy ,mcewnk ¦¥©£¨

.lecb odklúåöî ìk ,éðLipice,åéìò äìBãb äpeäkdcear caere ¥¦¨¦§©§¨§¨¨¨
meia lecb odkl eze` epiny oeiky ,lecb odkk micba dpenya

,xac lkl lecb odkk epic aey mixetikdéñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥
BúãBáòì øæBç ,ïBLàø ,øîBà,mcewnk,éðLdpedk zevn lky s` ¥¦¥©£¨¥¦

,eilr dlecbì àì éeàø Bðéàk micba dpenya ycwna ynyïäë ¥¨Ÿ§Ÿ¥
ì àìå ìBãbk micba drax`a dcearéñBé éaø øîà .èBéãä ïäë ¨§Ÿ§Ÿ¥¤§¨©©¦¥

,ezhiy z` gikedl[éøBtévî] (éøåôéöá) íìà ïa óñBéa äNòî- ©£¤§¥¤¥¤¦¦¦
,ixetiv xirdn didyBa òøéàLepnfa -ìBãb ïäëa ìeñtmeia ¤¥©§§Ÿ¥¨

cearln lqtpe ,`nhnd ux`d mr itn wex eilr fzipy ,mixetikd
,meid zcear z`eäepéîeml` oa sqei z`,åézçzsqei wlzqde ¦©§¨

enewnl lecbd odkd xfge dlecbd dpedkdnïBLàø ,íéîëç eøîàå§¨§£¨¦¦
BúãBáòì øæBç,dligzakéðLodkd zgz yniye `ay df sqei - ¥©£¨¥¦

,oey`xdìBãb ïäëì àì éeàø Bðéà,micba dpenya ynyndàìå ¥¨Ÿ§Ÿ¥¨§Ÿ
èBéãä ïäëìk ynyl ,jkl mrhde .micba drax`a ynyndïäk §Ÿ¥¤§Ÿ¥

ìBãbexfby ,el exizd `läáéà íeMîodkl mexbi df xacy - ¨¦¥¨
`l s`e .el dey dyrp eizgz didy odky ,eze` `epyl lecbd

k ynylíeMî ,èBéãä ïäkyàìå LãBwa ïéìòî,ïéãéøBîxg`ne Ÿ¥¤§¦©£¦©¤§Ÿ¦¦
.heicd odk zbxcl eze` micixen oi` lecb odk dide

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
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øáò íàL éñBé éaø äãBîe .éñBé éaøk äëìäminkg zpwz lr £¨¨§©¦¥¤©¦¥¤¦¨©
,ig lecbd odkdy onf lk cearl edexq`yãáòåycwnd ziaa §¨©

y ,micba dpenya,äøLk BúãBáòwxe ,`ed lecb odk zn`a ixdy £¨§¥¨
.dceara edexq` dxifb meyn

úî íàL éñBé éaø äãBîe .éñBé éaøk äëìä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©£¨¨§©¦¥¤©¦¥¤¦¥
d lecb odkL ,ïBLàøedexiarde mixetikd meia cary ipyd odkd ¦¤

BúãBáòì øæBç:`xnbd zl`ey .dlecb dpedklàèéLtxfegy ¥©£¨§¦¨
z`py ly yygd meyn wx `ed edelqty mrhd ixdy ,ezcearl

:`xnbd zayiin .xzei yegl oi` zny xg`le ,lecb odkeäî©
àîéúced`pyi lecbd odkdy yegl yi oiicry xn`z `ny - §¥¨

oky ,dlecb dpedkl aeyi ezen xg`ly llbaäøö déì àéåä©§¨¥¨¨
íéiçîdy`d z` z`peyd dy` enk eiabl ipyd odkd aygpy - ¥©¦

ick dzxv zenl odn zg` lk dtvny ,dlral yiy ztqepd
ipyd df odky lecbd odkd xaeq o`k s`e ,dcigid ezy` didzy

dtvnyyg meyne ,dlecbd dpedkd z` zyxl ick ezenl
xefgi `l oey`xd zen xg`l s`y minkg epwzi ef d`pyl

,ezcearlïì òîLî à÷mzpwz lke ,jkl minkg eyyg `ly ¨©§©¨
.oey`xd odkd iiga ezcearl ipyd xefgi `ly wx dzid

:dpyna epipyBì ïéðé÷úî úøçà äMà óà øîBà äãeäé éaø`ny ©¦§¨¥©¦¨©¤¤©§¦¦
:`xnbd dywn .'eke ezy` zenzì éLééç àä énð ïðaøåànL- §©¨¨©¦¨¨§¥§¤¨

odkl d`neh leqt rx`i `ny oebke dlwzl miyyeg md s` `ld
zenzy jkl eyyg `l recne ,xg` odk oipiwzn eid jkle ,lecbd

:`xnbd zvxzn .ezy`àçéëL äàîeè ,ïðaø Cì éøîàievn - ¨§¥¨©¨¨§¨§¦¨
mr ly eitn wex fzeiy e` ixw zngn odkd `nhi rztly xacd
ly dlwzl eyyg jkl ,dxdhe d`neha xidf epi`y ux`d

mle` ,d`nehàçéëL àì äúéîmei jez zeni mc`y ievn epi` - ¦¨Ÿ§¦¨
odk ly ezy`y jkl mixetikd mei axra eyyg `l ok lre ,cg`

.ztqep dy` el oiwzdl ekixvd `le ,zxgnl zenz lecb
:dpyna epipy.óBñ øácì ïéà ïk íà Bì eøîà:`xnbd zl`eyøétL ¨§¦¥¥©¨¨©¦
déì éøîà à÷opaxäãeäé éaøìepi`y s` dzinl `ed yyeg m` ¨¨§¥¥§©¦§¨

.dcedi iax ly enrh dne ,dipyd zzinl mb yegl yi `ld ,ievn
:`xnbd daiyn,Cì øîà äãeäé éaøåmpn`àãçc äúéîì- §©¦§¨¨©¨§¦¨©£¨

,zg` dy` zenzy,ïðéLééçj`ézøúc äúéîìizy ezeniy - ©§¦¨§¦¨§©§¥
mixetikd meia miyp,ïðéLééç àìe`x `le xzeia wegx yyg edfy Ÿ©§¦¨

:`xnbd zx`an .ztqep dy` oiwzdl jk meyn jixvdlïðaøå§©¨¨
iptn `ed ,mizy ly dzinl yeygpy dcedi iax lr eprhy

ok lre ,ievn xac epi` zg` dy` ly dzinl yyg s` `ldyéà¦
mewn lknLçéîì àkéày ixd ,jkl yeygl z`a -äúéîì eléôà ¦¨§¥©£¦§¦¨

ïðéLééç ïéøzc.eiyp izy zzinl s` yegl yi - ¦§¥©§¦¨
:`xnbd zl`eyïðaøåedi iaxl eprhy enkyegl yi m`y dc §©¨¨

oi`y exaq df zngne ,dipyd zzinl mb yegl yi zg` zzinl
,llk yegleäééLôðì eäðéà eøîéð,mnvr ixacl opax exn`i - ¥§¦§§©§©§

`ny yeygp ,d`neh yygn xg` odk oipiwzn ly dpwzl s`y
el oiwzp `l okle ,seq xacl oi` ok m`e `nhi mb eizgz dpennd
zayiin .ztqep dy` el oiwzdl jxev oi`y myk eizgz xg` odk

:`xnbdàeä æéøæ ìBãb ïäk ,ïðaø Cì éøîà,d`nehd on `ed xnype ¨§¥¨©¨¨Ÿ¥¨¨¦
cinrdl dpwzd dlirede ,seq xacl didi `ly yegl oi` jkle

:`xnbd zl`ey .eizgz xg` odkàeä æéøæ éàon xnyidl ¦¨¦
,xacd eciae ,d`nehd,øçà ïäk ïéðé÷úî änìyegl oi` `ld ¨¨©§¦¦Ÿ¥©¥

:`xnbd dper .`nhie lyxzi `nyäøö déì ïðéãáòc ïåékxg`n - ¥¨§©§¦¨¥¨¨
lral miyp izyk xacd aygpe ,eizgz didiy xg` odk micgiine

,dzxaga dxv zg` lky cg`éôè æøcæîc ïkL ìkmxeb df xac - ¨¤¥§¦§¨¥§¥
z` exiari `ly ick `nhi `ly xzei xdfidl lecbd odkl

.etilgn icil dceard
yygn ,zxg` dy` odkl mipiwzny xacd mrh epipy dpyna
,dceard zrya dy` el didzy jixv lecb odke ,ezy` zenzy
cvik dpc `xnbd .ezy` ef eziae 'ezia crae ecra xtke' xn`py

:zl`eye ,ef dpwz dliredàzðwúa déì ébñ éîedna ic m`d - ¦©¦¥§©©§¨
ixde ,dy` micgiine mipinfny xnelk ,'oipiwzn' wxyøîà 'Búéa'¥¨©

Cäå ,àðîçø,dyciw `l oiicry ef dy` -àéä Búéa åàìdaiyn . ©§¨¨§©¨¥¦
:`xnbddì Lc÷îcdzn xy`ky ,xetik mei iptl ef dy`l ¦§©¥¨

dfa lired dn :`xnbd zl`ey .xg` 'zia' xak el yi dpey`xd
,dycwn wxydì ñéðk àìc änk àäå,dteg ici lr d`yp `ly - §¨©¨§¨¨¦¨

ok m`y dyw oiicre ,ezy` dpi`.àéä Búéa åàì:`xnbd daiyn ¨¥¦
,dì ñéðëc:`xnbd dywn .ezia zaygp jkle ,dze` `ypyïk íà §¨¦¨¦¥

,xetik mei iptl dze` `yp xakydéì äåäel yiy jka aygp - £¨¥
,íéza éðL,miyp izy el yi ixdyãòáe Bãòa øtëå' øîà àðîçøå §¥¨¦§©§¨¨¨©§¦¤©£§©

'Búéacigi oeylaxtknyzg` dy` lr wxíéza éðL ãòa àìå ¥§Ÿ§©§¥¨¦
:`xnbd zvxzn .miyp izy lr xtkn epi`y -c`yepy xg`l §

dze`äøãe xfeg -,dì Løâî.xetik meia miza ipy el oi` jkle £©§¨¥¨
:`xnbd dgecàzëecì ïééLe÷ àøãä ,dì Løâî éàzxfeg aey - ¦§¨¥¨¨§¨§©§§¨

zg` dy` wx el yi oky ,melk dpwzd dlired `ly ,`iyewd
.dpey`xd ezy` zenz `ny yeygl jixv dcedi iaxl ok m`e

:`xnbd zx`anàëéøö àì`l` ,mixenb oiyexibl dpeekd oi` - Ÿ§¦¨
dì Løâîcdipyd ezy`l -.éàðz ìò`l `xnbd .x`eaiy itke ¦§¨¥¨©§©

,oiyexiba dpzd cvik x`aie eixac z` ovxzd miiqiy cr dpiznd
leki ote` dfi`a mi`pzd ipte` lk z` aygl dnvra dpce
.miza ipy el eidi `le ,dxwn lka zia el didiy lireiy zepzdl

éhéb äæ éøä dì øîàcéúeîzL] úðî ìò Coeike .mixetikd meia §¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤¨¦
,`id zenz m` ok lr ,odn zg` zenl wx `l` miyyeg `ly
cg` zia el yie ,mixetikd mei axrn lg hbde i`pzd miiwzp
ixd ,dpey`xd `l` `id dzn `l m`e ,dpey`xd ezy` `ide
dceard z` dyer ote` lkay `vnpe ,dipyd z` el yie hb epi`

:`xnbd dgec .cg` zia mràúééî àì àîìéãå`ly okzi `lde - §¦§¨Ÿ¨§¨
,dpey`xd `le `id `l zenz,íéza éðL déì äåäådidiy jixve ©£¨¥§¥¨¦

.cg` zia wx el
àlà,df ote`a dpzdy xn`péhéb äæ éøä dì øîàcàlL [úðî ìò C ¤¨§¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ

,éúeîzjkleäúéî àì éài`pzd miiwzp ,dzn `l ok` m` - ¨¦¦Ÿ¨§¨
e,dì àLøbéî,dpey`xd ezy` `ide ,'cg` zia' mr wx x`ypeéàå ¦¨§¨¨§¦

àä äúéîlkn ,dyexb dpi`e i`pzd miiwzp `l mpn` ,dipyd ef - ¨§¨¨
ixde ,dzn `idy ,cg` zia o`k yi mewnCä àîéé÷ezy` - ©§¨©

:`xnbd dgec .zniiw dpey`xdàéä àîìéãålr yxiby ef ,dipyd §¦§¨¦
ok` ,zenz `ly i`pzå ,äúéî àìok m`éàäc àhéb déì äåä- Ÿ¨§¨§£¨¥¦¨§©

aygp ok` dlaiwy hbd,àhébmle` ,diyexib elgy ezy` dpi`e ¦¨
dzøáç àúééîe,xetik meia dzn dpey`xd ezy` -déì í÷å- ¨§¨£¤§¨§¨¥

`ed cnery `vnpeúéa àìadpey`xd ixdy ,eilr xtkl llk §Ÿ©¦
.zyxebn dipyde dzn

àlàyxtpdì øîàcjihib df ixd,[íkî úçà] úeîzL úðî ìò ¤¨§¨©¨©§¨¤¨©©¦¤
m`y jka liredeàä äúéî,dipyd dy`d -Cä àîéé÷- ¨§¨¨©§¨©

m` oke ,miyp izy dceard zligza el oi`e dpey`xdCä äúéî̈§¨©
,dpey`xàä àîéé÷ àä:`xnbd dgec .dipydàúééî àì àîìéãå ¨©§¨¨§¦§¨Ÿ¨§¨

eäééðéî àãç àìåi`pzd miiwzp `le ,odn zg` s` dzn `ly - §Ÿ£¨¦©§
zniiw dipyd ezy`e hbd lha ok m`eãBòå .íéza éðL déì äåäå©£¨¥§¥¨¦§

,dfk i`pz ly ote` zegcl yiàðååb éàä ékdfk ote`a ike - ¦©©§¨
lekie diiga `ed ielzy i`pz ea lihde dy`l hb ozep mc`y

,dzzina wx xxazdlàhéb éåä éîhbl df xac aygp m`d - ¦£¥¦¨
,oiyexib lertl lekiy,àáø øîàäåxn`e ezy`l hb ozepdéøä §¨¨©¨¨£¥

éhéb äæ,úeúéøk äæ ïéà éëéiçå éiç éîé ìk ïéé ézLz àlL úðî ìò C ¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦¨§¥©©§©©§¦¥¤§¦
`l ,diig inia oii dzyz m` oiyexibd elegi `ly df i`pz ixdy
el` oiyexib oi`y `vnpe ,dzzina `l` oiyexibd elgy xxazi
z` miiwl xnyidl dkixv dini lk ixdy ,dpial epia mizxek
m` mle` .ea dxeyw oiicr `id ixde ,diyexib elegiy ick e`pz

oii dzyz `ly zpn lr dyxbny dpzdäæ éøä ,éðBìt éiç éîé ìk̈§¥©¥§¦£¥¤
,úeúéøk,diiga ipelt eze` zeni m` miiwzdl i`pzd leki oky §¦

,diyexib elhazi `le jli`e o`kn oii zezyl zxzen didze
oiyexibd elegiy dpzd xy`k ok m`e .mdipia zxek hbdy `vnpe

.zezixk hb df oi`e ,oiyexibd exnbp `l diig lky ixd ,dzena
éhéb äæ éøä dì øîàc àlàézøáç úeîz àlL úðî ìò C,Cjkay ¤¨§¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¨£¤§¦

y i`pzd lireddzøáç äúéî àì éàefy `vnp ,dpey`xd ezy` ¦Ÿ¨§¨£¤§¨
dipydàLøbéî,hbd zpizp zrnàä äúéî éàå,dpey`xdàä ¦¨§¨§¦¨§¨¨¨

àä àîéé÷miiwzp `l dzxag dzne xg`ny ,dipyd ef zcner - ©§¨¨
gec .'cg` zia' el yie ,diyexib elg `le i`pzd:`xnbd dàîìéãå§¦§¨

äãBáòc àbìôa dzøáç àúééîdpey`xd zenzy okzi `lde - ¨§¨£¤§¨§©§¨©£¨
,mixetikd mei zcear z` ligzdy xg`lådzny jk jezn §

meid zcear rvn`a dpey`xdàúlî élbéàxacd xxazp - ¦©¦¦§¨
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izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxtmigqt
`ki` i` d`neha inp exnip ,izxzc dzinl inp opiyiig yginl `ki` i` ixn`c oeik

.seq xacl oi`e ,ixzc d`nehl inp opiyiig Ð yginlàåä æéøæ,d`nehd on xnype Ð

.epicia dxeqn oi` dzin la`àúð÷úá.dpnfda Ðïééùå÷ àøãä.zenz `nyc Ð

éúåîúù úðî ìòo`k oi`e ,rxtnl hb `vnp Ð meia ea dzn m`e ,mixetkd meia Ð

dzne `id dzn `l m`e ,cg` zia `l`

dzxiaglke ,hb hbd oi`y ,z`f el dx`yp Ð

ik ,cenrl oileki day oivexiz oi` z`f `ibeq

oicnln ik `l` epi`e ,zeax zeaeyz odl yi

aiyn epi`e ,ok aiydl yi ok xn`z m`e :epze`

ewlqn `ed zg`a ik ,aiydl yiy zeaeyz lk

.dpekn lr dcinrdy cr ,xg` oipra uxzl

äúééî àì àîìéãå.hb hbd oi`e Ðúðî ìò
úåîú àìùxn`wck dzn `l i`e Ðded Ð

.rxtinl `hib dilàðååâ éàäëi`pzdy Ð

?hb ded in ,diiga ielzúåúéøë äæ ïéàÐ

zezixk op`e ,ea dxeyw diig ini lk ixdy

.opiraúåúéøë äæ éøä éðåìô ééç éîé ìëÐ

.ipelt zzin xg`l `ypize,hb `ed meidn mbe

dlwlw m`yepi`y ,yi` zy` aeig o`k oi` Ð

.ipelt iiga oii dzyz `ny yygk `l`àìù
êéúøáç úåîúded dzxiag dzn `l i`e Ð

.cg` zia `l` o`k oi`e ,rxtnl hb dl
íà
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äëìäzia" wxt migafa jixt `peeb i`d ikc !?`giynl `zklid :dniz Ð iqei iaxk

`wtp `ki`c :xnel yie !(a,`p oixcdpq) "zezin rax`" wxtae (`,dn) "i`ny

Ð qpe`d xeariyky ,qpe` zngn xare xeaivd lr dpennd qpxtl ,dfd onfa elit` dpin

.dixfr oa xfrl` iaxe l`ilnb oaxc dyrn `edd ik .ipya ceak oibdep mbe ,ezxxyl xfeg

oaxk wiqtc (a,c) ziprzc `nw wxtac `idde

oil`ey oeygxna iriaya xn`c .l`ilnb

yi Ð miiw ycwnd ziay onfa dl iwene ,minybd

,laa] ipal dfd onfa elit` dpin `wtpc xnel

`de .mzd `zi`ck ,`xaca ixit edl [zi`c

,gqt iab (`,eq) "mixac el`" wxt migqta xn`c

xyt` i`y dk`ln lk :`aiwr iax xn` llk

wiqte .zayd z` dgec Ð zay axrn zeyrl

:xnel yi !`aiwr iaxk dkld (a,hq) `xnba

dlin iabc ab lr s`e .dlin oiprl dpin `wtpc

xfril` iax" wxta ikd dcedi ax wiqt inp

ikd wiqt mewn lkn Ð (`,blw zay) "dlinc

:dywe .dlinc `wqit inel`l ,izkec ixza

iaxk wiqt (`,ap zegpn) "zlkzd" wxt seqac

odk iziag iab i`zqec oa iqei `a`ke ,oerny

`iywa df qtez cenlzd oi`c :xnel yie !lecb

,eze` dywn sqei ax `l` ,`giynl `zklid

zia" wxtae (my oixcdpq) "zezin rax`" wxta

xcdnc ikid ik ,yyeg epi` cenlzd la` ."i`ny

axl dil('ek) dzrn `l` "i`ny zia" wxta sqei

l"vf odk miig epiaxe .ipzip `l miycw zhigy

,izxz `ki`c `kid `l` ikd jixt `lc :uxiz

zia" wxtc `idd oebk .dxiare `giynl `zklid

iab "zezin rax`" wxtae ,lebita ixii`c "i`ny

`zlin Ð izxz `ki`c oeike .dzpify odk za

`zklid wqtinl dil ied `le ,`id `giky `lc

.llk `giky `lc `zlinaùøâîãlr dl

,opiwqnck uxzl ezrc did uxznd Ð i`pz

`ly zpn lr jihib df ixd" dl xn` `cglc

lr jihib df ixd" dl xn` `cgle "jizxag zenz

cenlzd lray `l` ,"zqpkd zial qpk`y zpn

wcwcne jlede ,uxznd ly dizlinl wiqn `l

,'ek izenzy zpn lr dl xn`c ,dizlinc yexita

dl xn`c i` ?i`pz lr xninl zira ikid :xnelk

edl eede ,dzn `l `nlice Ð "izenzy zpn lr"

"zenz `ly zpn lr" dl xn`c `l` .miza ipy

xn` `cglc wiqnck `l` dil `nwezin `le ,i`pz lrc `iepiyc `zlinc `yexit envrn wcwcy ,cenlzd lra ixacn dlek Ð `zlinc `pwqn cr ,'eke jxtinl `ki` inp `d` Ð 'eke

,"xn`c `l`" z"lc yi mlekac ,zn`d lr cxei `edy cr zeiyew gkn wcwcne jledy ,dywnd ixacn md dl xn`c `l` jpd lkc ,ok `edy rcze ,'eke "jizxag zenz `ly zpn lr"

opiqxb `le ,`cgl opiqxb Ð uexiz eze` lr zeywdl ezrc oi`e ,jk wiqn envra dywndy itle ."zqpkd zial qpk`y zpn lr jihib df ixd dl xn` `cgl `l`" ,qxb `xza `iepiyae

.z"lca `cglc

ìò.miza ipy `zry `idd cr eedil `lc ,dyxbn jkld ,dcearc `blta izenzy zpn lr xninl `ki` :xnel yi ?dl yxbn i`n` ok m` :jxtinl ivn ded Ð izenzy zpnìòzpn

.ith giky `dc ,`cg `le dzn `l `nlice jxtinl ith dil `gip `l` .zia `la dil mwe `hib dil dede ,ediipin `cg dl dzn `nlice :jxtinl ivn ded Ð mkn zg` zenzy

ìëixd Ð ipelt iig ini lk ,zezixk df oi` Ð iig ini lk oii izyz `ly zpn lr jihib df ixd `ax xn` ,opixn` (a,bt oihib) "yxbnd" wxtac :wgvi epiaxl dniz Ð 'ek ikiige iig ini

df ixd Ð ipelt iige iig ini lk ,zezixk df oi` Ð ikiig ini lk `l` cr .'eke ziin `nlic ,inp dicic iig .di`pzl dil dniiwne ,ziin `nlicc Ð ipelt iig `py i`n :jixte .zezixk df

,hb ied Ð `cegl dzxiag iiga `l` `lz `l i`c i`d i`n :wgvi epiax dywd cere !`pwqnk `le ,mzd `xwirn jzrc `wlq xn`ck `l dpi` `kdc `ibeqc ,dyw `zyde ,zezixk

oky lke ,`xwirnc `pyil epiid Ð iig ini lk `ax xn`de :eyexit ikde .mzdc `pwqnce ,`xwirnc `pyil `kd hwpc :il d`xpe ?rxb rxbin Ð dzxiag iiga e` diiga e` dlzy liayae

,mzdc ipyil lkl xity jixt ok m`e .`ed ikiig ini lk `kde .zezixk df oi` Ð mzdc `pwqnck ikiig xn`y oia ,`xwirnck ,iig ini lk xn`y oia :yexit .zezixk df oi` Ð ikiig ini lk

elegie ,dzzina miiwnc xyt`c i`pz `ki`c `kid lkc ,rxb rxbinc xninl `ki` dzzina inp i`pzd dlzc `zyd `hib ied jizxag zenzy zpn lr `l` xn` `l eli`c ab lr s`c

idi` `ziin i` ,inp `kde .zezixk df oi` Ð dzzin zrya hbde i`pzd meiwikc .jizxag zenzy zpn lr xn`c `kidl inc `le ,dzzina cgia hbde i`pzd meiw lg ixd Ð `yixa

.`hib lg `l Ð `yixa `ziin `id i`e ,z`f ly diiga dhib liig Ð `yixa dzxiag `ziin

àìà`ziin `nlice :jixte ,"jizxag zenz `ly zpn lr" xn`c ,ipyc dipin wilqc i`n` i`we ,`d inp dl xn`c yxtl d`xp Ð jizxag zenzy zpn lr jihib df ixd dl xn`c

`l` dl xn` `l i`c ."dcearc `blta jizxag zenzy zpn lr" inp dl xn`e "jizxag zenz `ly zpn lr jihib df ixd" ipyil ediiexz dl xn`c :ipyne ?'ek dcearc `blta

ixiin jgxk lr `l` ,["zenzy zpn lr" d"c] lirl ziyixtck ,dzn `lc ith `giky `de ,miza ipy dil eede ,dzxiag `ziin `l `nlice :jxtinl dil ded Ð "jizxag zenzy zpn lr"

.ipyil ediiexz dl xn`c
`l`
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ïBLàø úî íàL éñBé éaø äãBîe ,éñBé éaøk¯øæBçL §©¦¥¤©¦¥¤¦¥¦¤¥
.BúãBáòì¯!àèéLt¯äøö déì àéåä :àîéúc eäî ©£¨§¦¨©§¥¨¨§¨¥¨¨
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!äãeäé éaøì¯àãçc äúéîì :Cì øîà äãeäé éaøå §©¦§¨§©¦§¨¨©¨§¦¨©£¨
¯ézøúc äúéîì ,ïðéLééç¯éà :ïðaøå .ïðéLééç àì ¨§¦©§¦¨§©§¥¨¨§¦©§©¨©¦

Lçéîì àkéà¯ïéøzc äúéîì eléôà.ïðéLééç¯,ïðaøå ¦¨§¥©£¦§¦¨¦§¥¨§¦©§©¨©
!eäééLôðì eäðéà eøîéð¯ìBãb ïäk :ïðaø Cì éøîà ¥§¦§§©§©§¨§¦¨©¨©Ÿ¥¨

.àeä æéøæ¯øçà ïäk ïéðé÷úî änì àeä æéøæ éà?¯ ¨¦¦¨¦¨¨©§¦¦Ÿ¥©¥
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!àéä¯.dì Lc÷îc¯dì ñéðk àìc änk àäå¯!àéä Búéa åàì¯.dì ñéðëc¯déì äåä ïk íà ¦¦§©¥¨§¨©¨§¨¨¥¨¨¥¦§¨¥¨¦¥£¨¥
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éhéb äæ éøä" dìàlL úðî ìò Cézøáç úeîzdzøáç äúéî àì éà "C¯éàå ,àLøbéî ¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¨£¤§¥¦¨¨§¨£¤§¨¦©§¨§¦

àä äúéî¯.àä àîéé÷ àä¯àúlî élbéàå ,äãBáòc àbìôa dzøáç àúééî àîìéãå ¨§¨¨¨¨§¨¨§¦§¨¨§¨£¤§¨§©§¨©£¨§¦©¦¦§¨
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc `nei(iying meil)

øáò íàL éñBé éaø äãBîe .éñBé éaøk äëìäminkg zpwz lr £¨¨§©¦¥¤©¦¥¤¦¨©
,ig lecbd odkdy onf lk cearl edexq`yãáòåycwnd ziaa §¨©

y ,micba dpenya,äøLk BúãBáòwxe ,`ed lecb odk zn`a ixdy £¨§¥¨
.dceara edexq` dxifb meyn

úî íàL éñBé éaø äãBîe .éñBé éaøk äëìä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©£¨¨§©¦¥¤©¦¥¤¦¥
d lecb odkL ,ïBLàøedexiarde mixetikd meia cary ipyd odkd ¦¤

BúãBáòì øæBç:`xnbd zl`ey .dlecb dpedklàèéLtxfegy ¥©£¨§¦¨
z`py ly yygd meyn wx `ed edelqty mrhd ixdy ,ezcearl

:`xnbd zayiin .xzei yegl oi` zny xg`le ,lecb odkeäî©
àîéúced`pyi lecbd odkdy yegl yi oiicry xn`z `ny - §¥¨

oky ,dlecb dpedkl aeyi ezen xg`ly llbaäøö déì àéåä©§¨¥¨¨
íéiçîdy`d z` z`peyd dy` enk eiabl ipyd odkd aygpy - ¥©¦

ick dzxv zenl odn zg` lk dtvny ,dlral yiy ztqepd
ipyd df odky lecbd odkd xaeq o`k s`e ,dcigid ezy` didzy

dtvnyyg meyne ,dlecbd dpedkd z` zyxl ick ezenl
xefgi `l oey`xd zen xg`l s`y minkg epwzi ef d`pyl

,ezcearlïì òîLî à÷mzpwz lke ,jkl minkg eyyg `ly ¨©§©¨
.oey`xd odkd iiga ezcearl ipyd xefgi `ly wx dzid

:dpyna epipyBì ïéðé÷úî úøçà äMà óà øîBà äãeäé éaø`ny ©¦§¨¥©¦¨©¤¤©§¦¦
:`xnbd dywn .'eke ezy` zenzì éLééç àä énð ïðaøåànL- §©¨¨©¦¨¨§¥§¤¨

odkl d`neh leqt rx`i `ny oebke dlwzl miyyeg md s` `ld
zenzy jkl eyyg `l recne ,xg` odk oipiwzn eid jkle ,lecbd

:`xnbd zvxzn .ezy`àçéëL äàîeè ,ïðaø Cì éøîàievn - ¨§¥¨©¨¨§¨§¦¨
mr ly eitn wex fzeiy e` ixw zngn odkd `nhi rztly xacd
ly dlwzl eyyg jkl ,dxdhe d`neha xidf epi`y ux`d

mle` ,d`nehàçéëL àì äúéîmei jez zeni mc`y ievn epi` - ¦¨Ÿ§¦¨
odk ly ezy`y jkl mixetikd mei axra eyyg `l ok lre ,cg`

.ztqep dy` el oiwzdl ekixvd `le ,zxgnl zenz lecb
:dpyna epipy.óBñ øácì ïéà ïk íà Bì eøîà:`xnbd zl`eyøétL ¨§¦¥¥©¨¨©¦
déì éøîà à÷opaxäãeäé éaøìepi`y s` dzinl `ed yyeg m` ¨¨§¥¥§©¦§¨

.dcedi iax ly enrh dne ,dipyd zzinl mb yegl yi `ld ,ievn
:`xnbd daiyn,Cì øîà äãeäé éaøåmpn`àãçc äúéîì- §©¦§¨¨©¨§¦¨©£¨

,zg` dy` zenzy,ïðéLééçj`ézøúc äúéîìizy ezeniy - ©§¦¨§¦¨§©§¥
mixetikd meia miyp,ïðéLééç àìe`x `le xzeia wegx yyg edfy Ÿ©§¦¨

:`xnbd zx`an .ztqep dy` oiwzdl jk meyn jixvdlïðaøå§©¨¨
iptn `ed ,mizy ly dzinl yeygpy dcedi iax lr eprhy

ok lre ,ievn xac epi` zg` dy` ly dzinl yyg s` `ldyéà¦
mewn lknLçéîì àkéày ixd ,jkl yeygl z`a -äúéîì eléôà ¦¨§¥©£¦§¦¨

ïðéLééç ïéøzc.eiyp izy zzinl s` yegl yi - ¦§¥©§¦¨
:`xnbd zl`eyïðaøåedi iaxl eprhy enkyegl yi m`y dc §©¨¨

oi`y exaq df zngne ,dipyd zzinl mb yegl yi zg` zzinl
,llk yegleäééLôðì eäðéà eøîéð,mnvr ixacl opax exn`i - ¥§¦§§©§©§

`ny yeygp ,d`neh yygn xg` odk oipiwzn ly dpwzl s`y
el oiwzp `l okle ,seq xacl oi` ok m`e `nhi mb eizgz dpennd
zayiin .ztqep dy` el oiwzdl jxev oi`y myk eizgz xg` odk

:`xnbdàeä æéøæ ìBãb ïäk ,ïðaø Cì éøîà,d`nehd on `ed xnype ¨§¥¨©¨¨Ÿ¥¨¨¦
cinrdl dpwzd dlirede ,seq xacl didi `ly yegl oi` jkle

:`xnbd zl`ey .eizgz xg` odkàeä æéøæ éàon xnyidl ¦¨¦
,xacd eciae ,d`nehd,øçà ïäk ïéðé÷úî änìyegl oi` `ld ¨¨©§¦¦Ÿ¥©¥

:`xnbd dper .`nhie lyxzi `nyäøö déì ïðéãáòc ïåékxg`n - ¥¨§©§¦¨¥¨¨
lral miyp izyk xacd aygpe ,eizgz didiy xg` odk micgiine

,dzxaga dxv zg` lky cg`éôè æøcæîc ïkL ìkmxeb df xac - ¨¤¥§¦§¨¥§¥
z` exiari `ly ick `nhi `ly xzei xdfidl lecbd odkl

.etilgn icil dceard
yygn ,zxg` dy` odkl mipiwzny xacd mrh epipy dpyna
,dceard zrya dy` el didzy jixv lecb odke ,ezy` zenzy
cvik dpc `xnbd .ezy` ef eziae 'ezia crae ecra xtke' xn`py

:zl`eye ,ef dpwz dliredàzðwúa déì ébñ éîedna ic m`d - ¦©¦¥§©©§¨
ixde ,dy` micgiine mipinfny xnelk ,'oipiwzn' wxyøîà 'Búéa'¥¨©

Cäå ,àðîçø,dyciw `l oiicry ef dy` -àéä Búéa åàìdaiyn . ©§¨¨§©¨¥¦
:`xnbddì Lc÷îcdzn xy`ky ,xetik mei iptl ef dy`l ¦§©¥¨

dfa lired dn :`xnbd zl`ey .xg` 'zia' xak el yi dpey`xd
,dycwn wxydì ñéðk àìc änk àäå,dteg ici lr d`yp `ly - §¨©¨§¨¨¦¨

ok m`y dyw oiicre ,ezy` dpi`.àéä Búéa åàì:`xnbd daiyn ¨¥¦
,dì ñéðëc:`xnbd dywn .ezia zaygp jkle ,dze` `ypyïk íà §¨¦¨¦¥

,xetik mei iptl dze` `yp xakydéì äåäel yiy jka aygp - £¨¥
,íéza éðL,miyp izy el yi ixdyãòáe Bãòa øtëå' øîà àðîçøå §¥¨¦§©§¨¨¨©§¦¤©£§©

'Búéacigi oeylaxtknyzg` dy` lr wxíéza éðL ãòa àìå ¥§Ÿ§©§¥¨¦
:`xnbd zvxzn .miyp izy lr xtkn epi`y -c`yepy xg`l §

dze`äøãe xfeg -,dì Løâî.xetik meia miza ipy el oi` jkle £©§¨¥¨
:`xnbd dgecàzëecì ïééLe÷ àøãä ,dì Løâî éàzxfeg aey - ¦§¨¥¨¨§¨§©§§¨

zg` dy` wx el yi oky ,melk dpwzd dlired `ly ,`iyewd
.dpey`xd ezy` zenz `ny yeygl jixv dcedi iaxl ok m`e

:`xnbd zx`anàëéøö àì`l` ,mixenb oiyexibl dpeekd oi` - Ÿ§¦¨
dì Løâîcdipyd ezy`l -.éàðz ìò`l `xnbd .x`eaiy itke ¦§¨¥¨©§©

,oiyexiba dpzd cvik x`aie eixac z` ovxzd miiqiy cr dpiznd
leki ote` dfi`a mi`pzd ipte` lk z` aygl dnvra dpce
.miza ipy el eidi `le ,dxwn lka zia el didiy lireiy zepzdl

éhéb äæ éøä dì øîàcéúeîzL] úðî ìò Coeike .mixetikd meia §¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤¨¦
,`id zenz m` ok lr ,odn zg` zenl wx `l` miyyeg `ly
cg` zia el yie ,mixetikd mei axrn lg hbde i`pzd miiwzp
ixd ,dpey`xd `l` `id dzn `l m`e ,dpey`xd ezy` `ide
dceard z` dyer ote` lkay `vnpe ,dipyd z` el yie hb epi`

:`xnbd dgec .cg` zia mràúééî àì àîìéãå`ly okzi `lde - §¦§¨Ÿ¨§¨
,dpey`xd `le `id `l zenz,íéza éðL déì äåäådidiy jixve ©£¨¥§¥¨¦

.cg` zia wx el
àlà,df ote`a dpzdy xn`péhéb äæ éøä dì øîàcàlL [úðî ìò C ¤¨§¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ

,éúeîzjkleäúéî àì éài`pzd miiwzp ,dzn `l ok` m` - ¨¦¦Ÿ¨§¨
e,dì àLøbéî,dpey`xd ezy` `ide ,'cg` zia' mr wx x`ypeéàå ¦¨§¨¨§¦

àä äúéîlkn ,dyexb dpi`e i`pzd miiwzp `l mpn` ,dipyd ef - ¨§¨¨
ixde ,dzn `idy ,cg` zia o`k yi mewnCä àîéé÷ezy` - ©§¨©

:`xnbd dgec .zniiw dpey`xdàéä àîìéãålr yxiby ef ,dipyd §¦§¨¦
ok` ,zenz `ly i`pzå ,äúéî àìok m`éàäc àhéb déì äåä- Ÿ¨§¨§£¨¥¦¨§©

aygp ok` dlaiwy hbd,àhébmle` ,diyexib elgy ezy` dpi`e ¦¨
dzøáç àúééîe,xetik meia dzn dpey`xd ezy` -déì í÷å- ¨§¨£¤§¨§¨¥

`ed cnery `vnpeúéa àìadpey`xd ixdy ,eilr xtkl llk §Ÿ©¦
.zyxebn dipyde dzn

àlàyxtpdì øîàcjihib df ixd,[íkî úçà] úeîzL úðî ìò ¤¨§¨©¨©§¨¤¨©©¦¤
m`y jka liredeàä äúéî,dipyd dy`d -Cä àîéé÷- ¨§¨¨©§¨©

m` oke ,miyp izy dceard zligza el oi`e dpey`xdCä äúéî̈§¨©
,dpey`xàä àîéé÷ àä:`xnbd dgec .dipydàúééî àì àîìéãå ¨©§¨¨§¦§¨Ÿ¨§¨

eäééðéî àãç àìåi`pzd miiwzp `le ,odn zg` s` dzn `ly - §Ÿ£¨¦©§
zniiw dipyd ezy`e hbd lha ok m`eãBòå .íéza éðL déì äåäå©£¨¥§¥¨¦§

,dfk i`pz ly ote` zegcl yiàðååb éàä ékdfk ote`a ike - ¦©©§¨
lekie diiga `ed ielzy i`pz ea lihde dy`l hb ozep mc`y

,dzzina wx xxazdlàhéb éåä éîhbl df xac aygp m`d - ¦£¥¦¨
,oiyexib lertl lekiy,àáø øîàäåxn`e ezy`l hb ozepdéøä §¨¨©¨¨£¥

éhéb äæ,úeúéøk äæ ïéà éëéiçå éiç éîé ìk ïéé ézLz àlL úðî ìò C ¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦¨§¥©©§©©§¦¥¤§¦
`l ,diig inia oii dzyz m` oiyexibd elegi `ly df i`pz ixdy
el` oiyexib oi`y `vnpe ,dzzina `l` oiyexibd elgy xxazi
z` miiwl xnyidl dkixv dini lk ixdy ,dpial epia mizxek
m` mle` .ea dxeyw oiicr `id ixde ,diyexib elegiy ick e`pz

oii dzyz `ly zpn lr dyxbny dpzdäæ éøä ,éðBìt éiç éîé ìk̈§¥©¥§¦£¥¤
,úeúéøk,diiga ipelt eze` zeni m` miiwzdl i`pzd leki oky §¦

,diyexib elhazi `le jli`e o`kn oii zezyl zxzen didze
oiyexibd elegiy dpzd xy`k ok m`e .mdipia zxek hbdy `vnpe

.zezixk hb df oi`e ,oiyexibd exnbp `l diig lky ixd ,dzena
éhéb äæ éøä dì øîàc àlàézøáç úeîz àlL úðî ìò C,Cjkay ¤¨§¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¨£¤§¦

y i`pzd lireddzøáç äúéî àì éàefy `vnp ,dpey`xd ezy` ¦Ÿ¨§¨£¤§¨
dipydàLøbéî,hbd zpizp zrnàä äúéî éàå,dpey`xdàä ¦¨§¨§¦¨§¨¨¨

àä àîéé÷miiwzp `l dzxag dzne xg`ny ,dipyd ef zcner - ©§¨¨
gec .'cg` zia' el yie ,diyexib elg `le i`pzd:`xnbd dàîìéãå§¦§¨

äãBáòc àbìôa dzøáç àúééîdpey`xd zenzy okzi `lde - ¨§¨£¤§¨§©§¨©£¨
,mixetikd mei zcear z` ligzdy xg`lådzny jk jezn §

meid zcear rvn`a dpey`xdàúlî élbéàxacd xxazp - ¦©¦¦§¨
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izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxtmigqt
`ki` i` d`neha inp exnip ,izxzc dzinl inp opiyiig yginl `ki` i` ixn`c oeik

.seq xacl oi`e ,ixzc d`nehl inp opiyiig Ð yginlàåä æéøæ,d`nehd on xnype Ð

.epicia dxeqn oi` dzin la`àúð÷úá.dpnfda Ðïééùå÷ àøãä.zenz `nyc Ð

éúåîúù úðî ìòo`k oi`e ,rxtnl hb `vnp Ð meia ea dzn m`e ,mixetkd meia Ð

dzne `id dzn `l m`e ,cg` zia `l`

dzxiaglke ,hb hbd oi`y ,z`f el dx`yp Ð

ik ,cenrl oileki day oivexiz oi` z`f `ibeq

oicnln ik `l` epi`e ,zeax zeaeyz odl yi

aiyn epi`e ,ok aiydl yi ok xn`z m`e :epze`

ewlqn `ed zg`a ik ,aiydl yiy zeaeyz lk

.dpekn lr dcinrdy cr ,xg` oipra uxzl

äúééî àì àîìéãå.hb hbd oi`e Ðúðî ìò
úåîú àìùxn`wck dzn `l i`e Ðded Ð

.rxtinl `hib dilàðååâ éàäëi`pzdy Ð

?hb ded in ,diiga ielzúåúéøë äæ ïéàÐ

zezixk op`e ,ea dxeyw diig ini lk ixdy

.opiraúåúéøë äæ éøä éðåìô ééç éîé ìëÐ

.ipelt zzin xg`l `ypize,hb `ed meidn mbe

dlwlw m`yepi`y ,yi` zy` aeig o`k oi` Ð

.ipelt iiga oii dzyz `ny yygk `l`àìù
êéúøáç úåîúded dzxiag dzn `l i`e Ð

.cg` zia `l` o`k oi`e ,rxtnl hb dl
íà
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äëìäzia" wxt migafa jixt `peeb i`d ikc !?`giynl `zklid :dniz Ð iqei iaxk

`wtp `ki`c :xnel yie !(a,`p oixcdpq) "zezin rax`" wxtae (`,dn) "i`ny

Ð qpe`d xeariyky ,qpe` zngn xare xeaivd lr dpennd qpxtl ,dfd onfa elit` dpin

.dixfr oa xfrl` iaxe l`ilnb oaxc dyrn `edd ik .ipya ceak oibdep mbe ,ezxxyl xfeg

oaxk wiqtc (a,c) ziprzc `nw wxtac `idde

oil`ey oeygxna iriaya xn`c .l`ilnb

yi Ð miiw ycwnd ziay onfa dl iwene ,minybd

,laa] ipal dfd onfa elit` dpin `wtpc xnel

`de .mzd `zi`ck ,`xaca ixit edl [zi`c

,gqt iab (`,eq) "mixac el`" wxt migqta xn`c

xyt` i`y dk`ln lk :`aiwr iax xn` llk

wiqte .zayd z` dgec Ð zay axrn zeyrl

:xnel yi !`aiwr iaxk dkld (a,hq) `xnba

dlin iabc ab lr s`e .dlin oiprl dpin `wtpc

xfril` iax" wxta ikd dcedi ax wiqt inp

ikd wiqt mewn lkn Ð (`,blw zay) "dlinc

:dywe .dlinc `wqit inel`l ,izkec ixza

iaxk wiqt (`,ap zegpn) "zlkzd" wxt seqac

odk iziag iab i`zqec oa iqei `a`ke ,oerny

`iywa df qtez cenlzd oi`c :xnel yie !lecb

,eze` dywn sqei ax `l` ,`giynl `zklid

zia" wxtae (my oixcdpq) "zezin rax`" wxta

xcdnc ikid ik ,yyeg epi` cenlzd la` ."i`ny

axl dil('ek) dzrn `l` "i`ny zia" wxta sqei

l"vf odk miig epiaxe .ipzip `l miycw zhigy

,izxz `ki`c `kid `l` ikd jixt `lc :uxiz

zia" wxtc `idd oebk .dxiare `giynl `zklid

iab "zezin rax`" wxtae ,lebita ixii`c "i`ny

`zlin Ð izxz `ki`c oeike .dzpify odk za

`zklid wqtinl dil ied `le ,`id `giky `lc

.llk `giky `lc `zlinaùøâîãlr dl

,opiwqnck uxzl ezrc did uxznd Ð i`pz

`ly zpn lr jihib df ixd" dl xn` `cglc

lr jihib df ixd" dl xn` `cgle "jizxag zenz

cenlzd lray `l` ,"zqpkd zial qpk`y zpn

wcwcne jlede ,uxznd ly dizlinl wiqn `l

,'ek izenzy zpn lr dl xn`c ,dizlinc yexita

dl xn`c i` ?i`pz lr xninl zira ikid :xnelk

edl eede ,dzn `l `nlice Ð "izenzy zpn lr"

"zenz `ly zpn lr" dl xn`c `l` .miza ipy

xn` `cglc wiqnck `l` dil `nwezin `le ,i`pz lrc `iepiyc `zlinc `yexit envrn wcwcy ,cenlzd lra ixacn dlek Ð `zlinc `pwqn cr ,'eke jxtinl `ki` inp `d` Ð 'eke

,"xn`c `l`" z"lc yi mlekac ,zn`d lr cxei `edy cr zeiyew gkn wcwcne jledy ,dywnd ixacn md dl xn`c `l` jpd lkc ,ok `edy rcze ,'eke "jizxag zenz `ly zpn lr"

opiqxb `le ,`cgl opiqxb Ð uexiz eze` lr zeywdl ezrc oi`e ,jk wiqn envra dywndy itle ."zqpkd zial qpk`y zpn lr jihib df ixd dl xn` `cgl `l`" ,qxb `xza `iepiyae

.z"lca `cglc

ìò.miza ipy `zry `idd cr eedil `lc ,dyxbn jkld ,dcearc `blta izenzy zpn lr xninl `ki` :xnel yi ?dl yxbn i`n` ok m` :jxtinl ivn ded Ð izenzy zpnìòzpn

.ith giky `dc ,`cg `le dzn `l `nlice jxtinl ith dil `gip `l` .zia `la dil mwe `hib dil dede ,ediipin `cg dl dzn `nlice :jxtinl ivn ded Ð mkn zg` zenzy

ìëixd Ð ipelt iig ini lk ,zezixk df oi` Ð iig ini lk oii izyz `ly zpn lr jihib df ixd `ax xn` ,opixn` (a,bt oihib) "yxbnd" wxtac :wgvi epiaxl dniz Ð 'ek ikiige iig ini

df ixd Ð ipelt iige iig ini lk ,zezixk df oi` Ð ikiig ini lk `l` cr .'eke ziin `nlic ,inp dicic iig .di`pzl dil dniiwne ,ziin `nlicc Ð ipelt iig `py i`n :jixte .zezixk df

,hb ied Ð `cegl dzxiag iiga `l` `lz `l i`c i`d i`n :wgvi epiax dywd cere !`pwqnk `le ,mzd `xwirn jzrc `wlq xn`ck `l dpi` `kdc `ibeqc ,dyw `zyde ,zezixk
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elegie ,dzzina miiwnc xyt`c i`pz `ki`c `kid lkc ,rxb rxbinc xninl `ki` dzzina inp i`pzd dlzc `zyd `hib ied jizxag zenzy zpn lr `l` xn` `l eli`c ab lr s`c

idi` `ziin i` ,inp `kde .zezixk df oi` Ð dzzin zrya hbde i`pzd meiwikc .jizxag zenzy zpn lr xn`c `kidl inc `le ,dzzina cgia hbde i`pzd meiw lg ixd Ð `yixa

.`hib lg `l Ð `yixa `ziin `id i`e ,z`f ly diiga dhib liig Ð `yixa dzxiag `ziin

àìà`ziin `nlice :jixte ,"jizxag zenz `ly zpn lr" xn`c ,ipyc dipin wilqc i`n` i`we ,`d inp dl xn`c yxtl d`xp Ð jizxag zenzy zpn lr jihib df ixd dl xn`c

`l` dl xn` `l i`c ."dcearc `blta jizxag zenzy zpn lr" inp dl xn`e "jizxag zenz `ly zpn lr jihib df ixd" ipyil ediiexz dl xn`c :ipyne ?'ek dcearc `blta

ixiin jgxk lr `l` ,["zenzy zpn lr" d"c] lirl ziyixtck ,dzn `lc ith `giky `de ,miza ipy dil eede ,dzxiag `ziin `l `nlice :jxtinl dil ded Ð "jizxag zenzy zpn lr"
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קסד
`xew dida cenr bi sc ± ipy wxtmigqt

äúøéáç äúî íà.hb dhib oi`c ,jd `niiw Ð'åë éñðëú àìù.mixetkd meia Ðàìà
äúòî.rnyna mizy o`k oi` ,ezia lirl oxn`c oeik Ðãçà íãàî úåàáä úåîáé éúù

.aizk cg` zia `dc ,odn zg` elit` maiizz `l miyp izy el didy Ðàì äñåøà
íáééúú.`id ezia e`l Ð dl qipk `lc dnk lk lirl zxn` z`e ,aizk zia `dc Ð

ïðåà áéø÷î`pngxc Ðaizkc ,diixy`xwie)

`l ycwnd one `nhi `l en`le eia`l" (`k

zhigya dl opiyxce 'ebe "llgi `le `vi

epi`e ,en`e eia` zna (`,fh migaf) miycw

cner zeidl ,llk ezyecwn z`vl jixv

dpine ,jka ezcear llig `l ik Ð aixwne

.llig Ð `vi `ly heicd odk `d ,opitliåðéàå
ìëåàmiycwe ,dcear `l` o`k dxzed `ly Ð

dxn`y ,lwd xyrnn xnege lw ope`l oixeq`

."epnn ipe`a izlk` `l" (ek mixac) dxez

åúéá êåúî åàéáäìede`iaiy `ed devn Ð

ikde ,exrv gktl ick ,meid lk cearl ycwnl

.daxwda weqr `di meid lk :dcedi iax xn`w

äéì ïðé÷ôî é÷åôà äãåäé 'øì àúùäheicdl Ð

dcedi 'x `nl` ,dceara ligzd elit` ,ope`

odk iabe ,`lewl opaxe `xnegl zepip` zaxwda

?ozhiy etilgd lecbáéø÷îå ãîåò äéäÐ

.i`w heicd odka
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àìà`nlic el dywd xakc ab lr s`c Ð zqpkd zial qpk`y zpn lr dl xn` `cgl

mipdk la` .od zeiplvr miypdy ,dcic iab ilin ipd Ð `zyipk ial `liir `l

dpi`y itl ,ith opiyiig dcic iab :cere .gkyi `le ,ith fixfc lecb odk oky lke ,od oifixf

elz dtka eh`c ,zqpkd zial `id qpkizy ,dzxiag zenz `l m` ze`xl o`ka dxicz

.dl

àãçì:yexit Ð 'ek qpk`y zpn lr dl xn`

zenz `ly zpn lr xn` dipyle

dzn i`c .icinl yginl `kil ezc ,jizxag

,zqpkd zial liir Ð dcearc `blta dipyd

`l i`e .miza ipy `kile rxtnl `hib dil dede

,hb `ziinwc dil `ied Ð `d `le `d `l `ziin

`ziinw `ziin i`e ,zqpkd zial leril `le

dzinlc ,`ziin `l dipyc oeik ,dcearc `blta

,rxtnl zyxebn dl `ied Ð yiig `l izxzc

`l` yxbn `l i` la` .zqpkd zial leril `le

`le ,zqpkd zial qpk`y zpn lr dl xn`e ,d`l

`blta lgx `ziin `nlic Ð icin lgxl xn`

mw zqpkd zial liir i` ?ciaril ikide ,dcearc

zial liir `l i`e ,zia `la `adle o`kn dil

,miza ipya dcear zvwn car ixd Ð zqpkd

ok rnyn oeyld mbe .xg` oipra xyt` `l jkld

dipyl s`c llkn Ð "dl xn` `cgl" xn`wcn

zxg` dy` :rnyn inlyexia .dnr dpzde xn`

ezy` zenz m`y ,dze` oipnfn Ð el oipiwzn

.mixetkd meia z`f ycwiy Ð mixetkd meia

,lenz`n ycwie :mzd jixtc ,ocic `xnb` bilte

:ipyne ,`nlra dpnfda oipiwzn dil rnync

cra `le Ð (fh `xwie) "ezia crae ecra xtke"

?zaya oipw dpewk `vnp `le :jixte .miza ipy

iax xn` ,ycwna exizd zeay meyn :ipyne

jixv Ð olnx` oiqpkc oild zxn` `cd :`pipg

.zaya oipw dpewk `di `ly ,mei ceran oqpekl

mei ceran dteg dl yiy dleza ,yxtl il d`xp

ikdl ,xac lkl d`pw dtegl dqpkpy dryn Ð

dl oi`y dpnl` la` .zaya dilr `al xzen

dl `nhile dyxeil dlral zipwp dpi`e ,dteg

epiid enr zcgiizny cegic il d`xp Ð d`ia mcew dteg dpnl`l yiy xnel ivnz m` elit`e .zaya oipw dpewk `di `ly ,mei ceran dilr `al jixv Ð d`ia ici lr `l` dixcp xtdle

:inlyexia xn`w `zyde .d`ial jenq dlila `l` oicgiin eid `l la` ,meia zeyrl oilibx eid dfe ,dly dteg `ied Ð `nepida dzviyn ,dleza la` .zayd mcew zeyrl yi dfe ,dzteg

ocgiil jixv dpnl` qpekdy ziyixtc i`na xdfil yie .d`ia mcew dteg dl zi` inp dpnl`c xnel xzei il d`xp oke .dteg epiid dly cegic ,mei ceran ocgiil jixv olnx` oiqpkc oild

.oi`eypd zkxa xg` zay axrnàãçìåzyxebn ded Ð zqpkd zial `liir `lc oeik ,dcearc `blta `ziin i` `zydc Ð zqpkd zial iqpkz `ly zpn lr jihib df ixd dl xn`

.miza ipy `kile ,rxtnlàîìéãå"zqpkd zial jizxag qpkiz `ly zpn lr" xn`w `lcn `dc ,`id `liir `lc opiqxb `lc il d`xp Ð zqpkd zial `liir `le dzxag `ziin `l

.zqpkd zial lgx `liir `le ,lgx dzn `l `nlice :jixt ikd ok m`e .zqpkd zial dnvr `id qpkiz `ly zpn lr xn` lgxle ,lgx zenz `ly zpn lr d`ll xn`c ixiinc `nl` Ð

?qpk`y zpn lr dicic iab jenqae ,zqpkd zial iqpkz `ly zpn lr dcic iab hwpc `d .d`l `id `liir `le ,d`l ly dzxiag `idy lgx dzn `l `nlice rnyn `id qxb ded i`e

Ð zenl diehpe dleg didzyke .zia `la dil mwe ,dzxag `ziin `nlic zqpkd zial qpkil d`yx dpi`c ,d`ixa `idy drya qpkzy zpn lr dcic iab xninl ivn ded `lc :xnel yi

lr" xninl ivnc ,`gip dicic iabe .`kti` xninl ivn ded `l e`pz itl zdin `zyd mewn lkn Ð zqpkd zial dekileiy xg` i`pz zepzdl leki didy it lr s` .qpkil dleki dpi`

liire dyrn ciar `nlic i`d ilek yginl `kilc ,"qpk`y zpn lr" iiepyl ith dil `gip `d`e ,zia `la dil mwe jixtc meyn "qpk` `ly" xneln xninl ith dil `gip "qpk`y zpn

.oiadl lwe ,zia `la dil mweäéälecb odkc ab lr s` .ixii` lecb odkac :d`xp ile .df itl yxtl envr wgce .ixii` heicd odka yxit i"yx Ð 'eke zn el zny rnye aixwne cner

`ziixe`cn aixwn lecb odkc ab lr s` ,`nl` .lk`i `ny dxifb :opiwqn `dc ,dnzz l`e .`veie dcear gipn dcedi iaxl dil `xiaq opaxcn la` ,`ziixe`cn ilin ipd Ð ope` aixwn

dcear `l` ,dceara ligzd `l izk`c ab lr s` aixwne cner did rnyn dxe`kl :cere .opaxcne ,ixii` lecb odkac `xwirn xninl `ki` inp `ziixa ok m` .opax dia (ecen) Ð meid lk

,`veie dcear gipn Ð zn el zne aixwn didy heicd odk la` :`pzc ,(xyr cg` wxt) migafc `ztqeza rnyn oke ,dcear llgn ope` heicd odk `lde ?xenbi iqei iax xn`w ikide .ecia

.ibilt lecb odka xninl `ki` Ð iqei iaxe dcedi iax `zrnya ibiltc `de ,biltc o`n `kileåðéàùepi`y enk ,daxwdl dlik` oiey meid lk :eyexit ikde Ð meid lk dcear caer

ivn ded `le .dxifbl dxifb xefbipe mewip op`e dxifb dteb `ide ,opaxc zelia`c dlil zepip`c ,lkinl `z` `nlic opixfb `le ,lke` epi`e aixwn Ð dlila `d .aixwn epi` jk Ð lke`

lk wiqnc `de .opaxc dxeaw meice ,`ziixe`c dzin meic dlil zepip`c (a,hv migaf) "mei leah" wxta dcedi iaxl dil `xiaq `dc ,lke` dlila `d ,i`w lke` epi`` meid lkc iiepyl

.dipin lkinl iz` `nlic xefbip ok m`e ,`ziixe`c dzin meic dlil zepip`c "mei leah" wxta dcedi iaxl dil opirny `d Ð dzin meic i`c ,dxeaw meic epiid Ð `l dlil la` ,meid
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc `nei(iying meil)

òøôîì,hbd zpizp zry lràäc àhéâcdipyl ozipy hbdy - §©§¥©§¦¨§¨
,àeä àhéb åàì,i`pzd miiwzp `l ixdyäãBáò déì ãéáòå- ¨¦¨§¨¦¥£¨

dceard zligz z` dyry `vnpe,íéza éðLaoiicry dpey`xd ¦§¥¨¦
.llk yxib `ly xxaedy dipyde ,dceard zligza dzn `l

dì øîàc àlà,dipyd ezy`léhéb äæ éøäúeîzL úðî ìò C ¤¨§¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤¨
ézøáçC.hbl aygi dipyd ly hbd ,zenz ok` m`e ,dpey`xd ef £¤§¦

:`xnbd dgecdzøáç àúééî àîìéãå,dpey`xdàhéb déì äåäå §¦§¨¨§¨£¤§¨©£¨¥¦¨
àäcdipyd -àhéb,dyxbzpe i`pzd miiwzpydéì í÷åzryn §¨¦¨§¨¥

jli`e dpey`xd zzinúéa àìa.llk §Ÿ©¦
eäééåøúì eäì Løâîc àlàzg` lk mre eiyp izy z` yxbny - ¤¨¦§¨¥§§©§©§

,i`pz dyeràãçìmixetikd mei iptl `ypy ezy`l -,dì øîà ©£¨¨©¨
éhéb äæ éøäézøáç úeîz àlL úðî ìò CC,mixetikd meiaàãçìå £¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¨£¤§¦§©£¨

e hb ozp dpey`xd ezy`le -éhéb äæ éøä ,dì øîààlL úðî ìò C ¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ
úñðkä úéáì éñðkzzenz `l m` ,jkle .mixetikd meia ¦¨§¦§¥©§¤¤

,ezy` `id dpey`xd wxe dipyd iyexib lg ,dpey`xdm`e
m` s`e ,ezy` ef `id wxe lha dipyd ly dhib ,dpey`xd zenz
el eid ef dry cry aygp df oi` ,dceard rvn`a dpey`x dzn
dfa dhib ly i`pzd miiwzpy xxazp dzenae xg`n ,miyp izy

:`xnbd dgec .dzid zyxebne ,zqpkd zial dqpkp `lyàîìéãå§¦§¨
øáç àúééî àìdzjka elegie dpey`xd ezy` zenz `l `nye - Ÿ¨§¨£¤§¨
,dipyd iyexibàéä àìééò àìådpey`xd ezy` s`e -qpkiz `l §Ÿ¨§¨¦

úñðkä úéáì,diyexib mb elegie ,meid seq cràhéb déì äåäå §¥©§¤¤©£¨¥¦¨
àhéb eäééåøúcmiiwzp oky ,elg miypd izy ly oihibd ipye - §©§©§¦¨

,eid zeyxebn odizyy `vnpe ,hb lkay i`pzdúéa àìa déì í÷å§¨¥§Ÿ©¦
.llk

:dpwzd meiw ote`a `xnbd zpwqnàãçì ,àlàdipyd efl - ¤¨©£¨
mixetikd mei axra `ypyéhéb äæ éøä ,dì øîààlL úðî ìò C ¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ

ézøáç úeîz,C,lirl xen`kàãçìådpey`xd ezy`l -,dì øîà ¨£¤§¦§©£¨¨©¨
éhéb äæ éøäúñðkä úéáì éðà ñðkàL úðî ìò C.mixetikd meia £¥¤¦¥©§¨¤¤¨¥£¦§¥©§¤¤

meyn ,zia `ll x`yiy yyg oi` df ote`aeàä àúééî éàc- §¦¨§¨¨
,dpey`xd ezy`àä àîéé÷dzny xg`ny ,dipyd ezy` - ©§¨¨

ef `ide .`ed lhae ,dipyd hbay i`pzd miiwzp `l ,dpey`xd
.eilr xtiky 'ezia'åok enkàä àúééî éà,dipyd ezy` -àîéé÷ §¦¨§¨¨©§¨

àäezy` zniiw -zligzn 'ezia' dzid `id wxe ,dpey`xd ¨
mpn` .mixetikd mei zcearøîéîì àkéà éàîyygd miiw oiicry ©¦¨§¥©

dzøáç àúééî àîìécdpey`xd ef -äãBáòc àbìôarvn`a - ¦§¨¨§¨£¤§¨§©§¨©£¨
`ly zpn lr ozipy dipyd ly hbd lha ,oky oeike ,dceard

,dpey`xd zenzåc jka xxaedéðLa òøôîì äãBáò déì ãáò §¨©¥£¨§©§¥©¦§¥
,íézazx`an ,miypd izy z` el eid dceard zligza oky ¨¦

oky ,xacl dpwz yiy `xnbdúîéîì àéòa à÷c dì éæç éàm` - ¦¨¥¨§¨¨£¨§¥©
,zenl dhepe zqqeb dpey`xd ezy`y lecb odkd d`xiíéã÷̈¦

ìééòå eäéàqpkidl `ed xdni -úñðkä úéáì,ezy` zenzy mcew ¦§¨¥§¥©§¤¤
àäc àhéâì éeLîejka miiwie -,dpey`xd ly hbd i`pz z` §©¥§¦¨§¨

legieòøôîì àhébezy` dipyd wxy `vnpe ,xetik mei axrn ¦¨§©§¥©
.eilr xtiky ezia `id

dxez dxn`y dny ,xen`d lkn x`eany dna dpc `xnbd
:`xnbd dywn .cg` zia `weec `ed 'ezia cra xtke'é÷úîì ód ©§¦¨

äzòî àlà ,àøéåò áø àîéúéàå ,éqà áøx`azny enk ok` m` - ©©¦§¦¥¨©£¦¨¤¨¥©¨
,`weec zg` dy`l dpeekd 'zia' xn`p xy`ky dzrúBîáé ézL§¥§¨

ãçà úéaî úBàaämiyp izy eixg` xizede mipa ila zny mc` - ©¨¦©¦¤¨
,meail zewewfdeîaééúé àìz` dpai `l xW`' xn`p ixdy ,llk Ÿ¦§©§©¤Ÿ¦§¤¤

zia yiyk wxy 'eig` zia' xn`py dnn wiicl yie ,'eig` ziA¥¨¦
ixde ,cg` zian xzei yi xy`k `le meai zyxt dxn`p cg`

:`xnbd zvxzn .mdn zg` maiil jixv `l` jk epi` oicd'Bzîáé'§¦§
äaéø 'Bzîáé'xn`p -(f dk mixac)z` zgwl yi`d uFRgi `l m`e' §¦§¦¨§¦Ÿ©§¨¦¨©©¤

dzlre' aezkl xyt` dide ,'dxrWd FYnai dzlre FYnai§¦§§¨§¨§¦§©©§¨
xezin cenll yie ,ztqep mrt eznai zaiz `ll cala 'dxryd
dzlre' mdn zg`y `ed oicd ,miyp izy opyi m` s`y ,df oeyl

.odn zg` maiil jixvy ,'dxryd
'zia' zernyny lirl x`azpy dn oipra `xnbd dpc cer

:`xnbd dywn .`weec oi`eyip xg`l `ed aezka xn`pdé÷úîó ©§¦
äzòî àlà ,äéáøL áø àîéúéàå àðéáø dì'zia' xn`p xy`ky ¨¨¦¨§¦¥¨©§©§¨¤¨¥©¨

,`weec oi`eyip xg`l dpeekdäñeøàiptl mipa `la dlra zny £¨
,dze` `ypy,íaééúz àìziA z` dpai `l xW`' xn`p ixdy Ÿ¦§©¥©¤Ÿ¦§¤¤¥

eixg` xizedyk `weec dxn`p meai zyxty wiicl yie ,'eig`̈¦
zligza xn`p :`xnbd zvxzn .d`eyp dy` ezernyny zia

dyxtd(d dk my)znd zW` didY `l'äöeçäzaize ,'xf Wi`l Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¦¨
cenll yie ,'xf yi`l didz `l' xn`p ixdy ,zxzein dvegd

o`kn,äñeøàä úà úBaøìdqpkp `l m` s`y aezkd zpeeky §©¤¨£¨
dwewf z`f lka `id dqex` oiicry epiidc uegan `l` ezial

.meaiil `id
cearl leki m`d ope` lecb odk oica `ziixa d`ian `xnbd
ixacn df oipra dpce ,miycwa lek`l leki m`de dcear

:epizpynáéø÷î ìBãb ïäk ,ïðaø eðz`edyk zepaxwïðBàcg` lr ¨©¨¨Ÿ¥¨©§¦¥
ny eiaexw drayn,ezåmle`ìëBà Bðéàope` ixdy ,miycwd on §¥¥

.dxezd on ipy xyrn zlik`a elit` xeq`ìk ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¨
.íBiä:`xnbd zxxanéàîxn`y eixaca dcedi iax zpeekìk ©©¨
.íBiä:`xnbd zx`anäëøöð àì ,àáø øîàiax ixac exn`p `l - ©¨©¨¨Ÿ¦§§¨

dcediàlàdidyky wx `ly ,`nw `pz ixac lr siqedl ick ¤¨
cr cearl `ed leki ope` dyrpy el rcepy drya ycwnd ziaa

s` `id devn `l` ,axrdBàéáäìycwnd zialBúéa CBzîxg`l §¨¦¦¥
ick ,meid lk zepaxw aixwie ceariy ope` dyrpy el rcepy

.lecbd odkd ly exrv z` bitdl
:df xe`ia `xnbd dgecäãeäé éaøì àzLä ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥©§¨§©¦§¨

ope` dyrpy el rcepy heicd odk iabl ope` zaxwda xingny
c xaeqedéì ïðé÷tî é÷età,ezcear rvn`a eze` mi`iveny - ©¥©§¦©¥

àéðúc,`ziixaaäéäheicd odk,çaænä éab ìò áéø÷îe ãîBò §©§¨¨¨¥©§¦©©¥©¦§¥©
òîLådceard rvn`aî Bì únLú,ope` dyrpeBúãBáò çépî §¨©¤¥¥©¦©£¨
,àöBéå,xak da ligzdy ef dcear xenbl elit` i`yx `ed oi`e §¥

,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác,ycwnd on z`vl `ed jixvy s` ¦§¥©¦§¨©¦¥¥
,cearl xq`py el rcepy iptl da ligzdy ef dcear mewn lkn

øBîâéleliga xingn dcedi iaxy ixd .`vi jk xg`e ,dze` ¦§
,iqei iaxn xzei zeppe` ici lr dceardåcvikúøîà zàjetdl §©§¨©©

`nw `pzn xzei ope` oica lwin dcedi iaxy yxtle ozhiy z`
`pz ixac lr siqedl `ay lecb odk oiprl ezrc zx`iay jka

s`y xn`e `nwBúéa CBzî déì ïðéúééîezian eze` mi`iany - ©§¦©¥¦¥
.zepip`a dligzkl dcear ligzdl

éàî ,àáø øîà àlàxn`y dna dcedi iax ly ezpeek,'íBiä ìk' ¤¨¨©¨¨©¨©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc `nei(iyily meil)

miypd z`mrhde ,dxic iyeniydéîäeæ Léôðc íeMîax - ¦§¨¦£¥
.dfefn my didzy ceak df oi`e my jelkld

:`xnbd dywnàîúñ ,äãeäé áøìem`d ,my zehywzn oi`yk - §©§¨§¨¨
ly xaeq,àéðúäå ,øeèt ìkä éøácaezkéøòLa','E,epicnllãçà ¦§¥©Ÿ¨§¨©§¨¦§¨¤¤¨

éøòL ãçàå úBðéãî éøòL ãçàå úBøéöç éøòL ãçàå íéza éøòL©£¥¨¦§¤¨©£¥£¥§¤¨©£¥§¦§¤¨©£¥
ïéìeìå úôøå úBøéò,milebpxz lecib mewn -ïaúîe,oazd zia - £¨§¤¤§¦©§¥

óà äaøî éðàL ìBëé .äæeæîa ïéáéiç ,ïîL úBøöBàå ïéé úBøöBàå§§©¦§§¤¤©¨¦¦§¨¨¤£¦§©¤©
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קסה
`xew dida cenr bi sc ± ipy wxtmigqt

äúøéáç äúî íà.hb dhib oi`c ,jd `niiw Ð'åë éñðëú àìù.mixetkd meia Ðàìà
äúòî.rnyna mizy o`k oi` ,ezia lirl oxn`c oeik Ðãçà íãàî úåàáä úåîáé éúù

.aizk cg` zia `dc ,odn zg` elit` maiizz `l miyp izy el didy Ðàì äñåøà
íáééúú.`id ezia e`l Ð dl qipk `lc dnk lk lirl zxn` z`e ,aizk zia `dc Ð

ïðåà áéø÷î`pngxc Ðaizkc ,diixy`xwie)

`l ycwnd one `nhi `l en`le eia`l" (`k

zhigya dl opiyxce 'ebe "llgi `le `vi

epi`e ,en`e eia` zna (`,fh migaf) miycw

cner zeidl ,llk ezyecwn z`vl jixv

dpine ,jka ezcear llig `l ik Ð aixwne

.llig Ð `vi `ly heicd odk `d ,opitliåðéàå
ìëåàmiycwe ,dcear `l` o`k dxzed `ly Ð

dxn`y ,lwd xyrnn xnege lw ope`l oixeq`

."epnn ipe`a izlk` `l" (ek mixac) dxez

åúéá êåúî åàéáäìede`iaiy `ed devn Ð

ikde ,exrv gktl ick ,meid lk cearl ycwnl

.daxwda weqr `di meid lk :dcedi iax xn`w

äéì ïðé÷ôî é÷åôà äãåäé 'øì àúùäheicdl Ð

dcedi 'x `nl` ,dceara ligzd elit` ,ope`

odk iabe ,`lewl opaxe `xnegl zepip` zaxwda

?ozhiy etilgd lecbáéø÷îå ãîåò äéäÐ

.i`w heicd odka
øîåì
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àìà`nlic el dywd xakc ab lr s`c Ð zqpkd zial qpk`y zpn lr dl xn` `cgl

mipdk la` .od zeiplvr miypdy ,dcic iab ilin ipd Ð `zyipk ial `liir `l

dpi`y itl ,ith opiyiig dcic iab :cere .gkyi `le ,ith fixfc lecb odk oky lke ,od oifixf

elz dtka eh`c ,zqpkd zial `id qpkizy ,dzxiag zenz `l m` ze`xl o`ka dxicz

.dl

àãçì:yexit Ð 'ek qpk`y zpn lr dl xn`

zenz `ly zpn lr xn` dipyle

dzn i`c .icinl yginl `kil ezc ,jizxag

,zqpkd zial liir Ð dcearc `blta dipyd

`l i`e .miza ipy `kile rxtnl `hib dil dede

,hb `ziinwc dil `ied Ð `d `le `d `l `ziin

`ziinw `ziin i`e ,zqpkd zial leril `le

dzinlc ,`ziin `l dipyc oeik ,dcearc `blta

,rxtnl zyxebn dl `ied Ð yiig `l izxzc

`l` yxbn `l i` la` .zqpkd zial leril `le

`le ,zqpkd zial qpk`y zpn lr dl xn`e ,d`l

`blta lgx `ziin `nlic Ð icin lgxl xn`

mw zqpkd zial liir i` ?ciaril ikide ,dcearc

zial liir `l i`e ,zia `la `adle o`kn dil

,miza ipya dcear zvwn car ixd Ð zqpkd

ok rnyn oeyld mbe .xg` oipra xyt` `l jkld

dipyl s`c llkn Ð "dl xn` `cgl" xn`wcn

zxg` dy` :rnyn inlyexia .dnr dpzde xn`

ezy` zenz m`y ,dze` oipnfn Ð el oipiwzn

.mixetkd meia z`f ycwiy Ð mixetkd meia

,lenz`n ycwie :mzd jixtc ,ocic `xnb` bilte

:ipyne ,`nlra dpnfda oipiwzn dil rnync

cra `le Ð (fh `xwie) "ezia crae ecra xtke"

?zaya oipw dpewk `vnp `le :jixte .miza ipy

iax xn` ,ycwna exizd zeay meyn :ipyne

jixv Ð olnx` oiqpkc oild zxn` `cd :`pipg

.zaya oipw dpewk `di `ly ,mei ceran oqpekl

mei ceran dteg dl yiy dleza ,yxtl il d`xp

ikdl ,xac lkl d`pw dtegl dqpkpy dryn Ð

dl oi`y dpnl` la` .zaya dilr `al xzen

dl `nhile dyxeil dlral zipwp dpi`e ,dteg

epiid enr zcgiizny cegic il d`xp Ð d`ia mcew dteg dpnl`l yiy xnel ivnz m` elit`e .zaya oipw dpewk `di `ly ,mei ceran dilr `al jixv Ð d`ia ici lr `l` dixcp xtdle

:inlyexia xn`w `zyde .d`ial jenq dlila `l` oicgiin eid `l la` ,meia zeyrl oilibx eid dfe ,dly dteg `ied Ð `nepida dzviyn ,dleza la` .zayd mcew zeyrl yi dfe ,dzteg

ocgiil jixv dpnl` qpekdy ziyixtc i`na xdfil yie .d`ia mcew dteg dl zi` inp dpnl`c xnel xzei il d`xp oke .dteg epiid dly cegic ,mei ceran ocgiil jixv olnx` oiqpkc oild

.oi`eypd zkxa xg` zay axrnàãçìåzyxebn ded Ð zqpkd zial `liir `lc oeik ,dcearc `blta `ziin i` `zydc Ð zqpkd zial iqpkz `ly zpn lr jihib df ixd dl xn`

.miza ipy `kile ,rxtnlàîìéãå"zqpkd zial jizxag qpkiz `ly zpn lr" xn`w `lcn `dc ,`id `liir `lc opiqxb `lc il d`xp Ð zqpkd zial `liir `le dzxag `ziin `l

.zqpkd zial lgx `liir `le ,lgx dzn `l `nlice :jixt ikd ok m`e .zqpkd zial dnvr `id qpkiz `ly zpn lr xn` lgxle ,lgx zenz `ly zpn lr d`ll xn`c ixiinc `nl` Ð

?qpk`y zpn lr dicic iab jenqae ,zqpkd zial iqpkz `ly zpn lr dcic iab hwpc `d .d`l `id `liir `le ,d`l ly dzxiag `idy lgx dzn `l `nlice rnyn `id qxb ded i`e

Ð zenl diehpe dleg didzyke .zia `la dil mwe ,dzxag `ziin `nlic zqpkd zial qpkil d`yx dpi`c ,d`ixa `idy drya qpkzy zpn lr dcic iab xninl ivn ded `lc :xnel yi

lr" xninl ivnc ,`gip dicic iabe .`kti` xninl ivn ded `l e`pz itl zdin `zyd mewn lkn Ð zqpkd zial dekileiy xg` i`pz zepzdl leki didy it lr s` .qpkil dleki dpi`

liire dyrn ciar `nlic i`d ilek yginl `kilc ,"qpk`y zpn lr" iiepyl ith dil `gip `d`e ,zia `la dil mwe jixtc meyn "qpk` `ly" xneln xninl ith dil `gip "qpk`y zpn

.oiadl lwe ,zia `la dil mweäéälecb odkc ab lr s` .ixii` lecb odkac :d`xp ile .df itl yxtl envr wgce .ixii` heicd odka yxit i"yx Ð 'eke zn el zny rnye aixwne cner

`ziixe`cn aixwn lecb odkc ab lr s` ,`nl` .lk`i `ny dxifb :opiwqn `dc ,dnzz l`e .`veie dcear gipn dcedi iaxl dil `xiaq opaxcn la` ,`ziixe`cn ilin ipd Ð ope` aixwn

dcear `l` ,dceara ligzd `l izk`c ab lr s` aixwne cner did rnyn dxe`kl :cere .opaxcne ,ixii` lecb odkac `xwirn xninl `ki` inp `ziixa ok m` .opax dia (ecen) Ð meid lk

,`veie dcear gipn Ð zn el zne aixwn didy heicd odk la` :`pzc ,(xyr cg` wxt) migafc `ztqeza rnyn oke ,dcear llgn ope` heicd odk `lde ?xenbi iqei iax xn`w ikide .ecia

.ibilt lecb odka xninl `ki` Ð iqei iaxe dcedi iax `zrnya ibiltc `de ,biltc o`n `kileåðéàùepi`y enk ,daxwdl dlik` oiey meid lk :eyexit ikde Ð meid lk dcear caer

ivn ded `le .dxifbl dxifb xefbipe mewip op`e dxifb dteb `ide ,opaxc zelia`c dlil zepip`c ,lkinl `z` `nlic opixfb `le ,lke` epi`e aixwn Ð dlila `d .aixwn epi` jk Ð lke`

lk wiqnc `de .opaxc dxeaw meice ,`ziixe`c dzin meic dlil zepip`c (a,hv migaf) "mei leah" wxta dcedi iaxl dil `xiaq `dc ,lke` dlila `d ,i`w lke` epi`` meid lkc iiepyl

.dipin lkinl iz` `nlic xefbip ok m`e ,`ziixe`c dzin meic dlil zepip`c "mei leah" wxta dcedi iaxl dil opirny `d Ð dzin meic i`c ,dxeaw meic epiid Ð `l dlil la` ,meid
dfnl

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

àhéâc òøôîìdéì ãéáòå ,àeä àhéb åàì àäc §©§¥©§¦¨§¨¨¦¨§¨¥¥
!íézá éðLa äãBáò¯äæ éøä" dì øîàc ,àlà £¨¦§¥¨¦¤¨§¨©¨£¥¤

éhébézøáç úeîzL úðî ìò C,"C¯àúééî àîìéãå ¦¥©§¨¤¨£¤§¥§¦§¨¨§¨
àìa déì í÷å ,àhéb àäc àhéb déì äåäå ,dzøáç£¤§¨©£¨¥¦¨§¨¦¨§¨¥§Ÿ

?úéa¯øîà àãçì ,eäééåøúì eäì Løâîc ,àlà ©¦¤¨¦§¨¥§§©§©§©£¨¨©
éhéb äæ éøä dìézøáç úeîz àlL úðî ìò CC ¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¨£¤§¥

àãçìåéhéb äæ éøä" dì øîààlL úðî ìò C §©£¨¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ
éñðkz."úñðkä úéáì¯dzøáç àúééî àì àîìéãå ¦¨§¦§¥©§¤¤§¦§¨¨¨§¨£¤§¨

àìåàìééòàhéb déì äåäå ,úñðkä úéáì àéä §¨¨§¨¦§¥©§¤¤©£¨¥¦¨
!úéa àìa déì í÷å ,àhéb eäééåøúc¯àãçì ,àlà §©§©§¦¨§¨¥§Ÿ©¦¤¨©£¨

éhéb äæ éøä" dì øîàúeîz àlL úðî ìò C ¨©¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¨
ézøáçàãçìå "Céhéb äæ éøä" dì øîàúðî ìò C £¤§¥§©£¨¨©¨£¥¤¦¥©§¨

éàc ."úñðkä úéáì éðà ñðkàLàä àúééî¯ ¤¤¨¥£¦§¥©§¤¤§¦¨§¨¨
àä àúééî éàå .àä àîéé÷¯àkéà éàî .àä àîéé÷ ¨§¨¨§¦¨§¨¨¨§¨¨©¦¨

øîéîì¯,äãBáòc àbìôa dzøáç àúééî àîìéc §¥©¦§¨¨§¨£¤§¨§©§¨©£¨
úîéîì àéòa à÷c dì éæç éà .íézá éðLa òøôîì äãBáò déì ãáòå¯ìééòå eäéà íéã÷ §¨©¥£¨§©§¥©¦§¥¨¦¦¨¥¨§¨¨£¨§¥©¨¥¦§¨¥

,úñðkä úéáìé÷úî .òøôîì àhéb àäc àhéâì éeLîe:àøéåò áø àîéúéàå éñà áø dì ó §¥©§¤¤§©¥§¦¨§¨¦¨§©§¥©©§¦¨©©¦§¦¥¨©£¦¨
ãçà úéaî úBàaä úBîáé ézL äzòî àlààì!eîaééúé¯"Bzîáé" ,"Bzîáé"¯.äaéø ¤¨¥©¨§¥§¨©¨¦©¤¨Ÿ¦§©§§¦§§¦§¦¨

é÷úî,àðéáø dì óàîúéàåäéáøL áø!íaééúz àì äñeøà äzòî àlà :¯"äöeçä"¯ ©§¦¨¨¦¨§¦¥¨©¥¥§¨¤¨¥©¨£¨Ÿ¦§©¥©¨
.äñeøàä úà úBaøì:øîBà äãeäé éaø .ìëBà Bðéàå ,ïðBà áéø÷î ìBãb ïäk :ïðaø eðz §©¤¨£¨¨©¨©Ÿ¥¨©§¦¥§¥¥©¦§¨¥

?"íBiä ìk" éàî .íBiä ìk¯àlà äëøöð àì :àáø øîàBàéáäìøîà .Búéa CBzî ¨©©¨©¨©¨¨Ÿ¦§§¨¤¨§¨¦¦¥£©
ìò áéø÷îe ãîBò äéä :àéðúc ,déì ïðé÷tî é÷età äãeäé éaøì àzLä :ééaà déì¥©©¥¨§¨§©¦§¨©¥©§¦©¥§©§¨¨¨¥©§¦©

éaâòîLå çaænäúî Bì únL¯.äãeäé éaø éøác ,àöBéå BúãBáò çépîéñBé éaø ©¥©¦§¥©§¨©¤¥¥©¦©£¨§¥¦§¥©¦§¨©¦¥
.øBîâé :øîBà¯"íBiä ìk" éàî :àáø øîà àìà ?Búéa CBzî déì ïðéúééî zøîà zàå ¥¦§§©§¨§©§©§¦©¥¦¥¤¨¨©¨¨©¨©

øîåì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc `nei(iying meil)
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el eid ef dry cry aygp df oi` ,dceard rvn`a dpey`x dzn
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,øîBìlkn ,ope` `edyk cearl leki lecb odk dxezd ony s`y ©
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.dxezd on

:`xnbd dywnøì äáäà øa àcà áø déì øîàéaø øæb éîe ,àá ¨©¥©©¨©©£¨§¨¨¦¨©©¦
äãeäéyygn dcear xeq`lïðúäå ,ìëàé ànL,epizpynaéaø §¨¤¨Ÿ©§¨§©©¦

å .BzLà úeîz ànL Bì ïéðé÷úî úøçà äMà óà øîBà äãeäé,dpd §¨¥©¦¨©¤¤©§¦¦¤¨¨¦§§
BzLà àúééî éà`l` ezepip` zngn wiqtn epi` mixetikd meia ¦¨§¨¦§

äãBáò ãéáò,ztqep dy` el yiy oeikäãeäé éaø øæb àìåxeq`l ¨¦£¨§Ÿ¨©©¦§¨
yygn dceard z`ànLope`ye ,`ed mixetikd meiy gkyi ¤¨

e ,miycw lek`l xeq`.ìëàé:`xnbd zvxzndéì øîàaxl `ax Ÿ©¨©¥
,`c`àzLä éëäoia zencl yiy dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

dpyd zeni x`ya dcearl ope` `edyk mixetikd meia dceard
`ld ,ope` `edykíúä,epizpynaéleëc àeä íéøetkä íBéc ïåék ¨¨¥¨§©¦¦§¥

éìëà à÷ àì àîìò,mixetikd meiay iepir aeig zngnénð àeä ¨§¨Ÿ¨¨§¥©¦
ìëéîì éúà àì,mixetikd meia lek`le zerhl `eai `l `ed s` - Ÿ¨¥§¥©
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.ope`

ly df ote`a ok`y ,gken `axe dad` xa `c` ax ixacn
:`xnbd zl`ey .zepip` oic lg epizpynàðååb éàä éëåike - §¦©©§¨

epizpyna xaecnd ote`aúeðéðà déìò àìééç éîllka m`d - ¦¨§¨£¥£¦
,mixetikd meia ezy` dznyk ope` lecbd odkd dyrpàäå§¨
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ok lre ,dgnya lk`idl mikixvy miycwd on lek`l ie`x `ed
lecb odka mb ,dlik` meyn dcedi iax xfb m`y `c` ax dywd

.jkl yegl yi mixetikd meia ezy` dzny

äðùî
íéîiä úòáL ìklecbd odkd yxted mday mixetikd mei iptl ¨¦§©©¨¦

libx `diy icka z`fe ,ycwna caer did ,oixcdxt zkyll
,caer didy zeceard el`e ,mixetikd mei zcearaúà ÷øBæ àeä¥¤
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המשך בעמנד גוכ

`xew did` cenr ci sc ± ipy wxtmigqt
íåéä ìë ãáåò åðéàù øîåìmixeni`e mialg xihwdl `a m` dlila la` ,dlild cr Ð

.xihwi Ðìëàé àîù äøéæâzepip`a la` ,dxezd on miycw zlik`a xeq` meid lk Ð

meia znd xawpyn ,dlilddil opirny ikde ,mixteq ixacn `l` dxez ixacn dpi` Ð

.aixwi `le zepip`a `ed meid lk :dcedi 'x xn`w ikde ,(a,hv) migaf zkqna dcedi 'xl

àùøâéî àäådl ifg i`c `pniwe` ikdc Ð

dil ieyne ,zqpkd zial liire micw dznc

.rxtnl `hib ,dznc `iddc `hiblàì éî
ãøèéî,dlecbe dgny opira miycwae Ð

"dgynl mizzp jl" (gi xacna) aizkcÐ

.(a,alw oileg) milke` miklndy jxck

äðùîíãä úà ÷øåæ àåäick ,oicinz ly Ð

.mixetkd mei zceara onefne libx `diyáéèîå
úåøðä úàoke ,eaky zeliztd xt` on oycn Ð

xwaa xwaa" xn`py xwaa oaihn meie mei lk

zxehw oixihwn mei lke ,"zexpd z` eaihda

.miaxrd oia qxte zixgya qxt ,lkidaøàùå
äöø íà íéîéä ìëlk z` aixwdle aihidl Ð

dvxiy oaxwakrl leki xnynd oi`e ,aixwn Ð

.eci lrùàøá ÷ìç áéø÷î`ed y`x Ð

.xgaiy wlg lk aixwdle xihwdl÷ìç ìèåðå
.miycw zlik` zwelga Ðùàøádti dpn Ð

.el xgaiyàøîâàáé÷ò éáøonwl Ð

.oizrnyaäãåáò ãéáò éëéäixd ,dray lk Ð

.eilr oifnàîè øåäèä ìòå øåäè àîèä ìòÐ

`nhd lr dfd m`lr dfd m`e ,xedh dyrp Ð

xedhd`nhd lrn `nrh silie ,`nh dyrp Ð

.onwl yxtnck ,`xiziíéøîåà íéîëçålr Ð

d`fd ixac oi`y xnel ,`z` `yxcl `nhd

la` ,d`neh milawnd mixaca `l` mixen`

d`neh milawn oi`y mixacad`fd oi` Ð

dpin `wtpe ,difd diexw odilr zfzipd

aef`a yiy miixiydyoi`e ,od ileqt ixiy Ð

.zefdl oxiykdlùé íà 'åëå ïååëúð ïðúãë
äðùé áåæàázefdl miixiyd oiie`x :xnelk Ð

xfege el oeekzp `lc d`fd jixvy mc` lr

.liahdle xefgl jixv oi`e dpeyeäðùé àìÐ

[my] oi` dnda ly d`fdc dk`lna elqtpc

oda ziyrpy mink edl eede ,dilr d`fd

.dk`lnøåäè äæîìdfde" :ikd yixcc Ð

.xedh e`xw dfdy xg`l s` ,"xedhdàçéðä
'åë øîàã ïàîìwxta migafa `id `zbelt Ð

.(`,t) zaexrzdàøáâã àáâà`edy lk Ð

.exdhn eilr ozepyàðîá ìáàlahn `edy Ð

.xeriy dkixv ,ea aef` ilerab iy`x
ìéáèéù
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äæîìeyny axrie ,leahiy cr xedh epi` eilr oifn :dniz Ð `nh rbepe xedh eilr oifne

eilr oifn :xn`w ikdc xnel yie ?eilr oifnn ith `nh rbep ded i`nl ok m`e .xdhi

eilr oifn :xnel yi inp i` .d`neh el oinxeb z`hg in rbepe ,dxdh el znxeb d`fdd Ð

eilr eltpy xedh epiid Ð xedh.ixnbl xedh iedc ,d`fd

éàî`xnbl dil `pne :xn`z m`e Ð `yep dfn

dfnc xnel ,dizernynn `xw xwrnl

!ynn dfn :xni` ?`yep epiid `xwc dfne xedh

dfndc `nl` "xedhd dfde" aizkcn :xnel yi

llkn xedh dipin opiyxcc ab lr s`e .xedh

xyk `edy mei leah lr cnil Ð `nh `edy

.dpin rny izxz :xnel yi !dxta

àìàcrc :ol rnyn `w `de Ð `yep dfn i`n

i`n ok m` :il dniz .d`fd xeriyk ixcc

i` ,rbep Ð dfn i`n xn`c i`nn dia xcd `nrh

cere ,dfn aizkde rbep aizkde dil `iywc meyn

`d :`nil .qeaik ira `l rbep qeaik ira dfn

`l ik epiid Ð qeaik dia azk `le rbep azkc

ik epiid Ð qeaik irac dfne ,d`fd xeriyk rbep

`l ikd meync uxzl oi`e !d`fd xeriyk rbp

ira `l rbepc meyn yixtcke rbepa dil opinwen

rbepde" aizkcn ,xeriyka rbp ik elit` qeaik

dcpd ine ,qeaik dia azk `le "`nhi dcpd ina

.xeriyk oda yiy ,zefdl oie`xd min rnyn

i`c .ikd rnyn `l dcpd inc ,`zil i`ce `dc

,`yep aezkpe jixt ik ok m` Ð ikd `niz `l

xeriyk ixcc cr ol rnynw `d ipyn `w i`n

dcp in `yepde aezkil :jl iywiz izk` ?d`fd

,diifd ick oda yiy rnyn dcpd inc ,eicba qaki

ick oda yiy `wec rnyn dcpd in i` :cere

rbna `nhi `l diifd ick oda oi` ok m` ,diifd

rnyn milk zkqn yixac ,`zil `de ,llk

uxyd ze`nehd zea` :mzd opzc .rbna enhnc

ixd Ð diifd ick oda oi`y z`hg ine cr ,'eke

oi`nhn oi`e ,rbna milke mc` oi`nhn el`

Ð dfn i`n :xn`w ikdc uxzl oi`e .`yna

ide od oilewyc ,rbna oicd `ede ,`yep s` ,`yep

?`yep aezkle jixt i`n ,ok m`c .zwtn ediipin

`wec `pin` ded Ð `yep azk ded i` ipyil

iz` `zydc dfn azk ikdl ,rbna `le `yna

cr xn`wc ,ok rnyn epi` oeyld :cere .ediiexz

xeriyk rbpc cr xn`w `le d`fd xeriyk ixcc

ikdlc :yxtl d`xpe .micba qeaik oiprl d`fd

ded ok m`c ,qeaik oiprle rbna `nwe` `l

`de ,xenb xedh `ynae qeaik oiprl rbna rnyn

oiprl rbna `l` `inhn `lc d`neh ogky` `l

`nhn uxyc ab lr s` .dxedh `ynae qeaik

,qeaik ira `l mewn lkn Ð `yna `le rbna

`l rbnae qeaik ira `ynac ,`yna inwe` ikdl

dliapc ,da `veik d`neh ogky`c ,qeaik ira

i` .qeaik ira `ynae qeaik ira `le mc` `nhn

rnyne ikd rnyn dcpd inc :yxtl d`xp inp

,xeriyk oda oi` oia xeriyk oda yi oia ,ikd

rbepde aizk `dc ,rbna `nwe`l ivn `l ikdle

`nhi ,xeriyka elit` rnyne ,`nhi dcpd ina

.oda oi` oia xeriyk oda yi oia `pin` ded Ð "eicba qaki dcpd in `yepde" azk ded i`c ,d`fd xeriyk ixcc cr xn`wc `d `gip inp `zyde .micba qeaik `la ,dlw d`neh Ð `cixb
edpinxe
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc `nei(iyiy meil)

,øîBìlkn ,ope` `edyk cearl leki lecb odk dxezd ony s`y ©
minkg exfb mewníBiä ìk ãáBò BðéàL,dlild cr ezn ea xawpy ¤¥¥¨©

ànL äøéæbe gkyiìëàémiycw zlik`a xeq` ope`e ,miycwd on §¥¨¤¨Ÿ©
.dxezd on

:`xnbd dywnøì äáäà øa àcà áø déì øîàéaø øæb éîe ,àá ¨©¥©©¨©©£¨§¨¨¦¨©©¦
äãeäéyygn dcear xeq`lïðúäå ,ìëàé ànL,epizpynaéaø §¨¤¨Ÿ©§¨§©©¦

å .BzLà úeîz ànL Bì ïéðé÷úî úøçà äMà óà øîBà äãeäé,dpd §¨¥©¦¨©¤¤©§¦¦¤¨¨¦§§
BzLà àúééî éà`l` ezepip` zngn wiqtn epi` mixetikd meia ¦¨§¨¦§

äãBáò ãéáò,ztqep dy` el yiy oeikäãeäé éaø øæb àìåxeq`l ¨¦£¨§Ÿ¨©©¦§¨
yygn dceard z`ànLope`ye ,`ed mixetikd meiy gkyi ¤¨

e ,miycw lek`l xeq`.ìëàé:`xnbd zvxzndéì øîàaxl `ax Ÿ©¨©¥
,`c`àzLä éëäoia zencl yiy dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

dpyd zeni x`ya dcearl ope` `edyk mixetikd meia dceard
`ld ,ope` `edykíúä,epizpynaéleëc àeä íéøetkä íBéc ïåék ¨¨¥¨§©¦¦§¥

éìëà à÷ àì àîìò,mixetikd meiay iepir aeig zngnénð àeä ¨§¨Ÿ¨¨§¥©¦
ìëéîì éúà àì,mixetikd meia lek`le zerhl `eai `l `ed s` - Ÿ¨¥§¥©

la` ,lecb odkl dceard z` dcedi iax xizd jkleàëä`edyk ¨¨
,dpyd zeni x`ya ope`éìëà àîìò éleëcmipdkd x`yy - §¥¨§¨¨§¥
,miycwd xyan milke`ìëéîì éúà énð àeä,lke`a eweqir jezn ©¦¨¥§¥©

`edyk ceari `ly dcedi iax xfb jkle ,milke`d mipdkd x`yk
.ope`

ly df ote`a ok`y ,gken `axe dad` xa `c` ax ixacn
:`xnbd zl`ey .zepip` oic lg epizpynàðååb éàä éëåike - §¦©©§¨

epizpyna xaecnd ote`aúeðéðà déìò àìééç éîllka m`d - ¦¨§¨£¥£¦
,mixetikd meia ezy` dznyk ope` lecbd odkd dyrpàäå§¨

àLøbéîlirl x`azpy itke ,i`pza eiyp izylezy` dzn m`e ,(:bi) ¦¨§¨
.dilr ope` epi`e ,xetik mei axrn dyxbzpy i`pzd meiw ici lr xxazi dpey`xd

:`xnbd zayiindéìò ìééç àì úeðéðàc éäðeilr dlg `l ok` mpn` - §¦©£¦Ÿ¨¥£¥
m`d mle` ,oicd on zepip`ãéøhéî àì éî éãeøhà`ed oi` m`d - ¦§¥¦Ÿ¦§¦

hoi` ,xrhvn `edy oeikne ,xaryl ezy` zen lr exrva cex
ok lre ,dgnya lk`idl mikixvy miycwd on lek`l ie`x `ed
lecb odka mb ,dlik` meyn dcedi iax xfb m`y `c` ax dywd

.jkl yegl yi mixetikd meia ezy` dzny

äðùî
íéîiä úòáL ìklecbd odkd yxted mday mixetikd mei iptl ¨¦§©©¨¦

libx `diy icka z`fe ,ycwna caer did ,oixcdxt zkyll
,caer didy zeceard el`e ,mixetikd mei zcearaúà ÷øBæ àeä¥¤

ícä,micinzd zepaxw lyúøBèwä úà øéè÷îeoia lye xwea ly ©¨©§¦¤©§¤
,miiaxrdúBøpä úà áéèéîedxepnd z` oikn did xweaa - ¥¦¤©¥

,eake dlild lk ewlcy zeliztd xt` z` `iven didy ,dwlcdl
ìâøä úàå Làøä úà áéø÷îemze` jilen didy ,cinzd iyak ly ©§¦¤¨Ÿ§¤¨¤¤

.gafnd l` dhigyd mewnn mipey`xíéîiä ìk øàLezeni lk - §¨¨©¨¦
,dpyd,áéø÷î áéø÷äì äöø íàiyp`l zkiiy dceardy s`e ¦¨¨§©§¦©§¦

,ecra akrl mileki mpi` ,xnynd,Làøa ÷ìç áéø÷î ìBãb ïäkL¤Ÿ¥¨©§¦¥¤§Ÿ
,xgaiy wlg lk aixwdl `ed oey`xyåokLàøa ÷ìç ìèBðgwil §¥¥¤§Ÿ

.xgaiy dti dpn zepaxwd xya zwelga envrl

àøîâ
lirl `xnba(.g)lk lecbd odkd lr efdy xi`n iax zrc `aed

.dyn zenin eyrpy zextd lk xt`n dyixtd ini zray
,minid zray lk ycwna dcear caer `edy xn`p epizpynae
efi` zrck `xnbd dpc .eilr efidy xt`d on `nhp `ly o`kne

:`xnbd zxxan .epizpyn dxn`p dhiyàðz ïàî`pzd edin - ©¨¨
:`xnbd zx`an .ezenk dzpyp dpyndy,àcñç áø øîàepizpyn ¨©©¦§¨

e ,oldl z`aend `ziixaa minkg zrck `id,àáé÷ò éaøk àìc§Ÿ§©¦£¦¨
éàckäàfä åéìò äìôpL øBäè øîà àä ,àáé÷ò éaødxtd xt` inn §¦©¦£¦¨¨¨©¨¤¨§¨¨¨©¨¨

,ezànè,odkd lr oifne xg`neäãBáò ãéáò éëéäzray lk ¦§©¥¦¨¦£¨
.jka `ed `nhp `ld ,minid

`aiwr iax zwelgn z`aen day `ziixad z` d`ian `xnbd
:minkge,àéðúcdxeza xn`p(hi hi xacna),'àîhä ìò øähä äfäå' §©§¨§¦¨©¨Ÿ©©¨¥

àîhä ìò åæä íà ÷øù ,÷ééãì ùé 'àîèä ìò' áåúëä ïåùìîådyrp ©©¨¥
å ,øBäèefd eli`øBähä ìòrpxedhd dy.àáé÷ò éaø éøác ,àîè ¨§©©¨¨¥¦§¥©¦£¦¨

,íéøîBà íéîëçådyxcl oky ,'`nhd lr' zeaizn wiicl oi` ©£¨¦§¦
y epcnll ,eazkpïéøeîà eìlä íéøácä ïéà,d`fd z`xwp oi`y - ¥©§¨¦©¨£¦

àlàefdykíéøáãamixac lr -,äàîeè íéìa÷näefd m` la` ¤¨¦§¨¦©§©§¦§¨
mdilr zfzipd d`fdd oi` ,d`neh milawn mpi`y mixac lr

.d`fd diexw
:`xnbd zx`anàéä éàî,mixen` mixacd dn iabl -ïðúãk ©¦§¦§©

dpyna(b"n a"it dxt),úBfäì ïåekúðdxtd xt` innäîäaä ìò ¦§©¥§©©©§¥¨
,d`neh zlawn dpi`yez`fda ie`xk oeik `le,íãàä ìò äfäå§¦¨©¨¨¨

áBæàa Lé íàenr elry mind lk epnn efzp `ly ,min cer ¦¥¨¥
,ilka elahykäðLéaef`ay mind ixiiy z` aey zefdl leki - ¦§¤

mle` .mc` lr dfdy jka mind elqtp `ly ,exdhl `nhd lr
m`íãàä ìò úBfäì ïåekúðie`xk oeik `le ,exdhlìò äfäå ¦§©¥§©©¨¨¨§¦¨©

,äîäaämbáBæàa Lé íàminäðLé àìon zefdl i`yx epi` - ©§¥¨¦¥¨¥Ÿ¦§¤
df lr oi` ,dnda lr mind eltpe xg`ny ,aef`a exzepy mind
yeciwl mileqty dk`ln mda dyrpy mink miaygpe ,d`fd my
lr zefdl ick mina aey eze` leahle eabpl jixve ,z`hg in
`l d`neh lawl ie`xd xac lr dfd m`y ,o`kn epcnle .mixg`
ie`x oi`y xac lr dfd m`e ,dk`ln meyn aef`ay mind elqtp
minkg edecnl df oice ,aef`ay mind elqtp d`neh lawl
lawl ie`x e` `nh lr dfd m` `weecy ,'`nhd lr' aezkdn

.aef`ay mind elqtp `le ,dk`ln `le d`fd z`xwp ,d`neh
:`xnbd zxxan,àáé÷ò éaøc àîòè éàîz`f cnl okidne ©©£¨§©¦£¦¨

xg`n :`xnbd zx`an .`nh xedhd dyrp xedhd lr mifnyky
okl mcew xn`pe(gi-fi hi my)z`Hgd ztxU xtrn `nHl Egwle'§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨

ep`e ,'zFWtPd lre 'ebe dGde 'ebe aFf` gwle 'ebemircei xak §¨©¥§¦¨§©©§¨
,ok m` ,`nhd lr dxtd xt` in z` mifnyäfäå àðîçø áBzëð¦§©§¨¨§¦¨

dpéî òîL ,'àîhä ìò' éàî ,'åéìò' øBähä`weecy ,jkn wiicl ©¨¨¨©©©¨¥§©¦¨
mifn xy`kàîhä ìò`nhd dyrpå ,øBäèmle`mifn xy`kìò ©©¨¥¨§©

øBähäxedhd dyrp.àîè:`xnbd zl`ey,ïðaøålr'n ecnli dn ©¨¨¥§©¨¨
:`xnbd zayiin .'`nhdéàä,'`nhd lr' zeaizd -íéøáãì ©¦§¨¦

,àúàc àeä äàîeè ïéìa÷nä,lirl x`azpy itkàëä ìáàxy`k ©§©§¦§¨§¨¨£¨¨¨
,xedh lr dxtd xt` inn mifnàeä øîBçå ì÷y ,`nhp epi`yíà ©¨¤¦

d`fd ici lràîhä ìòdyrp,øBäèmind on efi m`y ixdìò ©©¨¥¨©
ïkL ìk àì ,øBähä:`xnbd zl`ey .mind eze` e`nhi `lyéaøå ©¨Ÿ¨¤¥§©¦

àáé÷ò.xnege lwd lr dpri dn xedhd z` ze`nhl yxcy £¦¨
:`xnbd zayiinäîìL øîà÷c eðééädxt ipic z` xwgyk jlnd ©§§¨¨©§ŸŸ

,dnec`'épnî ä÷Bçø àéäå äîkçà ézøîà'(bk f zldw)izayg , ¨©§¦¤§§¨§¦§¨¦¤¦
,dnec` dxt ipic inrh z` oiadle mikgdl lke`ydwegx mle`

:`xnbd zl`ey .mpiadl ipnnïðaøålr d`fdd ok`y mixaeqd §©¨¨
wegx `edy dnly xn` recn ok m` ,eze` z`nhn dpi` xedhd

:`xnbd zayiin .dnec` dxt ipic zpadnàeäädnly ixac - ©
,`ede ,dywen xg` oic lr exn`p ,dxtd ipic z` oian epi`y

yäfnì,`nhd lrìåeidiy jxvedy mc`øBäè ,åéìò ïéfn- ©©¤§©©¦¨¨¨
,mda mind zribp zngn mi`nhp mpi` mdipyåd eli`ïäa òâBð §¥©¨¤

dyrp ,d`fd jxevl `ly,àîèm`y ,`xaqa oaen epi` df oice ¨¥
,mda ezribpa xedhd z` mi`nhn mindeilr `nhd lr dfnd mb

`nhp recn ,mda rbepd z` mi`nhn mind oi` m`e ,`nhidl
.d`fd jxevl `ly rbepd

:`xnbd dywnådy oicd jk m`d ikäfîx`ypáéúkäå ,øBäè §©¤¨§¨§¦
(`k hi xacna),'åéãâa ñaëé äcpä éî äfîe'.`nhp dfndy epl ixd ©¥¥©¦¨§©¥§¨¨

:`xnbd zvxzn'äfî' éàî`l` dfnl dpeekd oi` ,dxeza xen`d ©©¤
lòâBðxyt` ji` :`xnbd dywn .xen`k `nhp ok` `edy mina ¥©

,aezkd z` ok yxtläå,miweqt ipy exn`p ixáéúkcg` weqta §©§¦
yäfî,`nháéúk àäåy sqep weqtaòâBðipyy rnyne ,`nh ©¤§¨§¦¥©

.cg` oic `le md mipicãBòåxn`pd z` yxtp m` ,zeywdl yi §
ixd ,rbep lr xen` `edy dfna dxezaéòa äfîjixv -ñeaék ©¤¨¥¦
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המשך בעמנד גוכ

`xew did` cenr ci sc ± ipy wxtmigqt
íåéä ìë ãáåò åðéàù øîåìmixeni`e mialg xihwdl `a m` dlila la` ,dlild cr Ð

.xihwi Ðìëàé àîù äøéæâzepip`a la` ,dxezd on miycw zlik`a xeq` meid lk Ð

meia znd xawpyn ,dlilddil opirny ikde ,mixteq ixacn `l` dxez ixacn dpi` Ð

.aixwi `le zepip`a `ed meid lk :dcedi 'x xn`w ikde ,(a,hv) migaf zkqna dcedi 'xl

àùøâéî àäådl ifg i`c `pniwe` ikdc Ð

dil ieyne ,zqpkd zial liire micw dznc

.rxtnl `hib ,dznc `iddc `hiblàì éî
ãøèéî,dlecbe dgny opira miycwae Ð

"dgynl mizzp jl" (gi xacna) aizkcÐ

.(a,alw oileg) milke` miklndy jxck

äðùîíãä úà ÷øåæ àåäick ,oicinz ly Ð

.mixetkd mei zceara onefne libx `diyáéèîå
úåøðä úàoke ,eaky zeliztd xt` on oycn Ð

xwaa xwaa" xn`py xwaa oaihn meie mei lk

zxehw oixihwn mei lke ,"zexpd z` eaihda

.miaxrd oia qxte zixgya qxt ,lkidaøàùå
äöø íà íéîéä ìëlk z` aixwdle aihidl Ð

dvxiy oaxwakrl leki xnynd oi`e ,aixwn Ð

.eci lrùàøá ÷ìç áéø÷î`ed y`x Ð

.xgaiy wlg lk aixwdle xihwdl÷ìç ìèåðå
.miycw zlik` zwelga Ðùàøádti dpn Ð

.el xgaiyàøîâàáé÷ò éáøonwl Ð

.oizrnyaäãåáò ãéáò éëéäixd ,dray lk Ð

.eilr oifnàîè øåäèä ìòå øåäè àîèä ìòÐ

`nhd lr dfd m`lr dfd m`e ,xedh dyrp Ð

xedhd`nhd lrn `nrh silie ,`nh dyrp Ð

.onwl yxtnck ,`xiziíéøîåà íéîëçålr Ð

d`fd ixac oi`y xnel ,`z` `yxcl `nhd

la` ,d`neh milawnd mixaca `l` mixen`

d`neh milawn oi`y mixacad`fd oi` Ð

dpin `wtpe ,difd diexw odilr zfzipd

aef`a yiy miixiydyoi`e ,od ileqt ixiy Ð

.zefdl oxiykdlùé íà 'åëå ïååëúð ïðúãë
äðùé áåæàázefdl miixiyd oiie`x :xnelk Ð

xfege el oeekzp `lc d`fd jixvy mc` lr

.liahdle xefgl jixv oi`e dpeyeäðùé àìÐ

[my] oi` dnda ly d`fdc dk`lna elqtpc

oda ziyrpy mink edl eede ,dilr d`fd

.dk`lnøåäè äæîìdfde" :ikd yixcc Ð

.xedh e`xw dfdy xg`l s` ,"xedhdàçéðä
'åë øîàã ïàîìwxta migafa `id `zbelt Ð

.(`,t) zaexrzdàøáâã àáâà`edy lk Ð

.exdhn eilr ozepyàðîá ìáàlahn `edy Ð

.xeriy dkixv ,ea aef` ilerab iy`x
ìéáèéù
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äæîìeyny axrie ,leahiy cr xedh epi` eilr oifn :dniz Ð `nh rbepe xedh eilr oifne

eilr oifn :xn`w ikdc xnel yie ?eilr oifnn ith `nh rbep ded i`nl ok m`e .xdhi

eilr oifn :xnel yi inp i` .d`neh el oinxeb z`hg in rbepe ,dxdh el znxeb d`fdd Ð

eilr eltpy xedh epiid Ð xedh.ixnbl xedh iedc ,d`fd

éàî`xnbl dil `pne :xn`z m`e Ð `yep dfn

dfnc xnel ,dizernynn `xw xwrnl

!ynn dfn :xni` ?`yep epiid `xwc dfne xedh

dfndc `nl` "xedhd dfde" aizkcn :xnel yi

llkn xedh dipin opiyxcc ab lr s`e .xedh

xyk `edy mei leah lr cnil Ð `nh `edy

.dpin rny izxz :xnel yi !dxta

àìàcrc :ol rnyn `w `de Ð `yep dfn i`n

i`n ok m` :il dniz .d`fd xeriyk ixcc

i` ,rbep Ð dfn i`n xn`c i`nn dia xcd `nrh

cere ,dfn aizkde rbep aizkde dil `iywc meyn

`d :`nil .qeaik ira `l rbep qeaik ira dfn

`l ik epiid Ð qeaik dia azk `le rbep azkc

ik epiid Ð qeaik irac dfne ,d`fd xeriyk rbep

`l ikd meync uxzl oi`e !d`fd xeriyk rbp

ira `l rbepc meyn yixtcke rbepa dil opinwen

rbepde" aizkcn ,xeriyka rbp ik elit` qeaik

dcpd ine ,qeaik dia azk `le "`nhi dcpd ina

.xeriyk oda yiy ,zefdl oie`xd min rnyn

i`c .ikd rnyn `l dcpd inc ,`zil i`ce `dc

,`yep aezkpe jixt ik ok m` Ð ikd `niz `l

xeriyk ixcc cr ol rnynw `d ipyn `w i`n

dcp in `yepde aezkil :jl iywiz izk` ?d`fd

,diifd ick oda yiy rnyn dcpd inc ,eicba qaki

ick oda yiy `wec rnyn dcpd in i` :cere

rbna `nhi `l diifd ick oda oi` ok m` ,diifd

rnyn milk zkqn yixac ,`zil `de ,llk

uxyd ze`nehd zea` :mzd opzc .rbna enhnc

ixd Ð diifd ick oda oi`y z`hg ine cr ,'eke

oi`nhn oi`e ,rbna milke mc` oi`nhn el`

Ð dfn i`n :xn`w ikdc uxzl oi`e .`yna

ide od oilewyc ,rbna oicd `ede ,`yep s` ,`yep

?`yep aezkle jixt i`n ,ok m`c .zwtn ediipin

`wec `pin` ded Ð `yep azk ded i` ipyil

iz` `zydc dfn azk ikdl ,rbna `le `yna

cr xn`wc ,ok rnyn epi` oeyld :cere .ediiexz

xeriyk rbpc cr xn`w `le d`fd xeriyk ixcc

ikdlc :yxtl d`xpe .micba qeaik oiprl d`fd

ded ok m`c ,qeaik oiprle rbna `nwe` `l

`de ,xenb xedh `ynae qeaik oiprl rbna rnyn

oiprl rbna `l` `inhn `lc d`neh ogky` `l

`nhn uxyc ab lr s` .dxedh `ynae qeaik

,qeaik ira `l mewn lkn Ð `yna `le rbna

`l rbnae qeaik ira `ynac ,`yna inwe` ikdl
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`xew dida cenr ci sc ± ipy wxtmigqt

äæéå ïéìåòáâ éùàø ìéáèéù.dpnn fizdl da `diy dliah oda mliahiy ick :xnelk Ð

'åë äëæù éî ìëin :ezcear xcqk ef xg` ef zexecq ,cinzd xcqa od zeipyn yly Ð

dixza hwp oeyicd dyrn xcq miiqyke ,'eke z` lhep iniptd gafn oeyica qiitl dkfy

dkfy in dpeye xfege ,zexp zahd dyrn yxtne ,'ek iphd z` lhep dxepna dkfy in

.oxciq jk :`nl` ,eizekld yxtne ,zxehwa

àåä äôöîä ùéà ïåòîù éáø ãéîú àðú ïàîÐ

xcq zeklda ixii`c `ziixaa dil opirnyc

.cinzdäéì ïðéòîù àëôéà àäåxac Ð

dinzq` biltc dil opirnyc ,`ed ediizbelt

cinzc dinzq inwezin `le ,cinz zkqnc

.dizeekïðúãodk el `a :cinz zkqna Ð

gafn ly zipetv zigxfn oxwl mcd z` wxefd

zg` dpzn dpetv dgxfn dpey`x dpzn ozep

myne ,oetvle gxfnl zxkip ,zipei m`b oink

ozepe zinexc ziaxrn oxwl el `ae jlede siwn

zepzn izy dperh dlerdy dnexc daxrn

ly dpeqkl` cbpk ef ,zepxw izya rax` ody

gafnd zegex rax`a mcd on `diy ick ,ef

`py i`n yxtn (a,eh) dinwle ,zepzn rax`k

.zepxw izxz ipdùéà ïåòîù éáø äìò éðúå
ãéîúá äðùî äôöîäoznn cinzd mc ozna Ð

dpey`x dpzn epnn zzl ,zeler x`y lk inc

,zipei m`b oink epxn`y enk mizy `idy zg`

zzle dwiqtdl ,mizy ody mizy dipyae

ez`ia jxck ,dnexc jk xg`e dligz daxrn

ribnyke ,mexcl axrnd on `ae siwn `edy

yxtn `nrhe ,weqita zepzn izy ozep oxwl

.(`,eh) dinwlàîåé øãñ àðú ïàî`pz o`n Ð

mei xcqa ixiinc zkqn jdc cinz xcql

cinzd xcqc zeipyn` biltc ,mixetkdiax Ð

biltc dil opirnyc ,`ed dtvnd yi` oerny

.cinzc dinzq`éðùä ñééôäonwlc oiwxita Ð

lka my eidy zeqiit rax` xcqa ixii` (`,dk)

oiqiitn eid ipy qiit ueaiw ztiq`a ipzwe ,mei

.zecear dxyr yly÷øåæ éîå èçåù éîz` Ð

ixa` dlrn ine ,iniptd gafn oycn ine ,enc

olrn jk xg`e ,eilr oze` oxceqe yakl cinz

,"jln zxcd mr aexa" meyn ,gafnl myn

oixfege oicxtzne ,dxyr yly jlede dpene

e ,dry xg`l oitq`pe(a,ck) onwle ,ziyily dtiq`a :xnelk ,iyily qiitl oifixkn

oitq`pe oixfege oicxtzn dnl yxtnmildz) xn`py ,dxfra lew ybxd `dzy ick Ð

."ybxa jldp midl` ziaa" (dpíéùãçitl ,mc` da dpy `l mlern :(`,ek) onwl xn`c ,mipyi `l la` ,zxhwd lxebl o`kl olek evawzi mdinin zxhw exihwd `ly mipdk Ð

.zxehwl zncew zexpd zahd dpin opirny mewn lkn ,"elig 'd jxa" dixza aizke (bl mixac) "jt`a dxehw eniyi" xn`py ,zxyrn dzidy'åëå úåøð éúù úáèäá ïàëonwl Ð

xn`c o`nl `ki` ,opaxe le`y `a` `bilte ,mizy aihne xfege ,mizpa zxg` dcear dyrpy cr oiznne ,wqet yng aihdyn ,zexpd zahda wiqtny opixn` (`,bl) iyily wxta

wiqtn enc zwixfe cinzd zhigya xn`c o`nl `ki`e ,edl wiqtn zxehwaipzwc `d jkld ,edl wiqtn zxhwa dil `xiaq ocic `pze ,dwqtdc `nrh yxtn (a,bl) onwle ,edl

`yixa zxhw`yixa dahd opzc `de ,xn`w zexp izy zahda Ð.xn`w zepey`x yng zahda Ðééáà àäåzcear dkxrn xcqc iqxiba xcqn ,(`,bl) iyily wxta ,onwl Ð

.meie mei lkàøîâã äéîùî.mdizeaxn elaiwy daiyid ipa lkn laewn xac Ðáéèéé àì`de ,mizy zahd xenbi jk xg`e ,rvn`a xihwi `l` ,xihwi jk xg`e ozray Ð

opax ixn`w aihidl ligzi jk xg`e dlgz xihwi xninl `kilxyt` i`e ,iia`c `zlina onwl miaezkd it lr ef xg` ef zexecq zecear lke ,dwqtd irac ol `niiw `dc Ð

zexpd zahdl zncew zxhw zxn` i`e ,cinzd mc zwixf xg`l cr xihwdl.da owiqtdl dcear cer jl oi` Ðáéèî øîåà ìåàù àáàdwqtde ,zxhwdl mcew mlek z` Ð
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Ð `id dtvnd yi` oerny iax ipyn ike .gafnl

.jixt `yixa mzd ipzwc zexpne ,uxezn lkd f`

ïàîÐ `id dtvnd yi` oerny iax cinz `pz

opaxe dtvnd yi` oerny iaxc laiw `ped ax

`xiaq ikid rci `l la` ,dceard xcqa ibilt

.dil
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oizipznc `inex` opipyc `iepiyn dia xcd `lc
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:jenqa xn`ck ,lecb odk dyer did `l zexp

.ixen `w `nlra iiexe`
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`neic oizipzne ,`neic oizipzn` biltc ,`id
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קסט
`xew dida cenr ci sc ± ipy wxtmigqt

äæéå ïéìåòáâ éùàø ìéáèéù.dpnn fizdl da `diy dliah oda mliahiy ick :xnelk Ð

'åë äëæù éî ìëin :ezcear xcqk ef xg` ef zexecq ,cinzd xcqa od zeipyn yly Ð

dixza hwp oeyicd dyrn xcq miiqyke ,'eke z` lhep iniptd gafn oeyica qiitl dkfy

dkfy in dpeye xfege ,zexp zahd dyrn yxtne ,'ek iphd z` lhep dxepna dkfy in

.oxciq jk :`nl` ,eizekld yxtne ,zxehwa

àåä äôöîä ùéà ïåòîù éáø ãéîú àðú ïàîÐ

xcq zeklda ixii`c `ziixaa dil opirnyc

.cinzdäéì ïðéòîù àëôéà àäåxac Ð

dinzq` biltc dil opirnyc ,`ed ediizbelt

cinzc dinzq inwezin `le ,cinz zkqnc

.dizeekïðúãodk el `a :cinz zkqna Ð

gafn ly zipetv zigxfn oxwl mcd z` wxefd

zg` dpzn dpetv dgxfn dpey`x dpzn ozep

myne ,oetvle gxfnl zxkip ,zipei m`b oink

ozepe zinexc ziaxrn oxwl el `ae jlede siwn

zepzn izy dperh dlerdy dnexc daxrn

ly dpeqkl` cbpk ef ,zepxw izya rax` ody

gafnd zegex rax`a mcd on `diy ick ,ef

`py i`n yxtn (a,eh) dinwle ,zepzn rax`k

.zepxw izxz ipdùéà ïåòîù éáø äìò éðúå
ãéîúá äðùî äôöîäoznn cinzd mc ozna Ð

dpey`x dpzn epnn zzl ,zeler x`y lk inc

,zipei m`b oink epxn`y enk mizy `idy zg`

zzle dwiqtdl ,mizy ody mizy dipyae

ez`ia jxck ,dnexc jk xg`e dligz daxrn

ribnyke ,mexcl axrnd on `ae siwn `edy

yxtn `nrhe ,weqita zepzn izy ozep oxwl

.(`,eh) dinwlàîåé øãñ àðú ïàî`pz o`n Ð

mei xcqa ixiinc zkqn jdc cinz xcql

cinzd xcqc zeipyn` biltc ,mixetkdiax Ð

biltc dil opirnyc ,`ed dtvnd yi` oerny

.cinzc dinzq`éðùä ñééôäonwlc oiwxita Ð

lka my eidy zeqiit rax` xcqa ixii` (`,dk)

oiqiitn eid ipy qiit ueaiw ztiq`a ipzwe ,mei

.zecear dxyr yly÷øåæ éîå èçåù éîz` Ð

ixa` dlrn ine ,iniptd gafn oycn ine ,enc

olrn jk xg`e ,eilr oze` oxceqe yakl cinz

,"jln zxcd mr aexa" meyn ,gafnl myn

oixfege oicxtzne ,dxyr yly jlede dpene

e ,dry xg`l oitq`pe(a,ck) onwle ,ziyily dtiq`a :xnelk ,iyily qiitl oifixkn

oitq`pe oixfege oicxtzn dnl yxtnmildz) xn`py ,dxfra lew ybxd `dzy ick Ð

."ybxa jldp midl` ziaa" (dpíéùãçitl ,mc` da dpy `l mlern :(`,ek) onwl xn`c ,mipyi `l la` ,zxhwd lxebl o`kl olek evawzi mdinin zxhw exihwd `ly mipdk Ð

.zxehwl zncew zexpd zahd dpin opirny mewn lkn ,"elig 'd jxa" dixza aizke (bl mixac) "jt`a dxehw eniyi" xn`py ,zxyrn dzidy'åëå úåøð éúù úáèäá ïàëonwl Ð

xn`c o`nl `ki` ,opaxe le`y `a` `bilte ,mizy aihne xfege ,mizpa zxg` dcear dyrpy cr oiznne ,wqet yng aihdyn ,zexpd zahda wiqtny opixn` (`,bl) iyily wxta

wiqtn enc zwixfe cinzd zhigya xn`c o`nl `ki`e ,edl wiqtn zxehwaipzwc `d jkld ,edl wiqtn zxhwa dil `xiaq ocic `pze ,dwqtdc `nrh yxtn (a,bl) onwle ,edl

`yixa zxhw`yixa dahd opzc `de ,xn`w zexp izy zahda Ð.xn`w zepey`x yng zahda Ðééáà àäåzcear dkxrn xcqc iqxiba xcqn ,(`,bl) iyily wxta ,onwl Ð

.meie mei lkàøîâã äéîùî.mdizeaxn elaiwy daiyid ipa lkn laewn xac Ðáéèéé àì`de ,mizy zahd xenbi jk xg`e ,rvn`a xihwi `l` ,xihwi jk xg`e ozray Ð

opax ixn`w aihidl ligzi jk xg`e dlgz xihwi xninl `kilxyt` i`e ,iia`c `zlina onwl miaezkd it lr ef xg` ef zexecq zecear lke ,dwqtd irac ol `niiw `dc Ð

zexpd zahdl zncew zxhw zxn` i`e ,cinzd mc zwixf xg`l cr xihwdl.da owiqtdl dcear cer jl oi` Ðáéèî øîåà ìåàù àáàdwqtde ,zxhwdl mcew mlek z` Ð
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åäðéîøåiiez`l jixv ded `l Ð 'eke dxepna dkfy ine iniptd gafn oeyica dkfy in

iziin `lc ikid ik ,zxehwe dxepna dkfy in `l` iniptd oeyica dkfy in

lirlc `cg hwp `l` .mzd ipzwc mixa`a dkfy ine oevigd gafn mexzl dkfy in `kd

dxepna dkfy inc opireny`l ,mdl jenqa zipypy iniptd gafn oeyic epiidc ,dipin

epi` iniptd gafn oeyicc ,ixii` xwaac zxehwae

ikde .ixii` xwaa inp `kdc oizipzne .xwaa `l`

mc zwixf ipzw oizipznac iieyw`l ivn ded inp

:`yixa ipzw (a,l) cinz zkqnae ,`yixa cinz

dkfy in xcde ,iniptd gafn oeyica dkfy in

enc zlawe cinzd zhigy ipzw xcde ,dxepna

xcde ,yakl mixa` z`lrd xcde ,ezwixfe

hwd xcde zxehwyakn oz`lrde mixa` zx

Ð `id dtvnd yi` oerny iax ipyn ike .gafnl

.jixt `yixa mzd ipzwc zexpne ,uxezn lkd f`

ïàîÐ `id dtvnd yi` oerny iax cinz `pz

opaxe dtvnd yi` oerny iaxc laiw `ped ax

`xiaq ikid rci `l la` ,dceard xcqa ibilt

.dil

øîà'ek zexp izy zahda o`k `iyw `l iia`

llkn ,iia` xn` `l` xn`w `lcn Ð

oizipznc `inex` opipyc `iepiyn dia xcd `lc

inp ipyn `l i`n` :ol `iywe .cinzc `idd`

oizipzne ,zexp izya `kdc oizipznc ikd

ied i` elit`c :il d`xpe ?zexp ynga cinzc

zwixf mzdc ,oizipzn` `bilt izk` ,ikd ipyn

,dxepnde iniptd gafn oeyic xza cinzd mc

inwe`l jixv ikdl .`yixa dwixf ipzw `kde

dahd inp oizipzna ipzw `lc `de .i`pzk

`l` aiyg `w `lc :xnel yi Ð zxehwd inwnc

yng zahde ,dceard xnb ody ,zexp izy zahd

:jenqa xn`ck ,lecb odk dyer did `l zexp

.ixen `w `nlra iiexe`

àéääo`n xn`w ik lirl Ð 'eke le`y `a`l

,`id dtvnd yi` oerny iax `nei `pz

le`y `a` Ð cinz `pz o`n :xninl ivn ded

`neic oizipzne ,`neic oizipzn` biltc ,`id

xnel dil `gipc :xnel yie !dilr ibiltc opaxk

oerny iax epiidc oizipznc `pzd my xikfdl

`icda dil ogky`c meyn :cere ,dtvnd yi`

.cinza dpyn dtvnd yi` oerny iax :xn`wc ,cinzc oizipzn` ibelti`l `z`c
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éðMä ñéét¯çaæî ïMãî éî ,÷øBæ éî ,èçBL éî ©¦©¥¦¦¥¦¥¦§©¥¦§¥©

íéøáà äìòî éîe ,äøBðnä úà ïMãî éîe ,éîéðtä©§¦¦¦§©¥¤©§¨¦©£¤¥¨¦
!eñéôäå eàBa úøBèwì íéLãç :éLéìMä ñéét .Lákì¯ ©¤¤©¦©§¦¦£¨¦©§¤§¨¦

ïàk :àéL÷ àì :ééaà øîà¯ïàk ,úBøð ézL úáèäa ¨©©©¥¨©§¨¨©£¨©§¥¥¨
¯.úBøð Lîç úáèäa¯÷éñôî úøBè÷ác àøîéîì ©£¨©¨¥¥§¥§¨§¦§¤©§¦

íãa ,àøîâc déîMî äëøòî øcñî éiaà àäå ?eäì§§¨©©¥§©¥©£¨¨¦§¥¦§¨¨§©
àéää ;àéL÷ àì :éøîà !eäì ÷éñôî ãéîzä¯àaàì ©¨¦©§¦§¨§¦¨©§¨©¦§©¨

àä ,ìeàL¯úBøpä úà áéèéé àì :àéðúc .ïðaøì ¨¨§©¨©§©§¨Ÿ¥¦¤©¥
àaà .áéèéé Ck øçàå øéè÷é àlà ,øéè÷é Ck øçàå§©©¨©§¦¤¨©§¦§©©¨¥¦©¨
àîòè éàî .øéè÷î Ck øçàå áéèî :øîBà ìeàL̈¥¥¦§©©¨©§¦©©§¨

ìeàL àaàc¯úà Báéèéäa ø÷aa ø÷aa" áéúëc §©¨¨¦§¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤
."äpøéè÷é" øãäå ,"úBøpä¯àðîçø øîà÷ éàî :ïðaøå ©¥©£©©§¦¤¨§©¨©©¨¨©©£¨¨
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ïéìBòáb éLàømina aef`d lyåicka mda yiy min mda elri ¨¥¦§¦§
yäfé.`nhd lr mdn ©¤

`ly `id epizpyny `cqg ax ly evexiz z` epcnl o`k cr
inn minid zray lk odkd lr mifn m`y meyn `aiwr iaxk
`xnbd .ycwna cearl leki epi`e `nh `ed ixd dxtd xt`
iaxk elit` epizpyn z` cinrdl xyt`y dpey uexiz d`ian

:`aiwràîéz eléôà ,øîà éiaàk dpynd z` yxtl ozipéaø ©©¥¨©£¦¥¨©¦
,àáé÷òji` ok m` `nhp eilr mifny iny eixacl epl`yy dne £¦¨

,ayiil yi ,ycwna cearl lekiàîBé déìek äãBáò ãéáòcdidy - §¨¦£¨¥¨
xt`n eilr efd `l oiicr xy`k meid lk jyna ezcear z` caer

,dxtdàéðôìedceard xnb xg`l axr zeptle -déìò ecî- §©§¨©£¥
,dxtd xt` inn eilr mifnìéáèåiptl eilr efdy xg`l cin §¨¦

,ynyd rwyzyãéáòåeilr `eaiy dyere -LîMä áøòä §¨¦©£¥©¤¤
xizi yny axrddy dyer dlild iptl lahy ici lry] dxdha

.[ycwnd ziaa cearl el
:dpyna epipy.úBøpä úà áéèîe úøBèwä úà øéè÷îezwiicn ©§¦¤©§¤¥¦¤©¥

:`xnbdúBøð øãäå àLéøa úøBè÷ àîìàxcqy dpynd on gken - ©§¨§¤§¥¨©£©¥
lr zxehwd z` mixihwn eid mcewy ,`ed dpyd lka dceard
:`xnbd dywn .zexpd z` eaihd ok ixg`e ,iniptd gafnd

eäðéîøemyy ,cinz zkqnn jk lr dxizq zeywdl yi - §¦§
dligza ,xwea lkay dceard xcq z` zex`an zeipynd

dpynd zx`an(h"n b"t)ly dceard xcq z`a äëfL éîlxeb ¦¤¨¨§
zcear cearle ,éîéðtä çaæî ïeMéãz` zx`ane dpynd dkiynn ¦¦§¥©©§¦¦

ly dceard xcqäøBðna äëfL éîz` oycne aihn did cvik ¦¤¨¨©§¨
.zexpdeokn xg`l(c"n d"t)ly ezcear xcq z` dpynd zx`an

úøBèwa äëfL éî`ed dceard xcqy ixd .dyer did cvik ¦¤¨¨©§¤
ehwd zxhwd iptl `id zexpd zahdy:`xnbd zvxzn .zxøîà̈©

,àðeä áøe ,dceard xcq edn mi`pzd jka ewlgp ok`àðz ïàî ©¨©¨¨
ãéîz,cinz zkqn z` dpyy `pzd edin -Léà ïBòîL éaø ¨¦©¦¦§¦

,àeä ätönä,cinzd xcq zeklda `ed wqery `ziixaa epivny ©¦§¤
.epizpyn z` epyy minkg lr wlgpe

:`xnbd zl`eydéì ïðéòîL àëtéà àäå,jtidl epivn `ld - §¨¦§¨©§¦¨¥
xyt` i`e ,cinz zkqna dpyna xn`pd lr wleg oerny iaxy

.dze` dpyy df `edy xnelïðúccinza dpyna(`"n c"t)xg`l , ¦§©
,xgy ly cinzd zler zhigy mc z` odkd laiwyBì àaodkd ¨

ïø÷ìcvay gafnd,úéðBôö úéçøæîeïúBðdwixfa mcd z` wxef - §¤¤¦§¨¦§¦¥
cvay ziefd lr zg`,äðBôö äçøæîdwixfa mcd hytzn jke ¦§¨¨¨¨

gafnd z` siwn did myn .oetve gxfn gafnd iciv ipy lr zg`
oxwl ribny cr,úéîBøc úéáøòîeïúBðdwixfa mcd z` wxef - ©£¨¦§¦¥

cvay ziefd lr zg`,äîBøc äáøòîhytzn zg` dwixfa jke ©£¨¨¨¨
zewixf izyay `vnpe ,mexce axrn gafnd iciv ipy lr mcd

.gafnd iciv zrax` lk lr mcd ribd ellddìò éðúåepipye - §¨¥£¨
,`ziixaa zxg` drc ef dpyn lräpLî ätönä Léà ïBòîL éaø©¦¦§¦©¦§¤§©¤

ãéîúainc ozn x`yn cinzay mcd ozn z` zepyl yiy xaeq - §¨¦
oxway ,rax` ody zepzn izy oerhd dler oaxw,úéðBôö úéçøæî¦§¨¦§¦

ïúBðzief lr zg` dwixfa,äðBôö äçøæîlkke dpyna xn`pk ¥¦§¨¨¨¨
mle` ,dler oaxwoxwl `ae gafnd z` siwnyk,úéîBøc úéáøòî©£¨¦§¦

iciv ipy lr mcd ribiy ick ziefd lr zg` dwixfa wxef epi`
`l` ,zg` mrta gafndïúBðxiw lr zg` dwixfäáøòîly ¥©£¨¨

,axrn cv lr mc ozip jkae ,gafndïúBð Ck øçàåztqep dwixf §©©¨¥
cva gafnd xiw lr,äîBøczrax` lk l` mcd ribn did jkae ¨¨

zkqna dpyna xn`pd lr wleg oerny iaxy oeikne .gafnd iciv
:`xnbd daiyn .dze` dpy `ed `l ixd cinzéaø øîà àlà¤¨¨©©¦

,ïðçBé,jtidl xnel yiyàîBé øãñ àðz ïàî`pzd `ed in - ¨¨©¨¨¥¤¨
dpynd lr zwlegd `nei zkqnay cinzd xcq oipr z` dpyy

,cinz zkqna,àeä ätönä Léà ïBòîL éaøepivny myky ©¦¦§¦©¦§¤
.dceard xcq lr wleg ok enk ,dwixfd zxev lr `ed wlegy

xcq oipra dnvr `nei zkqna dpyiy dxizqa `xnbd dpc dzr
:dixg` e` zexpd zahd iptl dzid zxehwd m`d ,dceardéîøå§¨¥

ay epizpynn dxizq dyw -àîBé øãqà ,àîBé øãñmewn lr - ¥¤¨©¥¤¨
,`nei zkqna xg`ïðúceidy zelxebd oipn z` zx`and dpyna ¦§©

mdn cg` lka eidy zecearde ycwna mei lka(.dk oldl)d ,ñéét©¦
éðMäreawl ick did ,ea lixbdl ecnryèçBL éî,cinzd z`éî ©¥¦¦¥¦
÷øBæ,gafnd lr enc z`éîéðtä çaæî ïMãî éîezeptlxt`n ¥¦§©¥¦§¥©©§¦¦

,xgy ly zxehwl epikdl ,lenz` ly miiaxrd oia ly zxehwd
äøBðnä úà ïMãî éîely dwlcddn zeliztd xt` z` `ivedl ¦§©¥¤©§¨

,meid zwlcdl dpikdl aihidle lenz`íéøáà äìòî éîely ¦©£¤¥¨¦
dxfra mze` egzipy mewnn cinzdLákìmzelrdl zpn lr ©¤¤

.gafnd lr ok ixg`yi` mipdkd exftzd ipyd qiitd ixg`e
dpynd dkiynne .mitq`pe mixfeg eid aeye ,ezcearl(.ek),x`al

d,éLéìMä ñéétefixkd eayeñéôäå eàBa úøBèwì íéLãçel` - ©¦©§¦¦£¨¦©§¤§¨¦
dlri in lxeba szzydl e`ea mdinin zxehw exihwd `l oiicry
el` zeipynn ep` mirney mewn lkne .zxehwd z` xihwdl
xzei zncew dzid ipyd qiita dilr elixbdy zexpd zahdy

:`xnbd zvxzn .iyilyd qiita dilr eqitdy zxehwdnøîà̈©
,àéL÷ àì ,éiaàoldl x`eany itk(.bl)lk z` aihn did `l , ©©¥Ÿ©§¨

miizpiae ,wqete zexp yng aihn did `l` ,cgi zexpd zray
zexpd izy z` aihdl did xfeg okn xg`le ,zxehwd z` xihwd

,zeipynd oia dxizqd zvxezn dzrne ,mitqepdïàkepizpyna ¨
dpynd zwqer ,zexpd zahdl zncew zxehwdy x`eany

úBøð ézL úáèäa.mdl dncw zxehwd zxhwd ok`e ,mipexg`d ©£¨©§¥¥
mle`ïàkiptl dzid zexpd zahdy xn`py ipy wxta dpyna - ¨

xaecn zxehwdúBøð Lîç úáèäaeaihd mze` ok`y ,mipey`xd ©£¨©¨¥¥
.zxehwd zxhwd iptl

:`xnbd zl`eyàøîéîìxaeq iia`y xnel xyt` m`d - §¥§¨
eäì ÷éñôî úøBè÷ác,zexp izy zahdl zexp yng zahd oiaàäå §¦§¤©§¦§§¨

éiaàdidøcñîd xcq z` ecenlzaäëøòîycwnd zcearay ©©¥§©¥©£¨¨
,mei lkayàøîâc déîMîdaiyid icinlz elaiwy dn itk - ¦§¥¦§¨¨
,mdizeaxnåy `vnp eixac xcq itlãéîzä íãazhigya - §§©©¨¦

enc zwixfe cinzdeäì ÷éñôîzahdl zexpd yng zahd oia ©§¦§
.zexpd lk zahd ixg` xciq zxehwd z` eli`e ,zexpd izy

:`xnbd zayiinàéää ,àéL÷ àì ,éøîàmeid zecear xcq - ¨§¥Ÿ©§¨©¦
,iia` xn`y ycwnaìzrcìeàL àaàmcew eixacly ,xn`p §©¨¨

jkitle ,zxehwd z` xihwn did jk xg` wxe zexpd lk z` aihd
ici lr dzid zexp izy oial zexp yng zahd oiay dwqtdd

,cinzd zhigyàäiia` `ay `nei zkqna zeipynd izy - ¨
exn`p ,mdipia dxizqd z` ayiilìzrcïðaøz` xihwdl yiy §©¨¨

oia dwiqtdy `id zxehwde ,zexpd zahd xnb iptl zxehwd
xn`pdy xnel ozipe ,zexpd izy zahdl zexpd yng zahd
zxehwdy xn`pde ,xn`p zexpd ynga zxehwl mincew zexpdy

.xn`p zexpd izya zncew
:le`y `a`e minkg ewlgp da ,`ziixad z` `xnbd d`ian

úà áéèéé àì ,àéðúczray lkøéè÷é Ck øçàå úBøpäz` §©§¨Ÿ¥¦¤©¥§©©¨©§¦
,zxehwdøéè÷é àlàrvn`a zxehwd z`áéèéé Ck øçàåxenbi - ¤¨©§¦§©©¨¥¦

.zexpd z` aihidláéèî ,øîBà ìeàL àaàzray lk z` `ed ©¨¨¥¥¦
,okl mcew zexpdøéè÷î Ck øçàå:`xnbd zx`an .zxehwd z` §©©¨©§¦
àaàc àîòè éàîìeàLiptl ziyrp zexpd zray lk zahdy ©©£¨§©¨¨

,zxehwdáéúëcxgy ly zxehw zxhwda(f l zeny)xihwde' , ¦§¦§¦§¦
minq zxFhw oxd` eilrúøpä úà Báéèéäa ø÷aa ø÷aa,'dpxihwi ¨¨©£Ÿ§¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤©¥Ÿ©§¦¤¨

mcewy weqtd on ep` mirneyxenbie 'zexpd z` eaihda' miiwi
,mzahdøãäåok ixg`e -'äpøéè÷é':`xnbd zxxan .zxehwl ©£©©§¦¤¨

ïðaøå,rvn`a zxehwd z` xihwiy mixaeqdàðîçø øîà÷ éàî- §©¨¨©¨¨©©§¨¨
.aezkd z` miyxec md cvik
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,aezkd yxtzn jk :`xnbd zx`anäáèä ïcéòadryay - §¦©£¨¨
,zexpd izy z` aihin `edyúøBè÷ øè÷î àäzxak didz - §¥©§©§¤

zexp yng zahd oia xihwdl yiy o`kne ,zxhwen zxehwd
zxhwd ixg` zexp izy zahd didz jkae ,zexp izy zahdl

.zxehwd
ly mnrh itk aezkd z` jk yxtl gxkd `xnbd d`iane

:minkgàîéz àì éàcyxtl,éëäle`y `a` ixack yxtz `l` §¦Ÿ¥¨¨¦
ly zxehw ,jk xg` dpxihwi dpeekdy,íéaøòä ïéaxn`p da mby ¥¨©§©¦

,df oeyláéúëc(g l zeny)íéaøòä ïéa úøpä úà ïøäà úìòäáe' ¦§¦§©£Ÿ©£Ÿ¤©¥Ÿ¥¨©§©¦
,'äpøéè÷éikeénð éëäaezkd z` yxtl lkep m`d÷éìãî àLéøác ©§¦¤¨¨¦©¦¦§¥¨©§¦

øãäå ,úBøðokn xg`l wxe -.íéaøòä ïéa ìL úøBè÷ øéè÷îéëå ¥©£©©§¦§¤¤¥¨©§©¦§¦
àîézxn`z m`e -énð éëä,jk yxtzn df aezk s` ok`y - ¥¨¨¦©¦

àéðúäåweqta xn`p ,`ziixaa(`k fk my)eipaE oxd` FzF` KFxri' , §¨©§¨©£©£Ÿ¨¨
,'ø÷a ãò áøòîzexpd zkixray ,jkn miyxecdì ïzdxepna ¥¤¤©Ÿ¤¥¨

dúcîick zenka ony zcn -äìélä ìk úëìBäå ú÷ìBc àäzL ¦¨¨¤§¥¤¤§¤¤¨©©§¨
øçà øác .ø÷a ãòå áøòîKFxri' ,xen`d weqtd on yexcl jl yi ¥¤¤§©Ÿ¤¨¨©¥©£

eipaE oxd` FzF`,'ø÷a ãò áøòî,xwea cr axrn 'eze`' aezkdne ©£Ÿ¨¨¥¤¤©Ÿ¤
o`kne ,xwea cr axrn ziyrp dcear 'eze`' `weecy wiicl yi

yäãBáò Eì ïéàmeid zecearn zxg`ø÷a ãò áøòî äøLkL- ¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©Ÿ¤
rl dpexg` `idyk dxiyk didzy,meid zceaBæ àlàzwlcd - ¤¨

zexpd,ãáìaxg`l 'dpxihwi' aezkd z` yxtl okzi `l ok m`e ¦§©
.zexpd zwlcdàðîçø øîà÷ éàî àlàzFxpd z` oxd` zFlrdaE' ¤¨©¨¨©©§¨¨§©£©£Ÿ¤©¥

y ,xar oeyla eyxtl yi gxkda ,'dpxihwi miAxrd oiAïcéòa ¥¨©§©¦©§¦¤¨§¦©
ä÷ìãäxak dwlcdd onfay -,úøBè÷ øè÷î àäzok m`àëä ©§¨¨§¥©§©§¤¨¨

énðzFxpd z` FaihidA xwFAA xwFAA' xn`pdy cenll yi ©¦©¤©¤§¥¦¤©¥
y ,xar oeyla yxtzn ,'dpxihwiäáèä ïcéòa,zexpd izy ly ©§¦¤¨§¦©£¨¨

xakúøBè÷ øè÷î àäz.ok iptln §¥©§©§¤
ìeàL àaàå'dpxihwi' xgy ly zxehwa xn`pd z` yxity §©¨¨

,jk xg` xihwiy,Cì øîàoia ly zxehwa xn`pdn cenll oi`y ¨©¨
c meyn ,xgy ly zxehwa xn`pl miiaxrdíúä éðàLzxehwa ©¦¨¨

miaxrd oia ly'BúBà' áéúëczxg` dcear didz `ly hrnl ¦§¦
aezkd zpeek yxtl ep` migxken jkle ,zexpd zwlcd ixg`
aezkd z` yxtl yi ,xgy ly zxehwa mle` ,eheytk `ly
z` mcew dyriy ,dceard xcq itl xn`py dheytd ezernynk

.zxehwd z` xihwi ok ixg`e zexpd lk zahd
,zeipynd zxizqa `iyewd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
ipy wxtae ,zexpd zahdl zncew zxehwdy xn`p epizpynay

:zxehwl zncew zexpd zahdy xn`p,àéL÷ àì ,øîà àtt áø©¨¨¨©Ÿ©§¨
àäzrck dxn`p ,zncew zxehwdy da exn`y epizpyn -ïðaø ¨©¨¨

`vnpe ,zxehwa zexp izy zahdl zexp yng zahd oia wiqtny
mle` ,zxehwd ixg` dzyrp zexp izy zahdyàädpynd - ¨

zrck `id ,zxehwl zncew mlek zexpd zahdy da xn`pyàaà©¨
ìeàL,zeahdd oia zwlgnd `id enc zwixfe cinzd zhigyy ¨

:`xnbd zl`ey .dahdd xnb ixg` dzyrp zxehwd eli`eéàîa§©
àzîé÷Bàzcnrdy jzrcl -àëäc ïéúéðúîìdligz diepyd ¦§¨§©§¦¦§¨¨

ef zkqna,ïðaøkeli`eñéétepcnl da ipy wxta dpynd - §©¨¨©¦
dzpyp ,zxehwl dncw zexpd zahdy,ìeàL àaàkok m`àîéà §©¨¨¥¨

àôéñiyily wxta dpynd z`(:`l)meia dceard oipra ¥¨
,mixetikdBì eàéáälecbd odklãéîzä úà,xgy lyBöø÷- ¥¦¤©¨¦§¨

,dxiyk dhigy ly xeriy jka yiy mipniq ipy aex ea hgy
Bãé ìò äèéçL øçà ÷øîe.mipniqd z` hegyl jiynd xg` odk - ¥¥©¥§¦¨©¨

,gafnd lr ewxfe mcd z` laiw lecb odkdy xg`leñðëðlkidl ¦§©
úøBèwä úà øéè÷äì,xgy lyúBøpä úà áéèéäìe.dxepnay §©§¦¤©§¤§¥¦¤©¥

,zexpd zahdl zncew zxehwdy ef dpyne.ïðaøì ïàúà`vnp £¨§©¨¨
ixdy ,xcqk `ly dzpyp dpyndy ok m`,ïðaø àôéñå àLéø¥¨§¥¨©¨¨

,ìeàL àaà àúòéöîe:`xnbd daiyn .ie`xd xcqk `ly dfeøîà §¦£¨©¨¨¨©
ïéà ,àtt áø Cì,dpynd dzpyp jk ok` -ø àôéñå àLéøïða ¨©¨¨¥¥¨§¥¨©¨¨

,ìeàL àaà àúòéöîezxizq z` ok yxtln zegcl ick jka oi`e §¦£¨©¨¨
.zeipynd

:`xnbd zxxanéiaà àîìLazahda dxen` epizpyny uxizy ¦§¨¨©©¥

,zexp yng zahda dxen` ipy wxta dpynde zexp izyøîà àìŸ¨©
uxzlàtt áøk`edy meyn ,zg` drck exn`p `l zeipyndy §©¨¨

c xaeqdì íé÷Bî àì ìeàL àaà àúòéöîe ïðaø àôéñå àLéø- ¥¨§¥¨©¨¨§¦£¨©¨¨Ÿ¦¨
.ie`x epi`y df xcqa zeipynd z` cinrdl oi`y,àtt áø àlà¤¨©¨¨

øîà àì àîòè éàîuxzl.éiaàk:`xnbd zx`anCì øîàax ©©£¨Ÿ¨©§©©¥¨©¨
c ,dceard xcqn jetd zeipynd xcql `ed jxc ike ,`ttàðz̈¨

àLéøaoey`x wxtaøãäå ,úBøð ézL úáèäipy wxta ok ixg`e - §¥¨£¨©§¥¥©£©
dzpyp,úBøð Lîç úáèäzahdl dncw zexp yng zahdy cera £¨©¨¥¥

.zexp izy,Cì øîà éiaàåmeyn ,ok yxtl wgec lk jka oi` §©©¥¨©¨
mixetikd mei zcear xcqa zwqer dpi` oey`x wxta dpyndy

`l`éøBî à÷c àeä àîìòa ééeøBàz` zexedl d`a dpynd - ¥§¨§¨§¨¥
mei mcew minid zraya lecbd odkd lr zelhend zeceard
,llk xcqd itl epyp `le ,dceara lbxzdl icka mixetikd

àøãñåmixetikd meia dceard xcq eli`e -déì éðz øãä àä- §¦§¨¨£©¨¥¥
,ie`xd xcqk mixacd epyp ok`e ,okn xg`l dpynd eze` dzpy

.zexpd izy zahd iyily wxtae ,zexpd yng zahd ipy wxta
Bì àa ,àôebcinzd mc z` jilend odkdúéðBôö úéçøæî ïø÷ìly ¨¨§¤¤¦§¨¦§¦

e ,gafndïúBðoxw lr mcd on wxef -.úéðBôö úéçøæîsiwn myn ¥¦§¨¦§¦
oxwl `ae,úéîBøc úéáøòîeïúBðoxw lr.úéîBøc úéáøòîjke ©£¨¦§¦¥©£¨¦§¦

.gafnd iciv zrax` lk lr mcd ribd zewixf izya,dìò éðúå§¨¥£¨
äpLî ätönä Léà ïBòîL éaødwixfd xcq z`ãéîúaxcqn ©¦¦§¦©¦§¨§©¤§¨¦

,dwixfd xcq jke .dler oaxw lk ly dwixfdúéçøæî ïø÷ì Bì àä§¤¤¦§¨¦
,úéðBôöeúéðBôö úéçøæî ïúBðoxwa mle` .dpyna xen`kúéáøòî §¦¥¦§¨¦§¦©£¨¦
úéîBøcizy lr mcd ribiy ziefd lr zg` dpzn ozep epi` §¦

`l` ,cgi miccvdïúBðcva mcd on dligzäáøòîgafnd ly ¥©£¨¨
,mexcl aexwïúBð Ck øçàåcva.äîBøc §©©¨¥¨¨

:`xnbd zx`anéaø øîà .ätönä Léà ïBòîL éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¦©¦§¨¨©©¦
éác ãç íeMî ïðçBély ezaiyi ipan cg` mya -øîà ,éàpé éaø ¨¨¦©§¥©¦©©¨©

àø÷yceg y`x ly sqena(eh gk xacna)úàhçì ãçà íéfò øéòNe' §¨§¦¦¦¤¨§©¨
,'Bkñðå äNòé ãéîzä úìò ìò 'äìz`hgd xiry z` aezkd jinqd ©©Ÿ©©¨¦¥¨¤§¦§
oaxwy ,epcnll ,cinzd zlerlda ãéáò àðîçø øîàå ,àéä äìBò¨¦§¨©©§¨¨¨¦¨

da zeyrl yi -ïúBð ,ãöék àä .úàhç äNòîdpznúçàmcd on ©£¥©¨¨¥©¥©©
oxwd lr,íézL àéäLedfe ,miccvd izy lr mcd hytzn jkay ¤¦§©¦

,äìBò äNòîkxnb z` eli`e ,dler dyrn epnn elhia `ly §©£¥¨
ozep zepzndíézL ïäL íézLdpzn lky zepzn izy epiidc §©¦¤¥§©¦

edfe ,cg` cv lr zpzipòîkúàhç äNrax` dncn mipzepy §©£¥©¨
.oxw lkl dpzn ,zepxw rax` lr zepzn

miivge dlerk miivg zepznd z` wlgl recn :`xnbd zl`ey
,z`hgkòaøà ïäL òaøàå äìBò äNòîk òaøà ïäL íézL ïzéìå§¦¥§©¦¤¥©§©§©£¥¨§©§©¤¥©§©

.úàhç äNòîk:`xnbd zayiineðéöî àìly mc z`fd meya §©£¥©¨Ÿ¨¦
oaxwïéøtënL íéîc,dnily dxtkïéøtëîe ïéøæBçå.zxg` dxtk ¨¦¤§©§¦§§¦§©§¦

:`xnbd zl`ey,äìBò ïééöçå úàhç ïééöçL íéîc eðéöî éëå`lde §¦¨¦¨¦¤¤§¨©¨§¤§¨¨
,epivn `l df xac mbàlày ixdáeúkä ïLéwä ïçøk ìòzeyrl ¤¨©¨§¨¦¦¨©¨

ok m` ,zepaxwd x`yk `ly cinzaénð àëäy xn`pïçøk ìòa ¨¨©¦§©¨§¨
áeúkä ïLéwäzepaxwd x`ya enk `ly dyrp cinzay xnel ¦¦¨©¨

:`xnbd zayiin .rax` ody rax` mbe rax` ody mizy ozie
íúä,z`hg dyrnk cxtpa zepexg`d zepznd z` ozepy jka - ¨¨

wx oky ,ezenk epivn `ly iepiyk xacd aygp oi`úBðzî ÷eqét¦©¨
àéä àîìòa`ed cner ixdy ,zepizpd oia wqtd `l` o`k oi` - §¨§¨¦

ozil mewnay `l` ,[dler oaxw zepizp x`yl dneca] zg` oxwa
zxkipd dgked df oi`e .minrt ipya oze` ozep zg` mrta oze`

iy`ly iepiy edf miinrt ozil ok oi`y dn ,z`hg dyrn o`k y
.oixtkne mixfeg minc epivn

:`xnbd zl`eyáéúéðådpzn oziy -ähîì íézL àéäL úçà §¥¦©©¤¦§©¦§©¨
e ,`xwiqd hegn,äìBò äNòîkdhnl dnewn dlerd mc zwixfy §©£¥¨

d z` mle` ,`xwiqd hegníézL ïäL íézL,zepzn weqita ozepy §©¦¤¥§©¦
mze` oziy ,z`hgk dyrn da zeyrl jixvy meyneäìòîì§©§¨

`xwiqd hegnúàhç äNòîkdaiyn .dlrnl ozip dncy §©£¥©¨
:`xnbdL íéîc eðéöî àìmipzipäìòîì ïééöç`xwiqd hegn Ÿ¨¦¨¦¤¤§¨§©§¨

.ähîì ïééöçå:`xnbd dywnåm`d ikàìzefdl xzeny epivn §¤§¨§©¨§Ÿ
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המשך בעמנד געכ

`xew did` cenr eh sc ± ipy wxtmigqt
ø÷á ãò áøòî."xwa cr axrn eipae oxd` eze` jexri" aizk zexpa Ðäì ïúÐ

,xpe xp lkl bel ivg minkg exriye ,dlild lk zwlec `dzy ick ony zcn dxepnl

dxvwa xizei m`e ,zah ztewz ly dlild lk wilcdl ick ea yie.xizei Ðêì ïéà
äøéùëù äãåáòeze` :ikd yixcc ,ozwlcd xg` dxiyk mei zcear jl oi` xnelk Ð

.xwa cr axrn xg` `le ,xwa cre axrn

åúåà áéúëãocira jgxk lre ,ziyixtck Ð

la` ,xn`w zxehw `xhwin `dz dwlcd

:dceard xcq `xwn ly ernyn xcqa ,zixgy

.dpxihwi xcde ,eaihidaàì øîà àôô áø
àéù÷zahda 'eke `nei xcq` `nei xcq Ð

`yixa zxhw opzc `d ,zexp izy`de ,opax Ð

`yixa zexp opzc.le`y `a` Ðïéúéðúîì
àëäã.(`,ci) `nw `wxitc ÐñééôÐ

,(`,dk) ipy wxta diepyd ,zeqiitc oizipznc

.le`y `a`k seqal zxhw ipzwcàôéñ àîéà
:(a,`l) iyily wxta ipzw `nei xcqc Ð

.mixetkd meia lecb odkl cinzd z` el e`iad

åöø÷aexa dhigy xykd ea jzg ,ekzg Ð

xdnl envr `ed jixvy itl ,olek `le ,mipy

mei zcear lky ,mcd lawl wxfn lehile

.ea `l` dxiyk dpi` mixetkdúà áéèéäì
úåøðä,xn`w zepexg`d mizya jgxk lre Ð

yngl zncew zxehw xn`c o`nl `kilc

.zexpdàôéñå àùéø'eke opax `nei xcqc Ð

dweqry ,zg` dpynk ef zkqn lkc] ,dinza

ody zenk xcqa dlekoixecq miweqtd

.[oiklede'åëå àùéøá àðúiwe`c ,[dinza] Ð

,zexp izy zahda `nw wxtc oizipzn iia`

.zexp yng zahda ipy wxtceêì øîà ééáàå
minid zray lk ipzwc ,`nw wxtc i`d Ð

'ek wxef `ed`le ,i`w mixetkd meia e`l Ð

,ixiin `nlra iiexe` `l` ,`xciq` citw

weqr zeidl lecb odk jixvy epcnlne

da onefne libx `diy ick dray lk dceara

jkl ,dl ipz xcd `neic `xcqe ,mixetkd meia

dpy iyily wxtae yng zahd ipy wxta dpy

.mizy zahdãéîúä úìåò ìò 'äì úàèçìÐ

z`hgde ,cinzd zler lr z`hg dyrn

rax` lr ozip dnc ixdy zepzn weqit dperh

zepxwweqit da yi cinzd zler s` Ð

ixdy dler dyrn epnn elhiay `l ,zepzn

.da oibdep odipy `l` ,`id dlerïäù òáøà
òáøà.zepxw rax` lr Ðíéîã åðéöî àì

íéøôëîùoixfege ,odly zg` dxtk Ð

.zxg` dxtk oixtkneàîìòá úåðúî ÷åñéô
àåäzg` oxwa odizye li`ed Ðo`k oi` Ð

.z`hg dyrn zgked'åëå úçà áéúéðåmc Ð

z`hgd mce ,`xwiqd hegn dhnl ozip dler

zwqtnd `ziixza dpzn jdc oeike ,dlrnl

`ciar z`hg dyrn meyndlrnl iedz Ð

.z`hgk'åë åðîî äæäiying wxta onwl Ð

ly iaer cbpk xtd mcn dfn `edyk [a,bp]

diaer rvn`n zg` jzrc `wlq `we ,zxetk

.dhnle dzirvn`n raye ,dlrnléðùîå
éìöîëó`l ipzc dlrnle dhnl i`d Ð

dligz ozp dpey`x `l` ,i`w zirvn``

efn dhnl ef dizgz rayde ,dlrn itlk

.silvnkàðãâðîë.il rcep `l silvn oeyle ,cg` mewna dkn epi`y ,efn dhnl ef drevxa dknd oic zia gilyk Ðíéîòô òáù éîéðôä çáæî ìù åøäè ìò äæäenk Ð

.'ebe mcd on eilr dfde xn`pyäéâìôà.exiw daeb rvn` cbp Ðàøäéèdfnd dfd ze`fd rayc oeike ,`neic `blt ,mixdv Ð`l odn `di `ly mvnvl xyt` i` Ð

.dhnl `le dlrnl
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ïãéòáÐ "zexpd z` eaihida" xn`w `l i`n` :il dniz Ð zxehw xhwn `dz dahd

opiyxcc meyn :xnel yie !edl wiqtn zxehwac "xihwi" jk xg`e ,zexp yng epiid

zexp yng yexit ,mixwa ipyl ediwlg Ð "eaihida xwaa xwaa" (a,bl) iyily wxta onwl

yi cere .zexp izya inp ixiin zexpd eaihida ok m`e .zexp izy xcde ,wiqtne ediicegl

di`x iziinc ,dil `ticr ipync `iepiyc :xnel

.ikd `niz `l i`c xn`wck ,eixacl

àîéàÐ 'ek evxw cinzd z` el e`iad `tiq

onwl) iyily wxtc `iddn jixt i`n` :il dniz

ipzwc ,`teb ipy wxtc `iddn jixtil ?(a,`l

gafn oycn in xcde ,wxef in hgey in :(`,dk)

,onwl dil `xiaq le`y `a`e .dxepnde iniptd

xcqn iia` iab (`,bl) "dpennd mdl xn`" wxt

gafn oeyicc le`y `a`c `ail`e dkxrn

yng zahde ,zexp yng zahdl mcew iniptd

ax `nlic :xnel yie !cinzd mcl mcew zexp

`a`l elit` dil `xiaqe ,iia`c dilr bilt `tt

gafn oeyic xcde ,`yixa cinzd mc le`y

.iniptd

ééåøåàipzn xcd `xciqe ixen `wc `nlra

`lc oeik :zeywdl oi` Ð dl

`l dicicl ok m` Ð oizipzna `xciq `pz

`inex` ipync .(a,ci) lirlc `iepiyl `kixv

mlerlc :xnel yic .cinzc oizipzn` oizipznc

,eze` dpy xcqd lr Ð oizipzna ipzwc i`n

zexp yng zahd inp `pz `lc `d :eyexit ikde

.lecb odka `ied `lc meyn Ð

éìöîëó`icda `de ?drh i`na :dniz Ð

wxta onwl ,silvnk ikd da opz

`le dlrnl `l oiekn did `l :(a,bp) "el e`ived"

i`dc uxzl `ay :xnel yie !silvnk `l` dhnl

enke .cg` mewna lkde ,`pcbpnk epiid silvnk

dkn epi`e eci mixny Ð `pcbpnk :jexra yxity

.cxeiy cr

éàîminc epivn ok m`e Ð gafnc diblt` e`l

dligznc ,dlrnl oiivge dhnl oiivgy

i"yxe .gafnd ivg lr jk xg`e zepxwd lr ozp

.ok yxit `l
zg`e
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äìélä ìk úëìBäå ú÷ìBc àäzL ,dúcî dì ïz¥¨¦¨¨¤§¥¤¤§¤¤¨©©§¨

"ø÷a ãò áøòî" :øçà øác .ø÷a ãòå áøòî¯ ¥¤¤§©Ÿ¤¨¨©¥¥¤¤©Ÿ¤
Bæ àlà ø÷a ãò áøòî äøLkL äãBáò Eì ïéà¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©Ÿ¤¤¨

àðîçø øîà÷ éàî àlà .ãáìa¯ä÷ìãä ïãéòa ¦§©¤¨©¨¨©©£¨¨§¦©©§¨¨
àäzéîð àëä ,úøBè÷ øè÷î¯àäz äáèä ïãéòa §¥©§©§¤¨¨©¦§¦©£¨¨§¥

íúä éðàL :Cì øîà ìeàL àaàå .úøBè÷ øè÷î©§©§¤§©¨¨£©¨¨¥¨¨
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úçà ïúBð ?ãöék àä .úàhç äNòî da ãéáò àðîçø øîàå ,àéä äìBò ,"Bkñðå§¦§¨¦§¨©©£¨¨£¥¨©£¥©¨¨¥©¥©©
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!úàhç äNòîk òaøà ïäL òaøàå ,äìBò äNòîk òaøà¯ïéøtënL íéîã eðéöî àì ©§©§©£¥¨§©§©¤¥©§©§©£¥©¨Ÿ¨¦¨¦¤§©§¦
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc `nei(ycew zay meil)

,aezkd yxtzn jk :`xnbd zx`anäáèä ïcéòadryay - §¦©£¨¨
,zexpd izy z` aihin `edyúøBè÷ øè÷î àäzxak didz - §¥©§©§¤

zexp yng zahd oia xihwdl yiy o`kne ,zxhwen zxehwd
zxhwd ixg` zexp izy zahd didz jkae ,zexp izy zahdl

.zxehwd
ly mnrh itk aezkd z` jk yxtl gxkd `xnbd d`iane

:minkgàîéz àì éàcyxtl,éëäle`y `a` ixack yxtz `l` §¦Ÿ¥¨¨¦
ly zxehw ,jk xg` dpxihwi dpeekdy,íéaøòä ïéaxn`p da mby ¥¨©§©¦

,df oeyláéúëc(g l zeny)íéaøòä ïéa úøpä úà ïøäà úìòäáe' ¦§¦§©£Ÿ©£Ÿ¤©¥Ÿ¥¨©§©¦
,'äpøéè÷éikeénð éëäaezkd z` yxtl lkep m`d÷éìãî àLéøác ©§¦¤¨¨¦©¦¦§¥¨©§¦

øãäå ,úBøðokn xg`l wxe -.íéaøòä ïéa ìL úøBè÷ øéè÷îéëå ¥©£©©§¦§¤¤¥¨©§©¦§¦
àîézxn`z m`e -énð éëä,jk yxtzn df aezk s` ok`y - ¥¨¨¦©¦

àéðúäåweqta xn`p ,`ziixaa(`k fk my)eipaE oxd` FzF` KFxri' , §¨©§¨©£©£Ÿ¨¨
,'ø÷a ãò áøòîzexpd zkixray ,jkn miyxecdì ïzdxepna ¥¤¤©Ÿ¤¥¨

dúcîick zenka ony zcn -äìélä ìk úëìBäå ú÷ìBc àäzL ¦¨¨¤§¥¤¤§¤¤¨©©§¨
øçà øác .ø÷a ãòå áøòîKFxri' ,xen`d weqtd on yexcl jl yi ¥¤¤§©Ÿ¤¨¨©¥©£

eipaE oxd` FzF`,'ø÷a ãò áøòî,xwea cr axrn 'eze`' aezkdne ©£Ÿ¨¨¥¤¤©Ÿ¤
o`kne ,xwea cr axrn ziyrp dcear 'eze`' `weecy wiicl yi

yäãBáò Eì ïéàmeid zecearn zxg`ø÷a ãò áøòî äøLkL- ¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©Ÿ¤
rl dpexg` `idyk dxiyk didzy,meid zceaBæ àlàzwlcd - ¤¨

zexpd,ãáìaxg`l 'dpxihwi' aezkd z` yxtl okzi `l ok m`e ¦§©
.zexpd zwlcdàðîçø øîà÷ éàî àlàzFxpd z` oxd` zFlrdaE' ¤¨©¨¨©©§¨¨§©£©£Ÿ¤©¥

y ,xar oeyla eyxtl yi gxkda ,'dpxihwi miAxrd oiAïcéòa ¥¨©§©¦©§¦¤¨§¦©
ä÷ìãäxak dwlcdd onfay -,úøBè÷ øè÷î àäzok m`àëä ©§¨¨§¥©§©§¤¨¨

énðzFxpd z` FaihidA xwFAA xwFAA' xn`pdy cenll yi ©¦©¤©¤§¥¦¤©¥
y ,xar oeyla yxtzn ,'dpxihwiäáèä ïcéòa,zexpd izy ly ©§¦¤¨§¦©£¨¨

xakúøBè÷ øè÷î àäz.ok iptln §¥©§©§¤
ìeàL àaàå'dpxihwi' xgy ly zxehwa xn`pd z` yxity §©¨¨

,jk xg` xihwiy,Cì øîàoia ly zxehwa xn`pdn cenll oi`y ¨©¨
c meyn ,xgy ly zxehwa xn`pl miiaxrdíúä éðàLzxehwa ©¦¨¨

miaxrd oia ly'BúBà' áéúëczxg` dcear didz `ly hrnl ¦§¦
aezkd zpeek yxtl ep` migxken jkle ,zexpd zwlcd ixg`
aezkd z` yxtl yi ,xgy ly zxehwa mle` ,eheytk `ly
z` mcew dyriy ,dceard xcq itl xn`py dheytd ezernynk

.zxehwd z` xihwi ok ixg`e zexpd lk zahd
,zeipynd zxizqa `iyewd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
ipy wxtae ,zexpd zahdl zncew zxehwdy xn`p epizpynay

:zxehwl zncew zexpd zahdy xn`p,àéL÷ àì ,øîà àtt áø©¨¨¨©Ÿ©§¨
àäzrck dxn`p ,zncew zxehwdy da exn`y epizpyn -ïðaø ¨©¨¨

`vnpe ,zxehwa zexp izy zahdl zexp yng zahd oia wiqtny
mle` ,zxehwd ixg` dzyrp zexp izy zahdyàädpynd - ¨

zrck `id ,zxehwl zncew mlek zexpd zahdy da xn`pyàaà©¨
ìeàL,zeahdd oia zwlgnd `id enc zwixfe cinzd zhigyy ¨

:`xnbd zl`ey .dahdd xnb ixg` dzyrp zxehwd eli`eéàîa§©
àzîé÷Bàzcnrdy jzrcl -àëäc ïéúéðúîìdligz diepyd ¦§¨§©§¦¦§¨¨

ef zkqna,ïðaøkeli`eñéétepcnl da ipy wxta dpynd - §©¨¨©¦
dzpyp ,zxehwl dncw zexpd zahdy,ìeàL àaàkok m`àîéà §©¨¨¥¨

àôéñiyily wxta dpynd z`(:`l)meia dceard oipra ¥¨
,mixetikdBì eàéáälecbd odklãéîzä úà,xgy lyBöø÷- ¥¦¤©¨¦§¨

,dxiyk dhigy ly xeriy jka yiy mipniq ipy aex ea hgy
Bãé ìò äèéçL øçà ÷øîe.mipniqd z` hegyl jiynd xg` odk - ¥¥©¥§¦¨©¨

,gafnd lr ewxfe mcd z` laiw lecb odkdy xg`leñðëðlkidl ¦§©
úøBèwä úà øéè÷äì,xgy lyúBøpä úà áéèéäìe.dxepnay §©§¦¤©§¤§¥¦¤©¥

,zexpd zahdl zncew zxehwdy ef dpyne.ïðaøì ïàúà`vnp £¨§©¨¨
ixdy ,xcqk `ly dzpyp dpyndy ok m`,ïðaø àôéñå àLéø¥¨§¥¨©¨¨

,ìeàL àaà àúòéöîe:`xnbd daiyn .ie`xd xcqk `ly dfeøîà §¦£¨©¨¨¨©
ïéà ,àtt áø Cì,dpynd dzpyp jk ok` -ø àôéñå àLéøïða ¨©¨¨¥¥¨§¥¨©¨¨

,ìeàL àaà àúòéöîezxizq z` ok yxtln zegcl ick jka oi`e §¦£¨©¨¨
.zeipynd

:`xnbd zxxanéiaà àîìLazahda dxen` epizpyny uxizy ¦§¨¨©©¥

,zexp yng zahda dxen` ipy wxta dpynde zexp izyøîà àìŸ¨©
uxzlàtt áøk`edy meyn ,zg` drck exn`p `l zeipyndy §©¨¨

c xaeqdì íé÷Bî àì ìeàL àaà àúòéöîe ïðaø àôéñå àLéø- ¥¨§¥¨©¨¨§¦£¨©¨¨Ÿ¦¨
.ie`x epi`y df xcqa zeipynd z` cinrdl oi`y,àtt áø àlà¤¨©¨¨

øîà àì àîòè éàîuxzl.éiaàk:`xnbd zx`anCì øîàax ©©£¨Ÿ¨©§©©¥¨©¨
c ,dceard xcqn jetd zeipynd xcql `ed jxc ike ,`ttàðz̈¨

àLéøaoey`x wxtaøãäå ,úBøð ézL úáèäipy wxta ok ixg`e - §¥¨£¨©§¥¥©£©
dzpyp,úBøð Lîç úáèäzahdl dncw zexp yng zahdy cera £¨©¨¥¥

.zexp izy,Cì øîà éiaàåmeyn ,ok yxtl wgec lk jka oi` §©©¥¨©¨
mixetikd mei zcear xcqa zwqer dpi` oey`x wxta dpyndy

`l`éøBî à÷c àeä àîìòa ééeøBàz` zexedl d`a dpynd - ¥§¨§¨§¨¥
mei mcew minid zraya lecbd odkd lr zelhend zeceard
,llk xcqd itl epyp `le ,dceara lbxzdl icka mixetikd

àøãñåmixetikd meia dceard xcq eli`e -déì éðz øãä àä- §¦§¨¨£©¨¥¥
,ie`xd xcqk mixacd epyp ok`e ,okn xg`l dpynd eze` dzpy

.zexpd izy zahd iyily wxtae ,zexpd yng zahd ipy wxta
Bì àa ,àôebcinzd mc z` jilend odkdúéðBôö úéçøæî ïø÷ìly ¨¨§¤¤¦§¨¦§¦

e ,gafndïúBðoxw lr mcd on wxef -.úéðBôö úéçøæîsiwn myn ¥¦§¨¦§¦
oxwl `ae,úéîBøc úéáøòîeïúBðoxw lr.úéîBøc úéáøòîjke ©£¨¦§¦¥©£¨¦§¦

.gafnd iciv zrax` lk lr mcd ribd zewixf izya,dìò éðúå§¨¥£¨
äpLî ätönä Léà ïBòîL éaødwixfd xcq z`ãéîúaxcqn ©¦¦§¦©¦§¨§©¤§¨¦

,dwixfd xcq jke .dler oaxw lk ly dwixfdúéçøæî ïø÷ì Bì àä§¤¤¦§¨¦
,úéðBôöeúéðBôö úéçøæî ïúBðoxwa mle` .dpyna xen`kúéáøòî §¦¥¦§¨¦§¦©£¨¦
úéîBøcizy lr mcd ribiy ziefd lr zg` dpzn ozep epi` §¦

`l` ,cgi miccvdïúBðcva mcd on dligzäáøòîgafnd ly ¥©£¨¨
,mexcl aexwïúBð Ck øçàåcva.äîBøc §©©¨¥¨¨

:`xnbd zx`anéaø øîà .ätönä Léà ïBòîL éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¦©¦§¨¨©©¦
éác ãç íeMî ïðçBély ezaiyi ipan cg` mya -øîà ,éàpé éaø ¨¨¦©§¥©¦©©¨©

àø÷yceg y`x ly sqena(eh gk xacna)úàhçì ãçà íéfò øéòNe' §¨§¦¦¦¤¨§©¨
,'Bkñðå äNòé ãéîzä úìò ìò 'äìz`hgd xiry z` aezkd jinqd ©©Ÿ©©¨¦¥¨¤§¦§
oaxwy ,epcnll ,cinzd zlerlda ãéáò àðîçø øîàå ,àéä äìBò¨¦§¨©©§¨¨¨¦¨

da zeyrl yi -ïúBð ,ãöék àä .úàhç äNòîdpznúçàmcd on ©£¥©¨¨¥©¥©©
oxwd lr,íézL àéäLedfe ,miccvd izy lr mcd hytzn jkay ¤¦§©¦

,äìBò äNòîkxnb z` eli`e ,dler dyrn epnn elhia `ly §©£¥¨
ozep zepzndíézL ïäL íézLdpzn lky zepzn izy epiidc §©¦¤¥§©¦

edfe ,cg` cv lr zpzipòîkúàhç äNrax` dncn mipzepy §©£¥©¨
.oxw lkl dpzn ,zepxw rax` lr zepzn

miivge dlerk miivg zepznd z` wlgl recn :`xnbd zl`ey
,z`hgkòaøà ïäL òaøàå äìBò äNòîk òaøà ïäL íézL ïzéìå§¦¥§©¦¤¥©§©§©£¥¨§©§©¤¥©§©

.úàhç äNòîk:`xnbd zayiineðéöî àìly mc z`fd meya §©£¥©¨Ÿ¨¦
oaxwïéøtënL íéîc,dnily dxtkïéøtëîe ïéøæBçå.zxg` dxtk ¨¦¤§©§¦§§¦§©§¦

:`xnbd zl`ey,äìBò ïééöçå úàhç ïééöçL íéîc eðéöî éëå`lde §¦¨¦¨¦¤¤§¨©¨§¤§¨¨
,epivn `l df xac mbàlày ixdáeúkä ïLéwä ïçøk ìòzeyrl ¤¨©¨§¨¦¦¨©¨

ok m` ,zepaxwd x`yk `ly cinzaénð àëäy xn`pïçøk ìòa ¨¨©¦§©¨§¨
áeúkä ïLéwäzepaxwd x`ya enk `ly dyrp cinzay xnel ¦¦¨©¨

:`xnbd zayiin .rax` ody rax` mbe rax` ody mizy ozie
íúä,z`hg dyrnk cxtpa zepexg`d zepznd z` ozepy jka - ¨¨

wx oky ,ezenk epivn `ly iepiyk xacd aygp oi`úBðzî ÷eqét¦©¨
àéä àîìòa`ed cner ixdy ,zepizpd oia wqtd `l` o`k oi` - §¨§¨¦

ozil mewnay `l` ,[dler oaxw zepizp x`yl dneca] zg` oxwa
zxkipd dgked df oi`e .minrt ipya oze` ozep zg` mrta oze`

iy`ly iepiy edf miinrt ozil ok oi`y dn ,z`hg dyrn o`k y
.oixtkne mixfeg minc epivn

:`xnbd zl`eyáéúéðådpzn oziy -ähîì íézL àéäL úçà §¥¦©©¤¦§©¦§©¨
e ,`xwiqd hegn,äìBò äNòîkdhnl dnewn dlerd mc zwixfy §©£¥¨

d z` mle` ,`xwiqd hegníézL ïäL íézL,zepzn weqita ozepy §©¦¤¥§©¦
mze` oziy ,z`hgk dyrn da zeyrl jixvy meyneäìòîì§©§¨

`xwiqd hegnúàhç äNòîkdaiyn .dlrnl ozip dncy §©£¥©¨
:`xnbdL íéîc eðéöî àìmipzipäìòîì ïééöç`xwiqd hegn Ÿ¨¦¨¦¤¤§¨§©§¨

.ähîì ïééöçå:`xnbd dywnåm`d ikàìzefdl xzeny epivn §¤§¨§©¨§Ÿ
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המשך בעמנד געכ

`xew did` cenr eh sc ± ipy wxtmigqt
ø÷á ãò áøòî."xwa cr axrn eipae oxd` eze` jexri" aizk zexpa Ðäì ïúÐ

,xpe xp lkl bel ivg minkg exriye ,dlild lk zwlec `dzy ick ony zcn dxepnl

dxvwa xizei m`e ,zah ztewz ly dlild lk wilcdl ick ea yie.xizei Ðêì ïéà
äøéùëù äãåáòeze` :ikd yixcc ,ozwlcd xg` dxiyk mei zcear jl oi` xnelk Ð

.xwa cr axrn xg` `le ,xwa cre axrn

åúåà áéúëãocira jgxk lre ,ziyixtck Ð

la` ,xn`w zxehw `xhwin `dz dwlcd

:dceard xcq `xwn ly ernyn xcqa ,zixgy

.dpxihwi xcde ,eaihidaàì øîà àôô áø
àéù÷zahda 'eke `nei xcq` `nei xcq Ð

`yixa zxhw opzc `d ,zexp izy`de ,opax Ð

`yixa zexp opzc.le`y `a` Ðïéúéðúîì
àëäã.(`,ci) `nw `wxitc ÐñééôÐ

,(`,dk) ipy wxta diepyd ,zeqiitc oizipznc

.le`y `a`k seqal zxhw ipzwcàôéñ àîéà
:(a,`l) iyily wxta ipzw `nei xcqc Ð

.mixetkd meia lecb odkl cinzd z` el e`iad

åöø÷aexa dhigy xykd ea jzg ,ekzg Ð

xdnl envr `ed jixvy itl ,olek `le ,mipy

mei zcear lky ,mcd lawl wxfn lehile

.ea `l` dxiyk dpi` mixetkdúà áéèéäì
úåøðä,xn`w zepexg`d mizya jgxk lre Ð

yngl zncew zxehw xn`c o`nl `kilc

.zexpdàôéñå àùéø'eke opax `nei xcqc Ð

dweqry ,zg` dpynk ef zkqn lkc] ,dinza

ody zenk xcqa dlekoixecq miweqtd

.[oiklede'åëå àùéøá àðúiwe`c ,[dinza] Ð

,zexp izy zahda `nw wxtc oizipzn iia`

.zexp yng zahda ipy wxtceêì øîà ééáàå
minid zray lk ipzwc ,`nw wxtc i`d Ð

'ek wxef `ed`le ,i`w mixetkd meia e`l Ð

,ixiin `nlra iiexe` `l` ,`xciq` citw

weqr zeidl lecb odk jixvy epcnlne

da onefne libx `diy ick dray lk dceara

jkl ,dl ipz xcd `neic `xcqe ,mixetkd meia

dpy iyily wxtae yng zahd ipy wxta dpy

.mizy zahdãéîúä úìåò ìò 'äì úàèçìÐ

z`hgde ,cinzd zler lr z`hg dyrn

rax` lr ozip dnc ixdy zepzn weqit dperh

zepxwweqit da yi cinzd zler s` Ð

ixdy dler dyrn epnn elhiay `l ,zepzn

.da oibdep odipy `l` ,`id dlerïäù òáøà
òáøà.zepxw rax` lr Ðíéîã åðéöî àì

íéøôëîùoixfege ,odly zg` dxtk Ð

.zxg` dxtk oixtkneàîìòá úåðúî ÷åñéô
àåäzg` oxwa odizye li`ed Ðo`k oi` Ð

.z`hg dyrn zgked'åëå úçà áéúéðåmc Ð

z`hgd mce ,`xwiqd hegn dhnl ozip dler

zwqtnd `ziixza dpzn jdc oeike ,dlrnl

`ciar z`hg dyrn meyndlrnl iedz Ð

.z`hgk'åë åðîî äæäiying wxta onwl Ð

ly iaer cbpk xtd mcn dfn `edyk [a,bp]

diaer rvn`n zg` jzrc `wlq `we ,zxetk

.dhnle dzirvn`n raye ,dlrnléðùîå
éìöîëó`l ipzc dlrnle dhnl i`d Ð

dligz ozp dpey`x `l` ,i`w zirvn``

efn dhnl ef dizgz rayde ,dlrn itlk

.silvnkàðãâðîë.il rcep `l silvn oeyle ,cg` mewna dkn epi`y ,efn dhnl ef drevxa dknd oic zia gilyk Ðíéîòô òáù éîéðôä çáæî ìù åøäè ìò äæäenk Ð

.'ebe mcd on eilr dfde xn`pyäéâìôà.exiw daeb rvn` cbp Ðàøäéèdfnd dfd ze`fd rayc oeike ,`neic `blt ,mixdv Ð`l odn `di `ly mvnvl xyt` i` Ð

.dhnl `le dlrnl
äéôåâà
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ïãéòáÐ "zexpd z` eaihida" xn`w `l i`n` :il dniz Ð zxehw xhwn `dz dahd

opiyxcc meyn :xnel yie !edl wiqtn zxehwac "xihwi" jk xg`e ,zexp yng epiid

zexp yng yexit ,mixwa ipyl ediwlg Ð "eaihida xwaa xwaa" (a,bl) iyily wxta onwl

yi cere .zexp izya inp ixiin zexpd eaihida ok m`e .zexp izy xcde ,wiqtne ediicegl

di`x iziinc ,dil `ticr ipync `iepiyc :xnel

.ikd `niz `l i`c xn`wck ,eixacl

àîéàÐ 'ek evxw cinzd z` el e`iad `tiq

onwl) iyily wxtc `iddn jixt i`n` :il dniz

ipzwc ,`teb ipy wxtc `iddn jixtil ?(a,`l

gafn oycn in xcde ,wxef in hgey in :(`,dk)

,onwl dil `xiaq le`y `a`e .dxepnde iniptd

xcqn iia` iab (`,bl) "dpennd mdl xn`" wxt

gafn oeyicc le`y `a`c `ail`e dkxrn

yng zahde ,zexp yng zahdl mcew iniptd

ax `nlic :xnel yie !cinzd mcl mcew zexp

`a`l elit` dil `xiaqe ,iia`c dilr bilt `tt

gafn oeyic xcde ,`yixa cinzd mc le`y

.iniptd

ééåøåàipzn xcd `xciqe ixen `wc `nlra

`lc oeik :zeywdl oi` Ð dl

`l dicicl ok m` Ð oizipzna `xciq `pz

`inex` ipync .(a,ci) lirlc `iepiyl `kixv

mlerlc :xnel yic .cinzc oizipzn` oizipznc

,eze` dpy xcqd lr Ð oizipzna ipzwc i`n

zexp yng zahd inp `pz `lc `d :eyexit ikde

.lecb odka `ied `lc meyn Ð

éìöîëó`icda `de ?drh i`na :dniz Ð

wxta onwl ,silvnk ikd da opz

`le dlrnl `l oiekn did `l :(a,bp) "el e`ived"

i`dc uxzl `ay :xnel yie !silvnk `l` dhnl

enke .cg` mewna lkde ,`pcbpnk epiid silvnk

dkn epi`e eci mixny Ð `pcbpnk :jexra yxity

.cxeiy cr

éàîminc epivn ok m`e Ð gafnc diblt` e`l

dligznc ,dlrnl oiivge dhnl oiivgy

i"yxe .gafnd ivg lr jk xg`e zepxwd lr ozp

.ok yxit `l
zg`e
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קעב
`xew dida cenr eh sc ± ipy wxtmigqt

çáæîã äéôåâàexdh oeyl i`ne ,ebb lr Ðsxypy zxehwd dptne xdhny my lr Ð

minyd mvrke" aizkck ,ielibd mewn lr dfne ,jli`e jli` edizege ,xwaa eilr

.xdhl enk Ð "xdehlãåñé äðåòè äìåòdhnl ceqi `diy mewna ozip dnc `diy Ð

`di dler ly dgafl Ð "dlerd gafn ceqi l`" (`,`p) migafa opixn` ikdc ,epnid

.epnid dhnl ceqiäéä àì úéîåøã úéçøæî ïø÷
ãåñé äìb wxt) zecn zkqna opixn`ck Ð

oetvd lk ipt lr jldn did ceqid :(` dpyn

,zg` dn` gxfna lke` ,axrnd lk ipt lre

zg` dn` mexcae gxfnl dlk oetvdyk

ceqi did `l `nl` mexcl dlk axrndyk

itl (a,bp) migafa opixn`e ,zinexc zigxfnl

lk lye gxfnd lk ly ceqid dn` dzid `ly

opinbxznck ,oinipa ly ewlga mexc

(hn ziy`xa) "`gacn ipazi dizpqg`a"Ð

.dl ceqi did `l jkitl'åë øî øîàã ïåéëÐ

.(a,gp) onwl `id l`wfgi xa inxc oizipznn

çøæîì ïéîé êøã àìà åäé àìjiiy `l `kd Ð

ixii`c ,diipzinl jiiy migafa la` ,gxfnl

on dl silie ,mexcl gafnd yak zpizpa mzd

mexcl eizelrn oz Ð "micw zepet edizelrne"

dptzyk ,micwl eizepit zligz `dzy ick

inx ipzc ,od oini jxc zepit lkc ,oini jxcl

,'ebe "xwa xyr mipy lr cner" :l`wfgi xa

`le ,gxfnl izkec lka hwp `qxib `idd ab`e

.`l eze ,oini jxc `l` xninl jiiyàùéøá
òâô àåääáoinil dpete yaka dlryk ÐÐ

i` mye ,dligz zinexc zigxfn oxwa rbet

cr `ae siwne ,ceqi dl oi`c meyn ozil xyt`

epi` mc oznc ab lr s`e ,ozepe zipetv zigxfn

ecia ilkde cner dtvxd lr `dc ,yaka dler

on dhnl `dc ,"ewxfe" aizkc ,wegxnl wxefe

d elit` ,ozep `ed hegdz`hgay oeik ,ik

yaka zelrl jixv oxw ly dpeilra dpzipy

gxfnl dpete mexcd jxclka inp ikd Ð

dhnl opzepy it lr s` ,mincdligzn Ð

gztk gafn ly eipt `edy mexcd jxcn siwdl

.oinil dpet myne ,ziad zqipkz`hga `nlic

dyrn dia ciar `pngx xn` ,yceg y`xc Ð

.dleráéúëã êúòã à÷ìñ àì."zler lr" z`hgl Ðíúä ïðú`le ,cinz zkqna Ð

xcq `pz o`n :`peeb i`dk iepiya lirl ixiinc meyn `l` `neic `xnba dirawinl jiiy

`neiopirnyc meyn `l` ikd xn`c dil opirny `l ,`id dtvnd yi` oerny iax Ð

dievn z`fk dhiy oi`e ,diail` cinz` ibiltc dinzql inwen ,cinz xcq` biltc dil

.`zhiy jda inp `nweznc ,diab jdl inp draw ,`xnbaäðåîîä.obqd `ed Ðåàéáäå
'åë.cinzl Ðíéàìèä úëùìîoi` :(`,bi oikxr) opzck ,oixwean my mi`lhd eidy Ð

.mi`lhd zkyla oixweand mi`lh dyyn oizgetàìäå.ipelt mewna `id ixde :enk Ð

úéáøòî úéðåôö òåö÷îázexecn ea oiwiqn eide lecb oilwxh didy ,cwend zia ly Ð

eide ,yiy ly `idy dxfr ztvx lr mitgi mikledy ,mipdkd my mngzdl zelecb

zekyl rax`e :onwl ipzwck ,oilwxhl zegezt zeipehwk zegezt zekyl dizervwna

.'eke mi`lhd zkyl zg` ,zerevwnd rax`a my eidúåîúåçä úëùìzenzeg rax` :(a,f) milwy zkqna opzck ,minca ycwdd on mikqpe zezlq gwel ly zenzeg my oigipny Ð

mikqp itk zern el ozepe ,zenzegd lr dpennd lv` el `a mikqp ywany in lk ,rxevn ly zenda ylye xte li`e yak ipniq ode ,`heg xkf icb lbr odilr aezk dide ,ycwna eid

.mzd yxtnck ,'eke mikqp epnn lawne mzegd el d`xne mikqpd lr dpennd lv` el `ae ,mikqp mze` ly mzeg epnn lawne jixv `edyã÷åîä úéá úëùìdiexwy dphw dkyl Ð

.lecbd cwend zial dgezte ,cwend ziaíéðôä íçì äá íéùåòù.my eidy miptd mgl dyrn my oiyer enxb zia ly Ðã÷åîä úéáì.dl zegezt Ðìåçá íéúùå ùãå÷á íéúùÐ

.lega dzvwne ,zycewn dxfr jeza diepa dzvwn cwend zia lyïéñôñô éùàøå.legl ycew oia wiqtnd mewna oniql oilican ,mivr zekizg Ð
íåö÷éùù
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úçàåy` mdn lehil ,eid cwend zia ipyc :l`ppg epiax yxit Ð cwend zia zkyl

e`iai Ð cg`d daki m`y ,eid mipyy ,heicdd on `iadl devny ,gafnd jxevl

(`,dn) "itlwa sxh" wxt seqa onwl ,y`d meiwl dkxrn i`ed izk`c ab lr s`e .ipyd on

on egwi Ð cwend iza ipyn y`d daki m`y ,y`d meiwl zekixv eid ozyly `ny Ð

wxta rnyn eyexitke .jkl dieyrd dkxrnd

zia zxecna xe`d oifig`ne (`,k) zayc `nw

dz` i` "mkizeayen lka" `nrh i`n ,cwend

.cwend zia zxecna xiran dz` la` xiran

xiradl leki gafnd jxev `edy itlc rnyn

,mitgi mikled mipdkdy itl :yxit i"yxe .zaya

,dtvxl epia uveg xac `di `ly opirac

iza ipy eid (`,ck) migafc ipy wxta `zi`ck

xnel jixve .y`d meiwl dkxrn ly y`e ,cwend

zia zxecna y`d xiradl exizdc eyexitl

oeik ,gafn jxev ded `lc ab lr s` Ð cwend

."mkizeayen lka" dia opixw `l Ð `ed dxfrac

øîàwxt yixa onwle `kd Ð dpennd mdl

e`v dpennd mdl xn` (`,gk) iyily

.obqd :i"yx yxit dhigy onf ribd m` e`xe

obqdy mixac dyng aiyg inlyexiac ,`zile

wxta onwl ,jpini dabd lecb odk iyi` :ynyn

a` zia y`xe epinia obqd .(`,hl) "itlwa sxh"

sipde (`,hi oixcdpq) "lecb odk" wxta ,el`nya

obqde ,(a,bl) cinz zkqn seqc oixceqa obqd

odk did `l inp `wxit `idda edlrde epinia

`dl aiyg `w `le ,obq dyrpy cr dpnzn lecb

.`ed obq e`l dpenn :`nl` .ediicda

áéúéð,z`hgc `inec Ð zigxfn zinexc

zinexc oxwl el `a yaka dlrykc

dlerc oeik iiepyl ivn ded `le .dlgz zigxfn

zigxfn aidi Ð oetva dnc leaiwe ,oetva zhgyp

xzei el jenq `edy ,`yixa dia rbtc ,zipetv

lkc oeik ,daxc`c :`cg .zinexc zigxfn oxwln

eipte oetva i`w ik `vnp Ð oini jxc zepet

zigxfn zinexc oxwa rbt oini jxc siwne gafnl

zinexc oxwl ,el aiyn zn`d :cere .`yixa

.ceqi el did `l zigxfn

áéúéð`irac oeikc Ð zinexc ziaxrn `yixa

dlerc meyn Ð z`hgk zigxfn zinexc azinl ivn `lc idp ,z`hg dyrn

didy yakl dkenqd oxw `idy zinexc ziaxrn `yixa aizip mewn lkn ,ceqi dperh

oeik :ipyne .zipetv zigxfnn ith el daexwe ,z`hgc zepzn zzl ea dler didy mexca

oini jxc `yixa rbt dpetv gafnd jxi lr higy i`c ab lr s`e ,'ek zepet lk xn xn`c

dtvnd yi` oerny iaxl dil `xiaq Ð zipetv zigxfn oxw inwn zinexc ziaxrn oxwl

,gztd cbpk gafnd on oldl hgey dide ,oetv `ied gztd cr dxfrd ivg lkc xn`c o`nk

,zipetv zigxfn oxwa cin rbt Ð oini jxc ez siwn ike,zinexc zigxfn oxwl daexw `idy

hwpc inp `gipe .zinexc ziaxrn oxwln ith ,z`hg zepzn dlgz da oipzepy oxw `idy

.gxfnl oini jxc
zinexc
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."øäèì íéîMä íöòëe" áéúëc ,çaæîc déôebà©¥§¦§¥©¦§¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©
?úàhçc áéäé øãäå àLéøa äìBò áéäéc àðL éàî©§¨§¨¥¨§¥¨©£©¨¥§©¨

äìBòc áéúéð øãäå ,úàhçc àLéøa áéúéð!¯ïåék ¥¦§¥¨§©¨©£©¥¥§¨¥¨
àéä äìBòc¯áéäéc àðL éàîe .àLéøa äîã÷ àéä §¨¦¦¨§¨§¥¨©§¨§¨¥

úéîBøc áéúéð ?úéîBøc úéáøòîe úéðBôö úéçøæî¦§¨¦§¦©£¨¦§¦¥¥§¦
!úéáøòî úéðBôö øãäå úéçøæî¯äìBò :éøîà ¦§¨¦©£©§¦©£¨¦¨§¦¨

déì äåä àì úéçøæî úéîBøc ïø÷å ,ãBñé äðeòè§¨§§¤¤§¦¦§¨¦¨£¨¥
øãäå úéðBôö úéçøæî àLéøa áéäéc àðL éàî .ãBñé§©§¨§¨¥§¥¨¦§¨¦§¦©£©

?úéîBøc úéáøòîáéúéðúéîBøc úéáøòî àLéøa ©£¨¦§¦¥¥§¥¨©£¨¦§¦
!úéðBôö úéçøæî øãäå¯úBpét ìk :øî øîàc ïåék ©£©¦§¨¦§¦¥¨§¨©¨¨¦

äðBt äzàL¯çøænì ïéîé Cøc àlà eäé àì¯ ¤©¨¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨
øîà÷c àeä äìBòác éànîe .òât àeääa àLéøa§¥¨§©¨©¦©¦§¨§¨¨©

äNòî da ãéáò àðîçøúàhçúàhça àîìéãå ? ©£¨¨¨¥¨©£¥©¨§¦§¨§©¨
?äìBò äNòî da ãéáò àðîçø øîà÷c àeäàì §¨¨©©£¨¨¨¥¨©£¥¨¨

."Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò ìò" áéúëc ,Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¦§¦©©©¨¦¥¨¤§¦§
àðîçø øîà÷ éàî¯.äìBòà éãL úàhçc écéî ©¨¨©©£¨¨¦¥§©¨§¥©¨

äìè eàéáäå eàö :äpeîîä íäì øîà ,íúä ïðz§©¨¨¨©¨¤©§¤§§¨¦¨¤
lîì àìäå .íéàìhä úéa úkLäúéä íéàìhä úkL ¦¦§©¥©§¨¦©£Ÿ¦§©©§¨¦¨§¨

òaøàå ,úéáøòî úéðBôö òBö÷îaìúçà :íL eéä úBëL §¦§©§¦©£¨¦§©§©§¨¨¨©©
ìì úçàå ,íéàìhä úkLì úçàå ,úBîúBçä úkLúkL ¦§©©§¨¦§©©¦§©©¨§©©¦§©

ì úçàå ,ã÷Bnä úéa.íéðtä íçì da ïéNBòL äkL ¥©¥§©©¦§¨¤¦¨¤¤©¨¦
ì òaøà :eäðéîøeúBiðBè÷k ã÷Bnä úéáì eéä úBëL §¦§©§©§¨¨§¥©¥§¦¦

éLàøå ,ìBça íézLe LãBwa íézL ,ïéì÷øèì úBçeútä©§¦§©§¦§©¦©¤§©¦©§¨¥
e .ìBçì LãB÷ ïéa ïéìécáî ïéñtñôäî?úBLnLî eéä ¦§¨¦©§¦¦¥¤©¤¨§©§

úéîBøc úéáøòî¯ì äúéä àéä,ïaø÷ éìè úkL ©£¨¦§¦¦¨§¨¦§©§¥¨§¨
úéîåøã
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תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

çaæîc déôebàe`vnpe ze`fdd zray z` dfd gafnd bb lr - ©¥§¦§¥©
bb z` dlbne xdhny meyn `ed 'exdh' oeyle ,dlrnl mlek
,miccvl xweaa dtxypy zxehwd xt` z` dpity ici lr ,gafnd
,ielib oeyln xedh epivne .envr bbd lr mcd on zzl lkeiy ick

áéúëc(i ck zeny),'øäèì íéîMä íöòëe'd`xn enk eyexity ¦§¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©
.mipprn ixnbl miielbe milelv mdy minyd

zl`ey .cinzd oaxw ly mcd zpizp oipra oecl dkiynn `xnbd
:`xnbdàLéøa äìBò áéäéc àðL éàîdligz `ed ozep recn - ©§¨§¨¦¨§¥¨

,zipetv zigxfn oxw lr mizy `idy zg` dpznøãäådixg`le - ©£©
úàhçc áéäé,mexcde axrnd lr zepznd izy z` ozep -áéúéð ¨¦§©¨¥¦

úàhçc àLéøa,z`hg oaxw znbeck zepzn izy dligz oziy - §¥¨§©¨
äìBòc áéúéð øãäåzayiin .mizy `idy zg` ozi odixg`e - ©£©¥¦§¨

:`xnbdc ïåékcinz oaxw,àéä äìBòok lràLéøa äîã÷ àéä- ¥¨§¨¦¦¨§¨§¥¨
.dligz dler dyrnk zeyrl yi

oxwa ozil dligza `a did odkdy ,cinzd mc zpyna epipy cer
zl`ey .zinexc ziaxrn oxwl `a dixg`le zipetv zigxfn

:`xnbdáéäéc àðL éàîedler oaxw ly zepzn izy recn - ©§¨§¨¦
el` zepxw lr `weec zepzip,úéîBøc úéáøòîe úéðBôö úéçøæî¦§¨¦§¦©£¨¦§¦

áéúéðzepxw lr oziy -úéçøæî úéîBøc,dligzøãäådixg`le - ¥¦§¦¦§¨¦©£©
oxwa.úéáøòî úéðBôö:`xnbd daiyn,éøîàmc z` ozil oi` §¦©£¨¦¨§¥

ky ,zigxfn zinexc oxwa dlerdoãBñé äðeòè äìBòmc z` - ¨§¨§
mewn zgz ceqi el yiy mewna gafnd lr wexfl yi dlerd

,dwixfdåeli`,ãBñé déì äåä àì úéçøæî úéîBøc ïø÷zpizp jkitl §¤¤§¦¦§¨¦Ÿ£¨¥§
.zinexc ziaxrna dixg`le ,zipetv zigxfn oxwa dzid mcd

:`xnbd zl`ey ceràLéøa áéäéc àðL éàîdligz ozep recn - ©§¨§¨¦§¥¨
oxw lrúéðBôö úéçøæî,`weecøãäåoxw lr ozep dixg`e - ¦§¨¦§¦©£©

àLéøa áéúéð ,úéîBøc úéáøòîoxw lr dligza oziy -úéáøòî ©£¨¦§¦¥¦§¥¨©£¨¦
øãäå ,úéîBøcoxw lr ozi ok ixg`e -úéðBôö úéçøæî.dcbpky §¦©£©¦§¨¦§¦

:`xnbd zayiinøî øîàc ïåék,l`wfgi xa inx -äzàL úBpét ìk ¥¨§¨©©¨¦¤©¨
äðBt,ycwnd ziaa,çøænì ïéîé Cøc àlà eäé àìdtwdd oeeiky ¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨

cvn xnelk ,gafnd lenn odkd `ayk jk m` ,siwnd oinil `ed
,epinil `ed dpet xy`ky `vnp ,yakd myy mexcàeääa àLéøa§¥¨§©

òâtepi` mye ,zigxfn zinexc oxwa `ed rbet eztwd zligza - ¨©
z` siwdl jiynn xy`ke ,ceqi ef oxwl oi`y oeik zzl leki

pinil jldn `edyk gafnd.dligz zipetv zigxfn oxwa rbet ,e
ecnly cenild seb lr dpc `xnbdcinzd zlera zeyrl (`"r lirl)

:`xnbd zl`ey .z`hg dyrnkãéáò àðîçø øîà÷c àeä äìBòác éànîe¦©¦§¨§¨¨©©§¨¨¨¦
úàhç äNòî dazeyrl yiy xnel aezkd `ay cenll oipn - ¨©£¥©¨

,z`hg oaxw dyrnk cinzd zaxwdaàeä úàhça àîìéãå§¦§¨§©¨
äìBò äNòî da ãéáò àðîçø øîà÷cxnel dxezd d`a ile` - §¨¨©©§¨¨¨¦¨©£¥¨

.dler oaxw dyrnk yceg y`x ly z`hg zaxwda zeyrl yiy
:`xnbd zayiinêzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrc lr dlrz l` - Ÿ¨§¨©§¨

meynáéúëcz`hgd xirya(eh gk xacna)cg` miGr xirUE' ¦§¦§¦¦¦¤¨
dl z`Hgl,'Bkñðå äNòé ãéîzä úìò ìò 'yxtle wiicl yieéàî §©¨©©Ÿ©©¨¦¥¨¤§¦§©

àðîçø øîà÷,'cinzd zler lr' xn`py aezkd zpeek dn -éãéî ¨¨©©§¨¨¦¦
äìBòà éãL úàhçc,dlerd lr z`hgd oiprn jilydl yiy - §©¨§¥©¨

.jtidl `le z`hgk zeyrl yi dlerd oaxway
:ycwna mi`lhd zkyl ly dnewn dzid okid dpc `xnbdïðz§©

íúäcinz zkqna dpyna(b"n b"t),äpeînä íäì øîàobq xn` - ¨¨¨©¨¤©§¤
,xgy ly cinz zaxwda mikefd el`l lecbd odkdeàéáäå eàö§§¥¦

äìècinzd oaxwllî,íéàìhä úéa úkLmi`lhd eid myy ¨¤¦¦§©¥©§¨¦
,dkyld dzid okid dpynd zx`ane .men lkn ewcapyàìäå©£Ÿ

ik rczìúéáøòî úéðBôö òBö÷îa äúéä íéàìhä úkLzkyl ly ¦§©©§¨¦¨§¨§¦§©§¦©£¨¦
,dlecbd cwend ziaì òaøàåíL eéä úBëLzia zkyl zeevwa §©§©§¨¨¨

zrax` z` dpynd dpene .dil` mlek eid migezte cwend
,odizenye zekyldì úçà,íéàìhä úkLmi`vnp eid day ©©¦§©©§¨¦

,daxwdl mipkene menn mixweand mi`lhdì úçàåúkL §©©¦§©
,úBîúBçämikqp xear mliyy inl znzeg mipzep eid day ©¨

oiid zleqd lr dpennl dze` oziy ,epaxw mr `iadl jixvy
liyy dn itl epnn lawie onyde.mì úçàå,ã÷Bnä úéa úkLcer §©©¦§©¥©¥

`id s` z`xwpe dlecbd dkyld jeza dzidy dphw dkyl
,cwend zia zkylì úçàå,íéðtä íçì da ïéNBòL äkLeyl day §©©¦§¨¤¦¨¤¤©¨¦

.zay lk mitilgn eidy miptd mgl z` et`e
cva dzid mi`lhd zkyly cinz zkqnay ef dpyna epcnl
lr zwleg zecin zkqna dpyndy d`ian `xnbd ,axrn oetv

:`xnbd dywn .cinz zkqnay dpynd,eäðéîøezecin zkqna §¦§
(e"n `"t),epipyì òaøà,ã÷Bnä úéáì eéä úBëLeideúBiðBh÷k ©§©§¨¨§¥©¥§¦¦

ïéì÷øèì úBçeútämdy lecb oilwxh icivay miphw mixcgk - ©§¦§©§¦
,el migeztíézLeid zekyld onLãBwa,zeyecw eid jkle §©¦©¤

íézLemnewn did zekyld on,ìBçazia zyecw mda oi`e §©¦©
.ycwndïéñtñt éLàøåcwend ziaa migpen eid mivr zekizg - §¨¥¦§¨¦

mde ,yecw epi`y mewnl yecwd mewnd oiaïéìécáîxkid oniql ©§¦¦
ìBçì LãB÷ ïéad erhi `lydpynd dpene .legd okide ycewd oki ¥¤©

.mciwtze mnewn ,zekyld zeny z`úBLnLî eéä äîezekyl ¤¨§©§
,el`ì äúéä àéä ,úéîBøc úéáøòî,ïaø÷ [éàìè] (éìè) úkLday ©£¨¦§¦¦¨§¨¦§©§¨¥¨§¨

.men lkn mixwean oaxwl micreind miyakd eid
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc `nei(ycew zay meil)

,dhnl wlge dlrnl mcd on wlgïðúäå(:bp oldl)epnî äfämcn - §¨§©¦¨¦¤
zxtkd cbpk xtd,d`fdòáLå ,äìòîì úçàze`fd.ähîìdxeaq ©©§©§¨§¤©§©¨

zxetkd iaer ivgn dlrnl dfd zg` d`fdy dpeekdy `xnbd,
eid wlgy dpeekd oi` :`xnbd zvxzn .diaer ivgn dhnl raye

dpeekd `l` ,dhnl mwlge rvn`d on dlrnléìöîk,ód`fddy §©§¦
eid okn xg`le ,dlrn itlk dwixfa ziyrp dzid dpey`xd
:`xnbd zx`an .cg` mewna olek eid `le ,efn dhnl ef ze`fdd

éàîdpeekd dn -éìöîkéåçî .ód`xd -äãeäé áøecia oniq ©§©§¦©§¥©§¨
àðãbðîkeze` dkny ,zewln aiegnd z` dknd oic zia gilyk - ¦§©§¨¨

.ef zgz ef zekenq zekn
:le`yl `xnbd zxfegåok` m`d ikàìdpnn wlgy d`fd zniiw §Ÿ

,dhnl dpnn wlge dlrnlïðúäå(:gp oldl)xtd mcn dfdy xg`l §¨§©
xtd mc z` axir ,zkextd cbpke micad oia xiryd mcne

e cgi xirydeçaæî ìL Bøäè ìò epnî äfäiniptd.íéîòt òáL ¦¨¦¤©¨¢¤¦§¥©¤©§¨¦
,`xnbd dxeaqåàì éàîdfdy dpeekd oi` m`d -çaæîc déâìtà ©¨©©§¥§¦§¥©

,rvn` eyexit 'exdh'e ,ervn`a gafnd xiw lr -,éLðéà éøîàãk¦§¨§¥¦§¥
àøäéè øäèy ,mixdvd xidvd -àîBéc àbìt àeä,meid rvn` - ¨©¦£¨©§¨§¨

rvn`a wiecna ze`fdd zray lk z` zefdl ozip `ly oeike
eivg lr ewlge oeilrd eivg lr ozpi mcd on wlgy ixd ,gafnd

:`xnbd daiyn .oezgzdàì ,àìéL øa äaø øîàlr dpeekd oi` - ¨©©¨©¦¨Ÿ
`l` ,gafnd xiw rvn`
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קעג
`xew dida cenr eh sc ± ipy wxtmigqt

çáæîã äéôåâàexdh oeyl i`ne ,ebb lr Ðsxypy zxehwd dptne xdhny my lr Ð

minyd mvrke" aizkck ,ielibd mewn lr dfne ,jli`e jli` edizege ,xwaa eilr

.xdhl enk Ð "xdehlãåñé äðåòè äìåòdhnl ceqi `diy mewna ozip dnc `diy Ð

`di dler ly dgafl Ð "dlerd gafn ceqi l`" (`,`p) migafa opixn` ikdc ,epnid

.epnid dhnl ceqiäéä àì úéîåøã úéçøæî ïø÷
ãåñé äìb wxt) zecn zkqna opixn`ck Ð

oetvd lk ipt lr jldn did ceqid :(` dpyn

,zg` dn` gxfna lke` ,axrnd lk ipt lre

zg` dn` mexcae gxfnl dlk oetvdyk

ceqi did `l `nl` mexcl dlk axrndyk

itl (a,bp) migafa opixn`e ,zinexc zigxfnl

lk lye gxfnd lk ly ceqid dn` dzid `ly

opinbxznck ,oinipa ly ewlga mexc

(hn ziy`xa) "`gacn ipazi dizpqg`a"Ð

.dl ceqi did `l jkitl'åë øî øîàã ïåéëÐ

.(a,gp) onwl `id l`wfgi xa inxc oizipznn

çøæîì ïéîé êøã àìà åäé àìjiiy `l `kd Ð

ixii`c ,diipzinl jiiy migafa la` ,gxfnl

on dl silie ,mexcl gafnd yak zpizpa mzd

mexcl eizelrn oz Ð "micw zepet edizelrne"

dptzyk ,micwl eizepit zligz `dzy ick

inx ipzc ,od oini jxc zepit lkc ,oini jxcl

,'ebe "xwa xyr mipy lr cner" :l`wfgi xa

`le ,gxfnl izkec lka hwp `qxib `idd ab`e

.`l eze ,oini jxc `l` xninl jiiyàùéøá
òâô àåääáoinil dpete yaka dlryk ÐÐ

i` mye ,dligz zinexc zigxfn oxwa rbet

cr `ae siwne ,ceqi dl oi`c meyn ozil xyt`

epi` mc oznc ab lr s`e ,ozepe zipetv zigxfn

ecia ilkde cner dtvxd lr `dc ,yaka dler

on dhnl `dc ,"ewxfe" aizkc ,wegxnl wxefe

d elit` ,ozep `ed hegdz`hgay oeik ,ik

yaka zelrl jixv oxw ly dpeilra dpzipy

gxfnl dpete mexcd jxclka inp ikd Ð

dhnl opzepy it lr s` ,mincdligzn Ð

gztk gafn ly eipt `edy mexcd jxcn siwdl

.oinil dpet myne ,ziad zqipkz`hga `nlic

dyrn dia ciar `pngx xn` ,yceg y`xc Ð

.dleráéúëã êúòã à÷ìñ àì."zler lr" z`hgl Ðíúä ïðú`le ,cinz zkqna Ð

xcq `pz o`n :`peeb i`dk iepiya lirl ixiinc meyn `l` `neic `xnba dirawinl jiiy

`neiopirnyc meyn `l` ikd xn`c dil opirny `l ,`id dtvnd yi` oerny iax Ð

dievn z`fk dhiy oi`e ,diail` cinz` ibiltc dinzql inwen ,cinz xcq` biltc dil

.`zhiy jda inp `nweznc ,diab jdl inp draw ,`xnbaäðåîîä.obqd `ed Ðåàéáäå
'åë.cinzl Ðíéàìèä úëùìîoi` :(`,bi oikxr) opzck ,oixwean my mi`lhd eidy Ð

.mi`lhd zkyla oixweand mi`lh dyyn oizgetàìäå.ipelt mewna `id ixde :enk Ð

úéáøòî úéðåôö òåö÷îázexecn ea oiwiqn eide lecb oilwxh didy ,cwend zia ly Ð

eide ,yiy ly `idy dxfr ztvx lr mitgi mikledy ,mipdkd my mngzdl zelecb

zekyl rax`e :onwl ipzwck ,oilwxhl zegezt zeipehwk zegezt zekyl dizervwna

.'eke mi`lhd zkyl zg` ,zerevwnd rax`a my eidúåîúåçä úëùìzenzeg rax` :(a,f) milwy zkqna opzck ,minca ycwdd on mikqpe zezlq gwel ly zenzeg my oigipny Ð

mikqp itk zern el ozepe ,zenzegd lr dpennd lv` el `a mikqp ywany in lk ,rxevn ly zenda ylye xte li`e yak ipniq ode ,`heg xkf icb lbr odilr aezk dide ,ycwna eid

.mzd yxtnck ,'eke mikqp epnn lawne mzegd el d`xne mikqpd lr dpennd lv` el `ae ,mikqp mze` ly mzeg epnn lawne jixv `edyã÷åîä úéá úëùìdiexwy dphw dkyl Ð

.lecbd cwend zial dgezte ,cwend ziaíéðôä íçì äá íéùåòù.my eidy miptd mgl dyrn my oiyer enxb zia ly Ðã÷åîä úéáì.dl zegezt Ðìåçá íéúùå ùãå÷á íéúùÐ

.lega dzvwne ,zycewn dxfr jeza diepa dzvwn cwend zia lyïéñôñô éùàøå.legl ycew oia wiqtnd mewna oniql oilican ,mivr zekizg Ð
íåö÷éùù
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úçàåy` mdn lehil ,eid cwend zia ipyc :l`ppg epiax yxit Ð cwend zia zkyl

e`iai Ð cg`d daki m`y ,eid mipyy ,heicdd on `iadl devny ,gafnd jxevl

(`,dn) "itlwa sxh" wxt seqa onwl ,y`d meiwl dkxrn i`ed izk`c ab lr s`e .ipyd on

on egwi Ð cwend iza ipyn y`d daki m`y ,y`d meiwl zekixv eid ozyly `ny Ð

wxta rnyn eyexitke .jkl dieyrd dkxrnd

zia zxecna xe`d oifig`ne (`,k) zayc `nw

dz` i` "mkizeayen lka" `nrh i`n ,cwend

.cwend zia zxecna xiran dz` la` xiran

xiradl leki gafnd jxev `edy itlc rnyn

,mitgi mikled mipdkdy itl :yxit i"yxe .zaya

,dtvxl epia uveg xac `di `ly opirac

iza ipy eid (`,ck) migafc ipy wxta `zi`ck

xnel jixve .y`d meiwl dkxrn ly y`e ,cwend

zia zxecna y`d xiradl exizdc eyexitl

oeik ,gafn jxev ded `lc ab lr s` Ð cwend

."mkizeayen lka" dia opixw `l Ð `ed dxfrac

øîàwxt yixa onwle `kd Ð dpennd mdl

e`v dpennd mdl xn` (`,gk) iyily

.obqd :i"yx yxit dhigy onf ribd m` e`xe

obqdy mixac dyng aiyg inlyexiac ,`zile

wxta onwl ,jpini dabd lecb odk iyi` :ynyn

a` zia y`xe epinia obqd .(`,hl) "itlwa sxh"

sipde (`,hi oixcdpq) "lecb odk" wxta ,el`nya

obqde ,(a,bl) cinz zkqn seqc oixceqa obqd

odk did `l inp `wxit `idda edlrde epinia

`dl aiyg `w `le ,obq dyrpy cr dpnzn lecb

.`ed obq e`l dpenn :`nl` .ediicda

áéúéð,z`hgc `inec Ð zigxfn zinexc

zinexc oxwl el `a yaka dlrykc

dlerc oeik iiepyl ivn ded `le .dlgz zigxfn

zigxfn aidi Ð oetva dnc leaiwe ,oetva zhgyp

xzei el jenq `edy ,`yixa dia rbtc ,zipetv

lkc oeik ,daxc`c :`cg .zinexc zigxfn oxwln

eipte oetva i`w ik `vnp Ð oini jxc zepet

zigxfn zinexc oxwa rbt oini jxc siwne gafnl

zinexc oxwl ,el aiyn zn`d :cere .`yixa

.ceqi el did `l zigxfn

áéúéð`irac oeikc Ð zinexc ziaxrn `yixa

dlerc meyn Ð z`hgk zigxfn zinexc azinl ivn `lc idp ,z`hg dyrn

didy yakl dkenqd oxw `idy zinexc ziaxrn `yixa aizip mewn lkn ,ceqi dperh

oeik :ipyne .zipetv zigxfnn ith el daexwe ,z`hgc zepzn zzl ea dler didy mexca

oini jxc `yixa rbt dpetv gafnd jxi lr higy i`c ab lr s`e ,'ek zepet lk xn xn`c

dtvnd yi` oerny iaxl dil `xiaq Ð zipetv zigxfn oxw inwn zinexc ziaxrn oxwl

,gztd cbpk gafnd on oldl hgey dide ,oetv `ied gztd cr dxfrd ivg lkc xn`c o`nk

,zipetv zigxfn oxwa cin rbt Ð oini jxc ez siwn ike,zinexc zigxfn oxwl daexw `idy

hwpc inp `gipe .zinexc ziaxrn oxwln ith ,z`hg zepzn dlgz da oipzepy oxw `idy

.gxfnl oini jxc
zinexc
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."øäèì íéîMä íöòëe" áéúëc ,çaæîc déôebà©¥§¦§¥©¦§¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©
?úàhçc áéäé øãäå àLéøa äìBò áéäéc àðL éàî©§¨§¨¥¨§¥¨©£©¨¥§©¨

äìBòc áéúéð øãäå ,úàhçc àLéøa áéúéð!¯ïåék ¥¦§¥¨§©¨©£©¥¥§¨¥¨
àéä äìBòc¯áéäéc àðL éàîe .àLéøa äîã÷ àéä §¨¦¦¨§¨§¥¨©§¨§¨¥

úéîBøc áéúéð ?úéîBøc úéáøòîe úéðBôö úéçøæî¦§¨¦§¦©£¨¦§¦¥¥§¦
!úéáøòî úéðBôö øãäå úéçøæî¯äìBò :éøîà ¦§¨¦©£©§¦©£¨¦¨§¦¨

déì äåä àì úéçøæî úéîBøc ïø÷å ,ãBñé äðeòè§¨§§¤¤§¦¦§¨¦¨£¨¥
øãäå úéðBôö úéçøæî àLéøa áéäéc àðL éàî .ãBñé§©§¨§¨¥§¥¨¦§¨¦§¦©£©

?úéîBøc úéáøòîáéúéðúéîBøc úéáøòî àLéøa ©£¨¦§¦¥¥§¥¨©£¨¦§¦
!úéðBôö úéçøæî øãäå¯úBpét ìk :øî øîàc ïåék ©£©¦§¨¦§¦¥¨§¨©¨¨¦

äðBt äzàL¯çøænì ïéîé Cøc àlà eäé àì¯ ¤©¨¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨
øîà÷c àeä äìBòác éànîe .òât àeääa àLéøa§¥¨§©¨©¦©¦§¨§¨¨©

äNòî da ãéáò àðîçøúàhçúàhça àîìéãå ? ©£¨¨¨¥¨©£¥©¨§¦§¨§©¨
?äìBò äNòî da ãéáò àðîçø øîà÷c àeäàì §¨¨©©£¨¨¨¥¨©£¥¨¨

."Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò ìò" áéúëc ,Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¦§¦©©©¨¦¥¨¤§¦§
àðîçø øîà÷ éàî¯.äìBòà éãL úàhçc écéî ©¨¨©©£¨¨¦¥§©¨§¥©¨

äìè eàéáäå eàö :äpeîîä íäì øîà ,íúä ïðz§©¨¨¨©¨¤©§¤§§¨¦¨¤
lîì àìäå .íéàìhä úéa úkLäúéä íéàìhä úkL ¦¦§©¥©§¨¦©£Ÿ¦§©©§¨¦¨§¨

òaøàå ,úéáøòî úéðBôö òBö÷îaìúçà :íL eéä úBëL §¦§©§¦©£¨¦§©§©§¨¨¨©©
ìì úçàå ,íéàìhä úkLì úçàå ,úBîúBçä úkLúkL ¦§©©§¨¦§©©¦§©©¨§©©¦§©

ì úçàå ,ã÷Bnä úéa.íéðtä íçì da ïéNBòL äkL ¥©¥§©©¦§¨¤¦¨¤¤©¨¦
ì òaøà :eäðéîøeúBiðBè÷k ã÷Bnä úéáì eéä úBëL §¦§©§©§¨¨§¥©¥§¦¦

éLàøå ,ìBça íézLe LãBwa íézL ,ïéì÷øèì úBçeútä©§¦§©§¦§©¦©¤§©¦©§¨¥
e .ìBçì LãB÷ ïéa ïéìécáî ïéñtñôäî?úBLnLî eéä ¦§¨¦©§¦¦¥¤©¤¨§©§

úéîBøc úéáøòî¯ì äúéä àéä,ïaø÷ éìè úkL ©£¨¦§¦¦¨§¨¦§©§¥¨§¨
úéîåøã
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc `nei(ycew zay meil)

çaæîc déôebàe`vnpe ze`fdd zray z` dfd gafnd bb lr - ©¥§¦§¥©
bb z` dlbne xdhny meyn `ed 'exdh' oeyle ,dlrnl mlek
,miccvl xweaa dtxypy zxehwd xt` z` dpity ici lr ,gafnd
,ielib oeyln xedh epivne .envr bbd lr mcd on zzl lkeiy ick

áéúëc(i ck zeny),'øäèì íéîMä íöòëe'd`xn enk eyexity ¦§¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©
.mipprn ixnbl miielbe milelv mdy minyd

zl`ey .cinzd oaxw ly mcd zpizp oipra oecl dkiynn `xnbd
:`xnbdàLéøa äìBò áéäéc àðL éàîdligz `ed ozep recn - ©§¨§¨¦¨§¥¨

,zipetv zigxfn oxw lr mizy `idy zg` dpznøãäådixg`le - ©£©
úàhçc áéäé,mexcde axrnd lr zepznd izy z` ozep -áéúéð ¨¦§©¨¥¦

úàhçc àLéøa,z`hg oaxw znbeck zepzn izy dligz oziy - §¥¨§©¨
äìBòc áéúéð øãäåzayiin .mizy `idy zg` ozi odixg`e - ©£©¥¦§¨

:`xnbdc ïåékcinz oaxw,àéä äìBòok lràLéøa äîã÷ àéä- ¥¨§¨¦¦¨§¨§¥¨
.dligz dler dyrnk zeyrl yi

oxwa ozil dligza `a did odkdy ,cinzd mc zpyna epipy cer
zl`ey .zinexc ziaxrn oxwl `a dixg`le zipetv zigxfn

:`xnbdáéäéc àðL éàîedler oaxw ly zepzn izy recn - ©§¨§¨¦
el` zepxw lr `weec zepzip,úéîBøc úéáøòîe úéðBôö úéçøæî¦§¨¦§¦©£¨¦§¦

áéúéðzepxw lr oziy -úéçøæî úéîBøc,dligzøãäådixg`le - ¥¦§¦¦§¨¦©£©
oxwa.úéáøòî úéðBôö:`xnbd daiyn,éøîàmc z` ozil oi` §¦©£¨¦¨§¥

ky ,zigxfn zinexc oxwa dlerdoãBñé äðeòè äìBòmc z` - ¨§¨§
mewn zgz ceqi el yiy mewna gafnd lr wexfl yi dlerd

,dwixfdåeli`,ãBñé déì äåä àì úéçøæî úéîBøc ïø÷zpizp jkitl §¤¤§¦¦§¨¦Ÿ£¨¥§
.zinexc ziaxrna dixg`le ,zipetv zigxfn oxwa dzid mcd

:`xnbd zl`ey ceràLéøa áéäéc àðL éàîdligz ozep recn - ©§¨§¨¦§¥¨
oxw lrúéðBôö úéçøæî,`weecøãäåoxw lr ozep dixg`e - ¦§¨¦§¦©£©

àLéøa áéúéð ,úéîBøc úéáøòîoxw lr dligza oziy -úéáøòî ©£¨¦§¦¥¦§¥¨©£¨¦
øãäå ,úéîBøcoxw lr ozi ok ixg`e -úéðBôö úéçøæî.dcbpky §¦©£©¦§¨¦§¦

:`xnbd zayiinøî øîàc ïåék,l`wfgi xa inx -äzàL úBpét ìk ¥¨§¨©©¨¦¤©¨
äðBt,ycwnd ziaa,çøænì ïéîé Cøc àlà eäé àìdtwdd oeeiky ¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨

cvn xnelk ,gafnd lenn odkd `ayk jk m` ,siwnd oinil `ed
,epinil `ed dpet xy`ky `vnp ,yakd myy mexcàeääa àLéøa§¥¨§©

òâtepi` mye ,zigxfn zinexc oxwa `ed rbet eztwd zligza - ¨©
z` siwdl jiynn xy`ke ,ceqi ef oxwl oi`y oeik zzl leki

pinil jldn `edyk gafnd.dligz zipetv zigxfn oxwa rbet ,e
ecnly cenild seb lr dpc `xnbdcinzd zlera zeyrl (`"r lirl)

:`xnbd zl`ey .z`hg dyrnkãéáò àðîçø øîà÷c àeä äìBòác éànîe¦©¦§¨§¨¨©©§¨¨¨¦
úàhç äNòî dazeyrl yiy xnel aezkd `ay cenll oipn - ¨©£¥©¨

,z`hg oaxw dyrnk cinzd zaxwdaàeä úàhça àîìéãå§¦§¨§©¨
äìBò äNòî da ãéáò àðîçø øîà÷cxnel dxezd d`a ile` - §¨¨©©§¨¨¨¦¨©£¥¨

.dler oaxw dyrnk yceg y`x ly z`hg zaxwda zeyrl yiy
:`xnbd zayiinêzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrc lr dlrz l` - Ÿ¨§¨©§¨

meynáéúëcz`hgd xirya(eh gk xacna)cg` miGr xirUE' ¦§¦§¦¦¦¤¨
dl z`Hgl,'Bkñðå äNòé ãéîzä úìò ìò 'yxtle wiicl yieéàî §©¨©©Ÿ©©¨¦¥¨¤§¦§©

àðîçø øîà÷,'cinzd zler lr' xn`py aezkd zpeek dn -éãéî ¨¨©©§¨¨¦¦
äìBòà éãL úàhçc,dlerd lr z`hgd oiprn jilydl yiy - §©¨§¥©¨

.jtidl `le z`hgk zeyrl yi dlerd oaxway
:ycwna mi`lhd zkyl ly dnewn dzid okid dpc `xnbdïðz§©

íúäcinz zkqna dpyna(b"n b"t),äpeînä íäì øîàobq xn` - ¨¨¨©¨¤©§¤
,xgy ly cinz zaxwda mikefd el`l lecbd odkdeàéáäå eàö§§¥¦

äìècinzd oaxwllî,íéàìhä úéa úkLmi`lhd eid myy ¨¤¦¦§©¥©§¨¦
,dkyld dzid okid dpynd zx`ane .men lkn ewcapyàìäå©£Ÿ

ik rczìúéáøòî úéðBôö òBö÷îa äúéä íéàìhä úkLzkyl ly ¦§©©§¨¦¨§¨§¦§©§¦©£¨¦
,dlecbd cwend ziaì òaøàåíL eéä úBëLzia zkyl zeevwa §©§©§¨¨¨

zrax` z` dpynd dpene .dil` mlek eid migezte cwend
,odizenye zekyldì úçà,íéàìhä úkLmi`vnp eid day ©©¦§©©§¨¦

,daxwdl mipkene menn mixweand mi`lhdì úçàåúkL §©©¦§©
,úBîúBçämikqp xear mliyy inl znzeg mipzep eid day ©¨

oiid zleqd lr dpennl dze` oziy ,epaxw mr `iadl jixvy
liyy dn itl epnn lawie onyde.mì úçàå,ã÷Bnä úéa úkLcer §©©¦§©¥©¥

`id s` z`xwpe dlecbd dkyld jeza dzidy dphw dkyl
,cwend zia zkylì úçàå,íéðtä íçì da ïéNBòL äkLeyl day §©©¦§¨¤¦¨¤¤©¨¦

.zay lk mitilgn eidy miptd mgl z` et`e
cva dzid mi`lhd zkyly cinz zkqnay ef dpyna epcnl
lr zwleg zecin zkqna dpyndy d`ian `xnbd ,axrn oetv

:`xnbd dywn .cinz zkqnay dpynd,eäðéîøezecin zkqna §¦§
(e"n `"t),epipyì òaøà,ã÷Bnä úéáì eéä úBëLeideúBiðBh÷k ©§©§¨¨§¥©¥§¦¦

ïéì÷øèì úBçeútämdy lecb oilwxh icivay miphw mixcgk - ©§¦§©§¦
,el migeztíézLeid zekyld onLãBwa,zeyecw eid jkle §©¦©¤

íézLemnewn did zekyld on,ìBçazia zyecw mda oi`e §©¦©
.ycwndïéñtñt éLàøåcwend ziaa migpen eid mivr zekizg - §¨¥¦§¨¦

mde ,yecw epi`y mewnl yecwd mewnd oiaïéìécáîxkid oniql ©§¦¦
ìBçì LãB÷ ïéad erhi `lydpynd dpene .legd okide ycewd oki ¥¤©

.mciwtze mnewn ,zekyld zeny z`úBLnLî eéä äîezekyl ¤¨§©§
,el`ì äúéä àéä ,úéîBøc úéáøòî,ïaø÷ [éàìè] (éìè) úkLday ©£¨¦§¦¦¨§¨¦§©§¨¥¨§¨

.men lkn mixwean oaxwl micreind miyakd eid
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc `nei(ycew zay meil)

,dhnl wlge dlrnl mcd on wlgïðúäå(:bp oldl)epnî äfämcn - §¨§©¦¨¦¤
zxtkd cbpk xtd,d`fdòáLå ,äìòîì úçàze`fd.ähîìdxeaq ©©§©§¨§¤©§©¨

zxetkd iaer ivgn dlrnl dfd zg` d`fdy dpeekdy `xnbd,
eid wlgy dpeekd oi` :`xnbd zvxzn .diaer ivgn dhnl raye

dpeekd `l` ,dhnl mwlge rvn`d on dlrnléìöîk,ód`fddy §©§¦
eid okn xg`le ,dlrn itlk dwixfa ziyrp dzid dpey`xd
:`xnbd zx`an .cg` mewna olek eid `le ,efn dhnl ef ze`fdd

éàîdpeekd dn -éìöîkéåçî .ód`xd -äãeäé áøecia oniq ©§©§¦©§¥©§¨
àðãbðîkeze` dkny ,zewln aiegnd z` dknd oic zia gilyk - ¦§©§¨¨

.ef zgz ef zekenq zekn
:le`yl `xnbd zxfegåok` m`d ikàìdpnn wlgy d`fd zniiw §Ÿ

,dhnl dpnn wlge dlrnlïðúäå(:gp oldl)xtd mcn dfdy xg`l §¨§©
xtd mc z` axir ,zkextd cbpke micad oia xiryd mcne

e cgi xirydeçaæî ìL Bøäè ìò epnî äfäiniptd.íéîòt òáL ¦¨¦¤©¨¢¤¦§¥©¤©§¨¦
,`xnbd dxeaqåàì éàîdfdy dpeekd oi` m`d -çaæîc déâìtà ©¨©©§¥§¦§¥©

,rvn` eyexit 'exdh'e ,ervn`a gafnd xiw lr -,éLðéà éøîàãk¦§¨§¥¦§¥
àøäéè øäèy ,mixdvd xidvd -àîBéc àbìt àeä,meid rvn` - ¨©¦£¨©§¨§¨

rvn`a wiecna ze`fdd zray lk z` zefdl ozip `ly oeike
eivg lr ewlge oeilrd eivg lr ozpi mcd on wlgy ixd ,gafnd

:`xnbd daiyn .oezgzdàì ,àìéL øa äaø øîàlr dpeekd oi` - ¨©©¨©¦¨Ÿ
`l` ,gafnd xiw rvn`
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c"agקעד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.à...éøvL ìéáMa äaëî íà elôàåéøö ïk íà àlà áiç Bðéà äìéúôì Cíâå ïîæ øçà d÷éìãäìe øæçì C ©£¦¦§©¤¦§¦¤¨¦¦§¦¨¥©¨¤¨¦¥¨¦©£Ÿ§©§¦¨©©§©§©
äæ éeak éãé ìòL ä÷ìãeäL íã÷ äáäáeä àì íâå ä÷ìãeäL ïBLàø íòt eäfL äLãç äìéút àéä¦§¦¨£¨¨¤¤©©¦¤§§¨§©Ÿ§£¨Ÿ¤¤§§¨¤©§¥¦¤

éøö ïéà íà ìáà älçúa äúéäL änî øúBé ä÷ìãäì úð÷zî àéäíà elôàå ïîæ øçàì d÷éìãäìe øæçì C ¦¦©¤¤§©§¨¨¥¦©¤¨§¨©§¦¨£¨¦¥¨¦©£Ÿ§©§¦¨§©©§©©£¦¦
éøöàlL äLãç äìéút àéä elôàå úçà íòt ä÷ìãeä øákL äðLé äìéút àéäL àlà d÷éìãäìe øæçì C ¨¦©£Ÿ§©§¦¨¤¨¤¦§¦¨§¨¨¤§¨§§¨©©©©©£¦¦§¦¨£¨¨¤Ÿ

änî øúBé ä÷ìãäì úð÷zî dðéà äæ éeak éãé ìòL ä÷ìãeäL íã÷ äáäáeäL àlà ììk íãwî ä÷ìãeä§§¨¦Ÿ¤§¨¤¨¤§£¨Ÿ¤¤§§¨¤©§¥¦¤¥¨¦©¤¤§©§¨¨¥¦©
éøö àeäL óàL dôeâì äëéøö dðéàL äëàìî äæ éøä älçza äúéäLBa úéNòð äëàìnäL øácä óeâì C ¤¨§¨©§¦¨£¥¤§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¤©¤¨¦§©¨¨¤©§¨¨©£¥

éøö àeä Ba äNòð éeakäL dLàøaL íçtäL eðéäcøácäL ïåék íB÷î ìkî d÷éìãäìe øæçì çBð àäiL Bì C §©§¤©¤¨¤§Ÿ¨¤©¦©£¤¨¦¤§¥©©£Ÿ§©§¦¨¦¨¨¥¨¤©¨¨
äëéøö äëàìnä ïéà éøä älçúa äéäL änî øúBé äëàìnä éãé ìò íeìk ïwzúî Bðéà Ba äNòð äëàìnäL¤©§¨¨©£¨¥¦§©¥§©§¥©§¨¨¥¦©¤¨¨¦§¦¨£¥¥©§¨¨§¦¨

î úàø÷ð dðéàå íeìk BúBà úðwúî ïéàL ïåék ììk øác BúBà ìL dôeâìíà àlà dôeâì äëéøvä äëàì §¨¤¨¨§¨¥¨¤¥§©¤¤§§¥¨¦§¥§¨¨©§¦¨§¨¤¨¦
íâå dôeâì äëéøö àéä æàL älçúa äéäL änî øúBé Ba úéNòpL øácä óeb úà úðwzî äëàìnäL ïk¥¤©§¨¨§©¤¤¤©¨¨¤©£¥¥¦©¤¨¨¦§¦¨¤¨¦§¦¨§¨§©

:BúBà úðwúîe Ba úéNòð äëàìnäL øácä óeâa íãàì Cøö àäiL¤§¥Ÿ¤¨¨¨§©¨¨¤©§¨¨©£¥§©¤¤
א  סעיף סוף החולה בשביל הנר לכבות שיכול רעח, סימן ב חלק
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zay zekld - jexr ogley

„ שראוי מזלג כעין עקמומיות בראשה שיש זמורה
מערב  עליה שחשב אע"פ בה ולמלאות דלי בה לתלות
כן  אם אלא בה למלאות אסור בשבת בה למלאות שבת
לו  ארוכה תהיה שמא גזרה שבת מערב בדלי קשורה היתה
כלי  מתקן ונמצא ליקטם ונוחה רכה שהיא מתוך ויקטמנה

בשבת:

‰ השלחן על בו להניף יום מבעוד האילן מן שנחתך ענף
ולטלטלו  בשבת בו להניף מותר הזבובים בו להבריח
והוא  גמור כלי עשאו לכך שייחדו שכיון הכלים כל כשאר
שייחדו  והוא בו שיכם התינוקות על לאיים ייחדו אם הדין

יום. מבעוד לכך

הבית  בה שמכבדים המכבדת מן ענף לתלוש אסור אבל
שהוא  מה בה להשתמש מתקנו זו תלישה ידי שעל מפני
שמתקנו  דבר וכל התינוקות הכאת דהיינו בו להשתמש חפץ
כמו  כלי תיקון משום איסור בו יש תשמיש איזה להשתמש
לתולשו  אסור נכרי ידי על ואפילו ש"מ בסי' שיתבאר

מ  ולהוציאו לנתקו ואין דהיינו המכבדת שעל הכרך תחת
בשבירה  שיש המכבדת מן ענף לשבור שאסור לומר צריך
בסי' שיתבאר כמו כלי שבירת משום אחר איסור עוד זו
כלי  סתירת משום בזה אין שלם ענף כשמוציא אבל של"ז
סותר  משום בפריקתן שאין פרקים של לכלי דומה זה שהרי
בסימן  שיתבאר כמו ואומנות בחיזוק תקועים כן אם אלא

שי"ג:

Â שלא אע"פ המכה על שנותנים מנופץ וצמר סרוק פשתן
על  הניחם אלא למכתו מיוחדים שיהיו עליהם חשב
מותר  לאלתר ממנה והסירם השבת קודם מקרה דרך מכתו
לפי  אחר לצורך או מכתו על ליתנם בשבת לטלטלם

בהנחה  לכך הוכנו לכן למכה לייחדם דרכם אלו שדברים
כלי. תורת עליהם וירד בעלמא

מיוחדים  שיהיו יום מבעוד עליהם חשב אם לומר צריך ואין
המכה  על מעולם עדיין נתנם שלא אע"פ המכה על לתתם
למכתו  ועומדים מיוחדים שיהיו עליהם חשב לא אפילו או
בשבת  למחר עליה להניחם יום מבעוד עליהם חשב אלא
בהם  עשה אם לומר צריך ואין ישליכם שבת ולמוצאי בלבד
וכרכן  בשמן שצבעם כגון לכך להכינם יום מבעוד מעשה

במשיחה.

רפואה  משום בשבת המכה גבי על בהנחתם איסור ואין
בסי' שיתבאר כמו סממנים שחיקת משום עליה שגזרו
כדי  אלא אותם מניחים ואין מרפאים אינם שהם לפי שכ"ח

המכה: את הבגדים יסרטו שלא

Ê הקרחה בעלי שמניחים מנופץ וצמר סרוק פשתן וכן
שלא  אע"פ שער כבעלי נראים שיהיו כדי בראשיהם
דרך  ראשו על הניחם אלא לכך מיוחדים שיהיו עליהם חשב
להניחם  בשבת לטלטלם מותר בחול אחת פעם מקרה
עליהם  חשב אם לומר צריך ואין אחר לצורך או בראשו
בראשו  הניחם שלא אע"פ לכך מיוחדים שיהיו יום  מבעוד
ועומדים  מיוחדים שיהיו עליהם חשב לא אפילו או מעולם
למחר  בראשו להניחם יום מבעוד עליהם חשב אלא לכך
אחרים  לו ויעשה ממנו יסירם שבת ולמוצאי בלבד בשבת
להכינם  יום מבעוד מעשה בהם עשה אם לומר צריך ואין

במשיחה. וכרכן לנוי שצבען כגון לכך

לרשות  בהם לצאת אבל בביתו בראשו להניחם זה וכל
או  שצבען מעשה בהם עשה כן אם אלא אוסרין יש הרבים
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בראשו  הניחם כן אם אלא בהם יצא לא לאו ואם שכרכן
מועילים  אין וייחוד מחשבה אבל יום מבעוד אחת פעם
הניחם  שלא שכיון לפי הוצאה לענין ולא טלטול לענין אלא
שהם  המוכיח מעשה בהם אין וגם יום מבעוד בראשו

להוצי  כמערים נראה זה הרי לכך בראשו מתוקנים אם
מוכחת  מכתו הרי המכה גבי שעל וצמר בפשתן משא"כ
שלא  אע"פ כמערים נראה ואינו להם צריך שהוא עליו

יום: מבעוד עליה הניחם

Á לטלטלן מותר עבודין שאינן בין עבודין בין עורות
כלי  תורת ויש עליהם ולשבת להסמך שראויין מפני
המעבדן  אומן של בין הבית בעל של שהם בין עליהם
עליהם  ולשבת להסמך עליהם מקפיד אינו הוא שאף ומוכרן

כך. ע"י דמיהם יפחתו שמא חושש ואינו

עבודין  שאינן עורות לטלטל שמותר אמורים דברים במה
להסמך  ראויים אינם לחים כשהם אבל כבר כשנתייבשו
עליהם  אין ולכן בכך דרכם ואין מדוחק אלא עליהם ולשבת
אף  שמתיר מי ויש לטלטלם ואסור כך בשביל כלי תורת
ביבשין  אף דקה בהמה של ואוסר גסה בהמה של בלחין
קטנן  מחמת עליהם ולשבת להסמך ראויין שאינן מפני
וסימן  של"ד בסימן שיתבאר כמו הראשונה כסברא והעיקר

תצ"ט:

Ë אסור אומן ושל לטלטלם מותר הבית בעל של נסרים
שום  בהם מלהשתמש עליהם מקפיד שהוא מפני
כיס  חסרון מחמת מוקצה הם והרי יתקלקלו שלא תשמיש
לאורחים  פת עליהם ליתן יום מבעוד עליהם חשב ואם

לטלטלם: מותר אחר תשמיש שום או בשבת

Ò אף מכזית פחותים פרורין השלחן מעל להעביר מותר
לעופות  או לבהמה אלא אדם לאכילת עומדים שאינן
שראויות  פירות וקליפי לכלבים שראויים עצמות וכן
בתוכם  גדל שהקיטנית קיטנית של שרביטים כגון לבהמה
שמותרים  מפני השלחן מעל להעבירן מותר בהם כיוצא וכל
העצמות  שנתפרקו פי על ואף בהמה מאכלי כשאר בטלטול
כמו  נולד הן והרי עצמה בשבת מהפירות והקליפות מהבשר
בשבת  מותר שהנולד כלום בכך אין תק"א בסי' שיתבאר
מעל  להעבירן שלא ולהזהר בנולד להחמיר יש ביו"ט אבל

שיתבאר. כמו אלא השלחן

אגוזים  קליפי כגון לבהמה ראויות הקליפות אין ואם
ואבנים  כעצים בטלטול אסורות שהן בהן וכיוצא [ו]שקדים
אחר  בדבר בין בידיו בין השלחן מעל להעבירן אסור

ב  וכיוצא בסכין לגררן כגון ע"י שבידיו טלטול התירו ולא ו
דבר  על מונח הוא כבר האסור כשדבר אלא אחר דבר
האסור  והדבר המותר הדבר בידיו מטלטל והוא המותר
את  או הטבלא את בידיו שמנער כגון מאליו עמו מיטלטל
ג"כ  ננערות והן כבר עליה מונחות שהקליפות המפה
לדבר  בסיס נעשית לא שהטבלא מאליהן מעליה ונופלות
השמשות  בבין עליו מונחות הקליפות היו ולא הואיל האסור
אינן  בסכין כשמגררן משא"כ השבת כניסת תחלת שהוא
לו  שנעשה הסכין ע"י מטלטלן הוא אלא מאליהן מיטלטלין

ארוכה: כיד

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

נדֿס  סעיפים
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éãéì àáéù åðééäå ,ùàø ãáåë úðéçá åäæå
.åîöò úåúéçôå úåìôùäå äòðëä

בזה  כי ראש", "כובד לשון חז"ל שנקטו וזהו
הדבר גם ההכנעה המביא נרמז רגש לידי האדם את

האדם  צריך התפלה שקודם והוא והשפלות,
שנגרם  וקושי ב"כובד" היטב ולהתבונן לחשוב

בסיבת "ראש") בבחינת (שהיא עוונותיו לנשמתו

ידי  ועל בגילוי, בו להאיר יכולה אינה זה שבגלל
ושפלות. ומרירות הכנעה לידי יגיע זה

áìá äéäéù êéøö ïéàå ,áèéä äòéãéá çåîá
.à÷åã

עצמו" ופחיתות ושפלות ה"הכנעה הרגש
בלב  להיות צריך אינו התפלה, קודם להיות שצריך

גם ושפלות מרירות להרגיש היינו -בלבו דוקא,
היטב", בידיעה "במוח שהיא בהכנעה די אלא
במוחו  מצבו את היטב ויכיר שיתבונן היינו

ושפלות  הכנעה לידי מזה שיבוא עד ובמחשבתו,
ובמחשבתו. במוחו

ìëåé äìôúä íãå÷ù íìåòä íéøáåñù åîë àìå
.áìä íåèîè úåéäì

ראש" "כובד שענין וחושבים הטועים ישנם
את  לבטל כדי הוא התפלה לפני להיות שצריך
כאבן  "נעשה לבו דכאשר היינו הלב", "טמטום
שבלב  לעבודה אופן בשום לבו לפתוח יכול ולא
בעצמו  ולעורר עצמו את לבטש צריך תפלה", זו

שפלות. של רגש

[- כן אינו האמת [אבל

.äìôúä íãå÷ úéøçùá úåéäì øùôà éà éë
זמנה  אין הלב" "טמטום ביטול של זו עבודה

ק  בבוקר כי התפלה, קודם תפלת בשחרית ודם
בפירוש  (כנ"ל החסד מדת בעולם מאירה שחרית
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.à...éøvL ìéáMa äaëî íà elôàåéøö ïk íà àlà áiç Bðéà äìéúôì Cíâå ïîæ øçà d÷éìãäìe øæçì C ©£¦¦§©¤¦§¦¤¨¦¦§¦¨¥©¨¤¨¦¥¨¦©£Ÿ§©§¦¨©©§©§©
äæ éeak éãé ìòL ä÷ìãeäL íã÷ äáäáeä àì íâå ä÷ìãeäL ïBLàø íòt eäfL äLãç äìéút àéä¦§¦¨£¨¨¤¤©©¦¤§§¨§©Ÿ§£¨Ÿ¤¤§§¨¤©§¥¦¤

éøö ïéà íà ìáà älçúa äúéäL änî øúBé ä÷ìãäì úð÷zî àéäíà elôàå ïîæ øçàì d÷éìãäìe øæçì C ¦¦©¤¤§©§¨¨¥¦©¤¨§¨©§¦¨£¨¦¥¨¦©£Ÿ§©§¦¨§©©§©©£¦¦
éøöàlL äLãç äìéút àéä elôàå úçà íòt ä÷ìãeä øákL äðLé äìéút àéäL àlà d÷éìãäìe øæçì C ¨¦©£Ÿ§©§¦¨¤¨¤¦§¦¨§¨¨¤§¨§§¨©©©©©£¦¦§¦¨£¨¨¤Ÿ

änî øúBé ä÷ìãäì úð÷zî dðéà äæ éeak éãé ìòL ä÷ìãeäL íã÷ äáäáeäL àlà ììk íãwî ä÷ìãeä§§¨¦Ÿ¤§¨¤¨¤§£¨Ÿ¤¤§§¨¤©§¥¦¤¥¨¦©¤¤§©§¨¨¥¦©
éøö àeäL óàL dôeâì äëéøö dðéàL äëàìî äæ éøä älçza äúéäLBa úéNòð äëàìnäL øácä óeâì C ¤¨§¨©§¦¨£¥¤§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¤©¤¨¦§©¨¨¤©§¨¨©£¥

éøö àeä Ba äNòð éeakäL dLàøaL íçtäL eðéäcøácäL ïåék íB÷î ìkî d÷éìãäìe øæçì çBð àäiL Bì C §©§¤©¤¨¤§Ÿ¨¤©¦©£¤¨¦¤§¥©©£Ÿ§©§¦¨¦¨¨¥¨¤©¨¨
äëéøö äëàìnä ïéà éøä älçúa äéäL änî øúBé äëàìnä éãé ìò íeìk ïwzúî Bðéà Ba äNòð äëàìnäL¤©§¨¨©£¨¥¦§©¥§©§¥©§¨¨¥¦©¤¨¨¦§¦¨£¥¥©§¨¨§¦¨

î úàø÷ð dðéàå íeìk BúBà úðwúî ïéàL ïåék ììk øác BúBà ìL dôeâìíà àlà dôeâì äëéøvä äëàì §¨¤¨¨§¨¥¨¤¥§©¤¤§§¥¨¦§¥§¨¨©§¦¨§¨¤¨¦
íâå dôeâì äëéøö àéä æàL älçúa äéäL änî øúBé Ba úéNòpL øácä óeb úà úðwzî äëàìnäL ïk¥¤©§¨¨§©¤¤¤©¨¨¤©£¥¥¦©¤¨¨¦§¦¨¤¨¦§¦¨§¨§©

:BúBà úðwúîe Ba úéNòð äëàìnäL øácä óeâa íãàì Cøö àäiL¤§¥Ÿ¤¨¨¨§©¨¨¤©§¨¨©£¥§©¤¤
א  סעיף סוף החולה בשביל הנר לכבות שיכול רעח, סימן ב חלק
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„ שראוי מזלג כעין עקמומיות בראשה שיש זמורה
מערב  עליה שחשב אע"פ בה ולמלאות דלי בה לתלות
כן  אם אלא בה למלאות אסור בשבת בה למלאות שבת
לו  ארוכה תהיה שמא גזרה שבת מערב בדלי קשורה היתה
כלי  מתקן ונמצא ליקטם ונוחה רכה שהיא מתוך ויקטמנה

בשבת:

‰ השלחן על בו להניף יום מבעוד האילן מן שנחתך ענף
ולטלטלו  בשבת בו להניף מותר הזבובים בו להבריח
והוא  גמור כלי עשאו לכך שייחדו שכיון הכלים כל כשאר
שייחדו  והוא בו שיכם התינוקות על לאיים ייחדו אם הדין

יום. מבעוד לכך

הבית  בה שמכבדים המכבדת מן ענף לתלוש אסור אבל
שהוא  מה בה להשתמש מתקנו זו תלישה ידי שעל מפני
שמתקנו  דבר וכל התינוקות הכאת דהיינו בו להשתמש חפץ
כמו  כלי תיקון משום איסור בו יש תשמיש איזה להשתמש
לתולשו  אסור נכרי ידי על ואפילו ש"מ בסי' שיתבאר

מ  ולהוציאו לנתקו ואין דהיינו המכבדת שעל הכרך תחת
בשבירה  שיש המכבדת מן ענף לשבור שאסור לומר צריך
בסי' שיתבאר כמו כלי שבירת משום אחר איסור עוד זו
כלי  סתירת משום בזה אין שלם ענף כשמוציא אבל של"ז
סותר  משום בפריקתן שאין פרקים של לכלי דומה זה שהרי
בסימן  שיתבאר כמו ואומנות בחיזוק תקועים כן אם אלא

שי"ג:

Â שלא אע"פ המכה על שנותנים מנופץ וצמר סרוק פשתן
על  הניחם אלא למכתו מיוחדים שיהיו עליהם חשב
מותר  לאלתר ממנה והסירם השבת קודם מקרה דרך מכתו
לפי  אחר לצורך או מכתו על ליתנם בשבת לטלטלם

בהנחה  לכך הוכנו לכן למכה לייחדם דרכם אלו שדברים
כלי. תורת עליהם וירד בעלמא

מיוחדים  שיהיו יום מבעוד עליהם חשב אם לומר צריך ואין
המכה  על מעולם עדיין נתנם שלא אע"פ המכה על לתתם
למכתו  ועומדים מיוחדים שיהיו עליהם חשב לא אפילו או
בשבת  למחר עליה להניחם יום מבעוד עליהם חשב אלא
בהם  עשה אם לומר צריך ואין ישליכם שבת ולמוצאי בלבד
וכרכן  בשמן שצבעם כגון לכך להכינם יום מבעוד מעשה

במשיחה.

רפואה  משום בשבת המכה גבי על בהנחתם איסור ואין
בסי' שיתבאר כמו סממנים שחיקת משום עליה שגזרו
כדי  אלא אותם מניחים ואין מרפאים אינם שהם לפי שכ"ח

המכה: את הבגדים יסרטו שלא

Ê הקרחה בעלי שמניחים מנופץ וצמר סרוק פשתן וכן
שלא  אע"פ שער כבעלי נראים שיהיו כדי בראשיהם
דרך  ראשו על הניחם אלא לכך מיוחדים שיהיו עליהם חשב
להניחם  בשבת לטלטלם מותר בחול אחת פעם מקרה
עליהם  חשב אם לומר צריך ואין אחר לצורך או בראשו
בראשו  הניחם שלא אע"פ לכך מיוחדים שיהיו יום  מבעוד
ועומדים  מיוחדים שיהיו עליהם חשב לא אפילו או מעולם
למחר  בראשו להניחם יום מבעוד עליהם חשב אלא לכך
אחרים  לו ויעשה ממנו יסירם שבת ולמוצאי בלבד בשבת
להכינם  יום מבעוד מעשה בהם עשה אם לומר צריך ואין

במשיחה. וכרכן לנוי שצבען כגון לכך

לרשות  בהם לצאת אבל בביתו בראשו להניחם זה וכל
או  שצבען מעשה בהם עשה כן אם אלא אוסרין יש הרבים
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בראשו  הניחם כן אם אלא בהם יצא לא לאו ואם שכרכן
מועילים  אין וייחוד מחשבה אבל יום מבעוד אחת פעם
הניחם  שלא שכיון לפי הוצאה לענין ולא טלטול לענין אלא
שהם  המוכיח מעשה בהם אין וגם יום מבעוד בראשו

להוצי  כמערים נראה זה הרי לכך בראשו מתוקנים אם
מוכחת  מכתו הרי המכה גבי שעל וצמר בפשתן משא"כ
שלא  אע"פ כמערים נראה ואינו להם צריך שהוא עליו

יום: מבעוד עליה הניחם

Á לטלטלן מותר עבודין שאינן בין עבודין בין עורות
כלי  תורת ויש עליהם ולשבת להסמך שראויין מפני
המעבדן  אומן של בין הבית בעל של שהם בין עליהם
עליהם  ולשבת להסמך עליהם מקפיד אינו הוא שאף ומוכרן

כך. ע"י דמיהם יפחתו שמא חושש ואינו

עבודין  שאינן עורות לטלטל שמותר אמורים דברים במה
להסמך  ראויים אינם לחים כשהם אבל כבר כשנתייבשו
עליהם  אין ולכן בכך דרכם ואין מדוחק אלא עליהם ולשבת
אף  שמתיר מי ויש לטלטלם ואסור כך בשביל כלי תורת
ביבשין  אף דקה בהמה של ואוסר גסה בהמה של בלחין
קטנן  מחמת עליהם ולשבת להסמך ראויין שאינן מפני
וסימן  של"ד בסימן שיתבאר כמו הראשונה כסברא והעיקר

תצ"ט:

Ë אסור אומן ושל לטלטלם מותר הבית בעל של נסרים
שום  בהם מלהשתמש עליהם מקפיד שהוא מפני
כיס  חסרון מחמת מוקצה הם והרי יתקלקלו שלא תשמיש
לאורחים  פת עליהם ליתן יום מבעוד עליהם חשב ואם

לטלטלם: מותר אחר תשמיש שום או בשבת

Ò אף מכזית פחותים פרורין השלחן מעל להעביר מותר
לעופות  או לבהמה אלא אדם לאכילת עומדים שאינן
שראויות  פירות וקליפי לכלבים שראויים עצמות וכן
בתוכם  גדל שהקיטנית קיטנית של שרביטים כגון לבהמה
שמותרים  מפני השלחן מעל להעבירן מותר בהם כיוצא וכל
העצמות  שנתפרקו פי על ואף בהמה מאכלי כשאר בטלטול
כמו  נולד הן והרי עצמה בשבת מהפירות והקליפות מהבשר
בשבת  מותר שהנולד כלום בכך אין תק"א בסי' שיתבאר
מעל  להעבירן שלא ולהזהר בנולד להחמיר יש ביו"ט אבל

שיתבאר. כמו אלא השלחן

אגוזים  קליפי כגון לבהמה ראויות הקליפות אין ואם
ואבנים  כעצים בטלטול אסורות שהן בהן וכיוצא [ו]שקדים
אחר  בדבר בין בידיו בין השלחן מעל להעבירן אסור

ב  וכיוצא בסכין לגררן כגון ע"י שבידיו טלטול התירו ולא ו
דבר  על מונח הוא כבר האסור כשדבר אלא אחר דבר
האסור  והדבר המותר הדבר בידיו מטלטל והוא המותר
את  או הטבלא את בידיו שמנער כגון מאליו עמו מיטלטל
ג"כ  ננערות והן כבר עליה מונחות שהקליפות המפה
לדבר  בסיס נעשית לא שהטבלא מאליהן מעליה ונופלות
השמשות  בבין עליו מונחות הקליפות היו ולא הואיל האסור
אינן  בסכין כשמגררן משא"כ השבת כניסת תחלת שהוא
לו  שנעשה הסכין ע"י מטלטלן הוא אלא מאליהן מיטלטלין

ארוכה: כיד

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

נדֿס  סעיפים

•

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

dxez ihewl

éãéì àáéù åðééäå ,ùàø ãáåë úðéçá åäæå
.åîöò úåúéçôå úåìôùäå äòðëä

בזה  כי ראש", "כובד לשון חז"ל שנקטו וזהו
הדבר גם ההכנעה המביא נרמז רגש לידי האדם את

האדם  צריך התפלה שקודם והוא והשפלות,
שנגרם  וקושי ב"כובד" היטב ולהתבונן לחשוב

בסיבת "ראש") בבחינת (שהיא עוונותיו לנשמתו

ידי  ועל בגילוי, בו להאיר יכולה אינה זה שבגלל
ושפלות. ומרירות הכנעה לידי יגיע זה

áìá äéäéù êéøö ïéàå ,áèéä äòéãéá çåîá
.à÷åã

עצמו" ופחיתות ושפלות ה"הכנעה הרגש
בלב  להיות צריך אינו התפלה, קודם להיות שצריך

גם ושפלות מרירות להרגיש היינו -בלבו דוקא,
היטב", בידיעה "במוח שהיא בהכנעה די אלא
במוחו  מצבו את היטב ויכיר שיתבונן היינו

ושפלות  הכנעה לידי מזה שיבוא עד ובמחשבתו,
ובמחשבתו. במוחו

ìëåé äìôúä íãå÷ù íìåòä íéøáåñù åîë àìå
.áìä íåèîè úåéäì

ראש" "כובד שענין וחושבים הטועים ישנם
את  לבטל כדי הוא התפלה לפני להיות שצריך
כאבן  "נעשה לבו דכאשר היינו הלב", "טמטום
שבלב  לעבודה אופן בשום לבו לפתוח יכול ולא
בעצמו  ולעורר עצמו את לבטש צריך תפלה", זו

שפלות. של רגש

[- כן אינו האמת [אבל

.äìôúä íãå÷ úéøçùá úåéäì øùôà éà éë
זמנה  אין הלב" "טמטום ביטול של זו עבודה

ק  בבוקר כי התפלה, קודם תפלת בשחרית ודם
בפירוש  (כנ"ל החסד מדת בעולם מאירה שחרית
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מדת  הארת ומצד בבוקר"), אברהם "וישכם הכתוב
יהי' שעה שבאותה יתכן לא ישראל בנשמות החסד
מיד  (אלא הלב" "טמטום של מצב ישראל בני אצל
הנ"ל, עולם" "אֿל ובענין ה' בגדולת האדם שיתבונן
- משינתה) שבלבו המסותרת האהבה תתעורר

העבודה סדר קודם הקבועולפיכך ראש" ד"כובד
רק  אלא הלב" "טמטום ביטול בשביל אינו התפלה,

כנ"ל.במוחההכנה

,àøéö÷ éìãéà àîåé éìãéà ì"æø åøîàù åîë
.íäøáàã ø÷áá øøåòúî ãñçäù

במאמר  נרמז בבוקר החסד מדת הארת ענין
- רש"י ופירש קצירא". אידלי יומא "אידלי חז"ל
לפי  והיינו החולי. מיקל בבוקר זורחת כשהחמה
העליונים  חסדים מתעוררים בבוקר ויום יום שבכל

") ועל בוקר למעלה החולים, ומתרפאים דאברהם")
החולי גם ו"מתרפא" מתבטל זה .הרוחני ידי

e wxt zcar `l xy` zgz d"c
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ההפרש Î"ÂÓÎÂ(לט) ענין בטעם מכ"ז. הדוגמא יובן
ההפרש  שהוא למצות תורה בין הנ"ל
שבחי' להיות כנ"ל. גלגלתא לבחי' מו"ס בחי' בין
האור  בשרש כמו כ"כ עליון אור אינו שרשו מו"ס
דהיינו  פנימית. בבחי' מאיר הוא ע"כ שבגלגלתא
מפני  כ"כ. ולבושים העלמות בלי במקומו שמאיר
שאינה  חכמה כמשל והעלמות. לבושים בחי' שא"צ
כמו  מושגת אלא כ"כ להלבישה שא"צ כ"כ. עמוקה
המשפיע  חכמת אין כאשר ועד"מ במקומה שהיא
לומר  א"צ מדעתו. שמבין שחכם למי הרי כ"כ. גדולה
בלי  שהוא כמו השכל יבין כי כלל. משלים בלבוש
להלביש  שצריך הערך ולקטני כלל. להלבישנו יצטרך
של  העמקות להביא ביכולתו אין הנה במשלים אותו
לכלכל  יוכל לא כי כלל. ומשלים בלבושים ההוא השכל
עומק  לו שאין מפני משל עניני ע"י שיובן באופן דבריו
ביותר. גדול חכם שהוא מי שכל וכידוע שכל באותו
להביא  יוכל ע"כ יותר חכמה שבאותה העומק יודע
שיוכל  עד רבים ומשלים בלבושים ההיא החכמה
שאינו  מי משא"כ קטן. לתינוק גם להבינו הדבר לכלכל
שהיא  כמות רק ההיא בחכמה יודע אינו כ"כ. חכם

לא  ע"כ כו'. שבה המכוון עומק בלתי כהווייתן דברים
להבינה  ומשלים. בלבושים להלבישה איך לידע יוכל
ומבין  חכם שהוא למי רק ביותר. ערך לקטני גם
(וכמ"ש  בלבד שהוא כמו השכל להשפיע יוכל מדעתו.
בא  שהוא גשמי, ולד הולדת לענין דמיון וזהו במ"א)
ומזה  כו' ט' בן כשהוא דוקא המוחין גדלות בחי' מצד
הכתר  הארת שהוא עליון אל בענין למעלה מובן
ונמצא  כו') בניהם לבני הכל קונה אזי דוקא. בחכמה

אינו גם כ"כ עליון שאינו אור שכל עכ"פ מובן מזה
ואינו  כו' הלבשה בלי שהוא כמו ורק לזולתו רק מאיר
ממקומו  לקטנים מטה למטה א"ע להשפיל יכול
במדרגה  הימנו מטה למטה אלא בלבושים. להתלבש
קטני  יבינו לא דברים. שירבה הגם כי ונעלם. סתום הוא
יוכל  שלא מטעם יוכל. לא משלים ולהמציא הערך.
הקטנה  האבוקה וכמשל כלל. בהתלבשות דבריו לכלכל
והמקום  במקומה רק כלל למרחוק מאירה שאינה
הקטן  החכם זה יוכל לא וכמו"כ כו'. אליה הקרוב
לקטנים  מערכו הרחוקים במקומות חכמתו דברי להאיר
שאין  כמו לגמרי. אצלם ונעלם סתום ונשאר וכה"ג.
וד"ל: כלל הרחוק במקום מגיע הקטנה האבוקה אור
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ÍÎÂ דהנה ים, בשם נק' דאתכסייא עלמא למעלה
התנינים  במד"ר וכמ"ש ימא, נוני נק' המלאכים
מצינו  דהנה הוא והענין וגבריאל, מיכאל זה הגדולים,

ותקרא  וכמ"ש ה' שם עצמו על לומר יכול שהמלאך
איך  ולכאורה ה', נאום נשבעתי בי אליה, הדובר ה' שם
לפי  הוא הענין אך ה', שם ע"ע המלאך לומר יכול
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אזי  מלעילא, שליח איהי וכד שליח, ל' הוא שהמלאך
תופס  שאינו עד לאלקו' הביטול בתכלית בטל הוא
שמאיר  לפי ממש, במציאות ביטול בבחי' כלל מקום
ה' נאם נשבעתי בי לומר יכול וע"כ אוא"ס הארת בו
ה' שם וכאילו בו, המאיר הוי' לשם בטל שהוא לפי
בשם  המלאך נק' ולכך ע"י, יוצא שהדיבור רק דובר

להים  בתכלית בטלים הם שבים דגים שכמו ימא נוני
מובדלת  בריאה הם שהדגים ואף בים ומובלעים
המלאכים  וכך כו', המים עם מתאחדי' הם מ"מ מהמים
הביטול  בתכלית בטלים הם מ"מ כו' נבראי' שהם אף
לומר  ויכול כלל, א"ע מרגיש שאינו עד לאלקו' ממש

כו'. ה' אני
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‰‰Â ובבהמק"ד בגילוי הי' שבמ"ת זה שגילוי מה
במדבר  במד"ר רז"ל מ"ש ע"ד זהו בהסתר הי'
הוא  וא"כ לכת, והצנע שנא' הצניעות הוא יפה פ"א
הוא  סיני הר כי דאתגלי' ועלמא דאתכסי' עלמא כענין
את  מלא הוי' וכבוד פסוק והנה בינה. והמשכן מל',
כל  על כי כמ"ש והענין פקודי, ס"פ ב"פ נא' המשכן
וכבוד  תתאה כבוד כבוד בחי' ב' שיש חופה כבוד
תתאה, כבוד היינו כבודו הארץ כל מלא וז"ע עילאה,
עילאה  כבוד מבחי' ממקומו ה' כבוד ברוך וכתי'
בחי' וב' וכתר, חכ' שהוא כבודו מקום איה ומבחי'
דעת  הוא שמלמטלמ"ע ה' דיעות אל כענין זהו כבוד
הוא  ומלמעלמ"ט מאין, ונתהוה היש שלמטה תחתון
וז"ע  חשיב, כלא קמי' וכולא אין הוא שלמטה בהיפוך
המשכן  פקודי ע"ד המשכן, את מלא ה' וכבוד ב"פ
שהאיר  תתאה כבוד בחי' גם והנה כו'. העדות משכן
אסור  סע"ב דמ"ג ברכות שארז"ל ע"ד אינו במשכן
הארץ  כל מלא שנא' זקופה בקומה שיהלך לאדם
מקיף, בבחי' היא זו השראה הארץ שבכל כבודו,
אתן  לא לאחר וכבודי והכתי' כה"כ מלא איך דאל"כ
הפנימי', אל לבוש שהם דמל' ע"ס כבודי הרמ"ז דפי'
שאין  ללמדך ארז"ל ועד"ז מקיף, אור ע"ד רק אלא
פי' נ"ע ואדמו"ר סנה, אפי' השכינה מן פנוי מקום

הי' ובמשכן ובבהמ"ק מל', כתר הוא בראתיו ולכבודי
במוח  מאירה המחשבה ע"ד בפנימיות מלא הכבוד
ובמשכן  שבבהמ"ק נת' נמצא בהעלם. וברגל בגילוי
דיעות  אל שה"ע תתאה וכבוד עילאה כבוד שורה הי'
וכבר  אמיתי, וביטול היש ביטול שורש שמשם כו'

בח  הוא עילאה שכבוד לעיל בחי'מבואר ז"ע ח"ע י'
מ"ם  למ"ד שז"ע דנשמה מקיף ח"י בחי' סוכ"ע
אלי', מגילוי גבוה הנשמה של המקיף שגילוי דצלם,
נשמתן, פרחה שז"ע בפנימי המקיף האיר ודאי ובמ"ת
בחי' ב' נמשך במשכן שהאיר כבוד בחי' מב' לכן
ע"ד  תתאה מכבוד הנמשך היש ביטול הא' ביטול,
זה  ביטול ועיקר מבשכמל"ו, שנמשך נפשך בכל
הכבוד, את הנושאות המרכבה מחיות ששרשה לנה"ב
בחי' לנה"א אמיתי ביטול נמשך עילאה ומכבוד
זו  ובחי' כלה, בחי' ב' וכענין פנימית, השתחוואה
שים  ומסיים והשתחוואות כריעות שמו"ע ז"ע עכשיו
דעת  שיהי' הדיעות ב' חיבור הוא השלום דפי' שלום
[תחתון] בדעת גם ונמשך מאיר המשפיע של עליון
ב' הפכים ב' ומחבר שמקשר שלום וזהו נש"י, של
המשכת  שלום שים הקבלה וע"פ הנ"ל. כבוד בחי'
ח"י  נגד ברכאן ח"י שלכן הדעת, המשכת פי' הטיפה,

כו'. חוליות

ycwn il eyre

.(a"l ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y) .c"qa

•

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

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.øåöé÷
íéèøô éåáéøá ïáåîù éìëù ïéðò åîë ìùî ãåò øîåì ùé
úà òãåé íéèøôä ìë úà òãåéù òéôùîäå ,à÷åã

åîöò éðôá èøô ìë éøä ìá÷îä ìà úåìâúäáå ,éìëùä
èåòéî úðéçáá àåä éìëùä íöòå ÷ìç ùé ãçà ìëáù
íâå ,éìëùä úà úö÷ ïéáî ìá÷îä íà åìéôà ,øåàä

1

2

3

4

5

6
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מדת  הארת ומצד בבוקר"), אברהם "וישכם הכתוב
יהי' שעה שבאותה יתכן לא ישראל בנשמות החסד
מיד  (אלא הלב" "טמטום של מצב ישראל בני אצל
הנ"ל, עולם" "אֿל ובענין ה' בגדולת האדם שיתבונן
- משינתה) שבלבו המסותרת האהבה תתעורר

העבודה סדר קודם הקבועולפיכך ראש" ד"כובד
רק  אלא הלב" "טמטום ביטול בשביל אינו התפלה,

כנ"ל.במוחההכנה

,àøéö÷ éìãéà àîåé éìãéà ì"æø åøîàù åîë
.íäøáàã ø÷áá øøåòúî ãñçäù

במאמר  נרמז בבוקר החסד מדת הארת ענין
- רש"י ופירש קצירא". אידלי יומא "אידלי חז"ל
לפי  והיינו החולי. מיקל בבוקר זורחת כשהחמה
העליונים  חסדים מתעוררים בבוקר ויום יום שבכל

") ועל בוקר למעלה החולים, ומתרפאים דאברהם")
החולי גם ו"מתרפא" מתבטל זה .הרוחני ידי

e wxt zcar `l xy` zgz d"c
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dxe` ixry

ההפרש Î"ÂÓÎÂ(לט) ענין בטעם מכ"ז. הדוגמא יובן
ההפרש  שהוא למצות תורה בין הנ"ל
שבחי' להיות כנ"ל. גלגלתא לבחי' מו"ס בחי' בין
האור  בשרש כמו כ"כ עליון אור אינו שרשו מו"ס
דהיינו  פנימית. בבחי' מאיר הוא ע"כ שבגלגלתא
מפני  כ"כ. ולבושים העלמות בלי במקומו שמאיר
שאינה  חכמה כמשל והעלמות. לבושים בחי' שא"צ
כמו  מושגת אלא כ"כ להלבישה שא"צ כ"כ. עמוקה
המשפיע  חכמת אין כאשר ועד"מ במקומה שהיא
לומר  א"צ מדעתו. שמבין שחכם למי הרי כ"כ. גדולה
בלי  שהוא כמו השכל יבין כי כלל. משלים בלבוש
להלביש  שצריך הערך ולקטני כלל. להלבישנו יצטרך
של  העמקות להביא ביכולתו אין הנה במשלים אותו
לכלכל  יוכל לא כי כלל. ומשלים בלבושים ההוא השכל
עומק  לו שאין מפני משל עניני ע"י שיובן באופן דבריו
ביותר. גדול חכם שהוא מי שכל וכידוע שכל באותו
להביא  יוכל ע"כ יותר חכמה שבאותה העומק יודע
שיוכל  עד רבים ומשלים בלבושים ההיא החכמה
שאינו  מי משא"כ קטן. לתינוק גם להבינו הדבר לכלכל
שהיא  כמות רק ההיא בחכמה יודע אינו כ"כ. חכם

לא  ע"כ כו'. שבה המכוון עומק בלתי כהווייתן דברים
להבינה  ומשלים. בלבושים להלבישה איך לידע יוכל
ומבין  חכם שהוא למי רק ביותר. ערך לקטני גם
(וכמ"ש  בלבד שהוא כמו השכל להשפיע יוכל מדעתו.
בא  שהוא גשמי, ולד הולדת לענין דמיון וזהו במ"א)
ומזה  כו' ט' בן כשהוא דוקא המוחין גדלות בחי' מצד
הכתר  הארת שהוא עליון אל בענין למעלה מובן
ונמצא  כו') בניהם לבני הכל קונה אזי דוקא. בחכמה

אינו גם כ"כ עליון שאינו אור שכל עכ"פ מובן מזה
ואינו  כו' הלבשה בלי שהוא כמו ורק לזולתו רק מאיר
ממקומו  לקטנים מטה למטה א"ע להשפיל יכול
במדרגה  הימנו מטה למטה אלא בלבושים. להתלבש
קטני  יבינו לא דברים. שירבה הגם כי ונעלם. סתום הוא
יוכל  שלא מטעם יוכל. לא משלים ולהמציא הערך.
הקטנה  האבוקה וכמשל כלל. בהתלבשות דבריו לכלכל
והמקום  במקומה רק כלל למרחוק מאירה שאינה
הקטן  החכם זה יוכל לא וכמו"כ כו'. אליה הקרוב
לקטנים  מערכו הרחוקים במקומות חכמתו דברי להאיר
שאין  כמו לגמרי. אצלם ונעלם סתום ונשאר וכה"ג.
וד"ל: כלל הרחוק במקום מגיע הקטנה האבוקה אור

mixetd xry
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÍÎÂ דהנה ים, בשם נק' דאתכסייא עלמא למעלה
התנינים  במד"ר וכמ"ש ימא, נוני נק' המלאכים
מצינו  דהנה הוא והענין וגבריאל, מיכאל זה הגדולים,

ותקרא  וכמ"ש ה' שם עצמו על לומר יכול שהמלאך
איך  ולכאורה ה', נאום נשבעתי בי אליה, הדובר ה' שם
לפי  הוא הענין אך ה', שם ע"ע המלאך לומר יכול
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אזי  מלעילא, שליח איהי וכד שליח, ל' הוא שהמלאך
תופס  שאינו עד לאלקו' הביטול בתכלית בטל הוא
שמאיר  לפי ממש, במציאות ביטול בבחי' כלל מקום
ה' נאם נשבעתי בי לומר יכול וע"כ אוא"ס הארת בו
ה' שם וכאילו בו, המאיר הוי' לשם בטל שהוא לפי
בשם  המלאך נק' ולכך ע"י, יוצא שהדיבור רק דובר

להים  בתכלית בטלים הם שבים דגים שכמו ימא נוני
מובדלת  בריאה הם שהדגים ואף בים ומובלעים
המלאכים  וכך כו', המים עם מתאחדי' הם מ"מ מהמים
הביטול  בתכלית בטלים הם מ"מ כו' נבראי' שהם אף
לומר  ויכול כלל, א"ע מרגיש שאינו עד לאלקו' ממש

כו'. ה' אני
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â ובבהמק"ד בגילוי הי' שבמ"ת זה שגילוי מה
במדבר  במד"ר רז"ל מ"ש ע"ד זהו בהסתר הי'
הוא  וא"כ לכת, והצנע שנא' הצניעות הוא יפה פ"א
הוא  סיני הר כי דאתגלי' ועלמא דאתכסי' עלמא כענין
את  מלא הוי' וכבוד פסוק והנה בינה. והמשכן מל',
כל  על כי כמ"ש והענין פקודי, ס"פ ב"פ נא' המשכן
וכבוד  תתאה כבוד כבוד בחי' ב' שיש חופה כבוד
תתאה, כבוד היינו כבודו הארץ כל מלא וז"ע עילאה,
עילאה  כבוד מבחי' ממקומו ה' כבוד ברוך וכתי'
בחי' וב' וכתר, חכ' שהוא כבודו מקום איה ומבחי'
דעת  הוא שמלמטלמ"ע ה' דיעות אל כענין זהו כבוד
הוא  ומלמעלמ"ט מאין, ונתהוה היש שלמטה תחתון
וז"ע  חשיב, כלא קמי' וכולא אין הוא שלמטה בהיפוך
המשכן  פקודי ע"ד המשכן, את מלא ה' וכבוד ב"פ
שהאיר  תתאה כבוד בחי' גם והנה כו'. העדות משכן
אסור  סע"ב דמ"ג ברכות שארז"ל ע"ד אינו במשכן
הארץ  כל מלא שנא' זקופה בקומה שיהלך לאדם
מקיף, בבחי' היא זו השראה הארץ שבכל כבודו,
אתן  לא לאחר וכבודי והכתי' כה"כ מלא איך דאל"כ
הפנימי', אל לבוש שהם דמל' ע"ס כבודי הרמ"ז דפי'
שאין  ללמדך ארז"ל ועד"ז מקיף, אור ע"ד רק אלא
פי' נ"ע ואדמו"ר סנה, אפי' השכינה מן פנוי מקום

הי' ובמשכן ובבהמ"ק מל', כתר הוא בראתיו ולכבודי
במוח  מאירה המחשבה ע"ד בפנימיות מלא הכבוד
ובמשכן  שבבהמ"ק נת' נמצא בהעלם. וברגל בגילוי
דיעות  אל שה"ע תתאה וכבוד עילאה כבוד שורה הי'
וכבר  אמיתי, וביטול היש ביטול שורש שמשם כו'

בח  הוא עילאה שכבוד לעיל בחי'מבואר ז"ע ח"ע י'
מ"ם  למ"ד שז"ע דנשמה מקיף ח"י בחי' סוכ"ע
אלי', מגילוי גבוה הנשמה של המקיף שגילוי דצלם,
נשמתן, פרחה שז"ע בפנימי המקיף האיר ודאי ובמ"ת
בחי' ב' נמשך במשכן שהאיר כבוד בחי' מב' לכן
ע"ד  תתאה מכבוד הנמשך היש ביטול הא' ביטול,
זה  ביטול ועיקר מבשכמל"ו, שנמשך נפשך בכל
הכבוד, את הנושאות המרכבה מחיות ששרשה לנה"ב
בחי' לנה"א אמיתי ביטול נמשך עילאה ומכבוד
זו  ובחי' כלה, בחי' ב' וכענין פנימית, השתחוואה
שים  ומסיים והשתחוואות כריעות שמו"ע ז"ע עכשיו
דעת  שיהי' הדיעות ב' חיבור הוא השלום דפי' שלום
[תחתון] בדעת גם ונמשך מאיר המשפיע של עליון
ב' הפכים ב' ומחבר שמקשר שלום וזהו נש"י, של
המשכת  שלום שים הקבלה וע"פ הנ"ל. כבוד בחי'
ח"י  נגד ברכאן ח"י שלכן הדעת, המשכת פי' הטיפה,

כו'. חוליות
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åìëù úåîöòá òéôùîä ìöà éøä íéèøôä ìë åìâúðùë
ìöà ïë ïéàù äî íéðéðòä úå÷ã ïôåà éôì áø øåà øéàî

,ìá÷îä
úåøéôñä ïéðòá ìéöàîä úðååëã äìòîì äæî àîâåãäå
'åë éåìéâä ãöî ÷ø íðéàù úåøéôñ øùòá à÷åãå)
הגילוי מצד רק זה אין  ספירות עשר שיש  זה כלומר,
להתגלות קץ אין אופנים להיות יכול שהרי  האור, של
זה וממילא - קץ) אין ספירות בחינת (וזהו  האור
המיוחדת הכוונה מצד זה ספירות, עשר רק שנאצלו

זה, באופן  ודווקא  בהאצלתן, äðäשיש  ,(øàáúéù åîëå
øåà øéàî úåãçàáå úåèéùôá ïäù úåøåàä éùøùá
äæ éøä úéèøô äøéôñ ÷ø äìâúðùëå ,àìôåîå äìòð
äæ éøä íìåë åìöàðùë íâå øåàä èåòéî úðéçáá

,èåòéî úðéçáá
éë íéîù íùì àéäù ú÷åìçî ìëã äðùîä øàáúé äæáå

.'åë úåììëúää úáéñ àéä ì"ðä úå÷ìçúä
סיכום:

לאור  שרש יש  כי הקודמים במאמרים  שהתבאר [לאחר
אלא הגנוזות, הספירות והוא הצמצום לפני אף הגבול
ובהתאחדות] בהתערבות יחד כלולות הן  שם שבהיותן 
מחולקות הגנוזות  שהספירות אף כי  מבאר, זה במאמר

הדביקות מצד פשיטות, בבחינת הם הרי  בחינות, לעשר
לצורך רק הוא לעשר וחלוקתם האור, כענין במקורם,

בכלים. להתלבש  הכוונה 
אינם פשיטות בבחינת הם הצמצום לפני שבהיותם וכיון
כיון  הצמצום , לאחר כאחד כולם להימשך יכולים
זה והתכללות  השתלשלות של באופן להיות שתכליתם 
להיות הוצרך כן  ועל הגלויים), כוחות (כמשל מזה
מציאותה מתגלית שבזה נפרד באופן ספירה כל המשכת

ערוך). אין  של באופן שאינו (אך אורה  ונתמעט
מהות, באותה נשארו א' (שמצד המשכתם  אופן ולבאר
ב' באריכות מביא האור) מיעוט בהם נעשה ב' ומצד
אותה שהיא  ברוך, מתיבת שנפרדה ב' מאות א. משלים :
לאחר  באות שנשארה שההשכלה אלא בדיוק, ב'
משפיע מהשפעת  ב. בלבד. חיצונית  היא ההפרדה 
מובנת יחד ובצירופם פרט, אחר פרט שמלמדו למקבל
כהמשכת הוא עצמו בפני  פרט שכל הכללית , הכוונה

עצמה. בפני  הספירה
שעניינה שמים , לשם המחלוקת מהי מבאר זה פי  ועל
אחדותם לצורך עצמה, בפני  אחת כל הספירות המשכת

מכן. לאחר והתכללותם
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חסד e‡·e¯ב) עליֹונֹות מּדֹות ׁשּיׁש ידּוע הּנה הענין, ≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ותפארת לעיל)ּוגבּורה ּכּנזּכר רחמים (הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

והּתפארת" והּגבּורה הּגדּלה הוי' ל" ּבפסּוק ְְְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֻהרמּוזֹות
לרחמים, חסד ּבין ההפרׁש מהּו להבין ּוצריכים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָכּו'.
אם  ּלן ּומה הּטֹוב, הׁשּפעת הּוא ׁשניהם נֹוׂשא ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹּדהלא
הענין  א הרחמים. מּצד אֹו החסד מּצד היא ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָההׁשּפעה
"איׁש הּנה האדם, ּבמּדֹות למּטה מׁשל ּדר על ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָיּובן
רֹואה  ואינֹו לטֹוב אדם ּכל רֹואה ּכאׁשר נקרא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהחסד"

ׁשּבֹו הרע את ּדמי ּכלל אדם, ּבני ּבמּדֹות ּבחּוׁש (וכּנראה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּוא  הרי אדם ּובכל ּדבר ּבכל הּנה אכזרּיֹות, מּדֹות ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיׁש

ׁשּבֹו הּטֹוב ואת ּבעיניו, יגּדל וזה ׁשּבֹו, הרע את ּתכף ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמֹוצא

ּדבר  ּבכל מֹוצא ׁשהּוא החסד, ּבאיׁש ּולהפ ּכלל. ימצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא

ּכלל) רע ׁשּום ּבֹו מֹוצא ואינֹו ההּוא ׁשּבּדבר הּטֹוב ואף את , ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבעיניו. מאד הּדבר יקטן – רע ּדבר איזה ּבֹו ימצא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאם
החסד  האיׁש ׁשּמׁשּפיע הּטֹוב ּדהׁשּפעת מּובן ּכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואם
עצמֹו מּצד ראּוי הּזּולת ׁשּלדעּתֹו מּפני הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָלזּולתֹו,
ראּוי  הּוא הרי – טֹוב ׁשהּוא [מ]אחר לֹו, ְְֲִֵֵֶַַַַָלהׁשּפיע

הרע להׁשּפעה, יקטן הרי רע קצת ּבֹו רֹואה ּכאׁשר ואף ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ההׁשּפעה מאּתֹו למנע זה ּבׁשביל לדּונֹו (ולא ּבעיניו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

למנע  ּבעיניו נחׁשב ׁשאינֹו אּלא ּבעיניו, קטן הרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשעצם

זה) מחמת וטּובֹו,ההׁשּפעה חסּדֹו ותקף עצם מּפני והּוא , ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
לֹו להׁשּפיע הּוא ראּוי ׁשּיהיה אי יהיה אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנה
מּצד  ּבאה ׁשהׁשּפעה הּוא, החסד ענין נמצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָטֹוב.
מּמּדת  לגמרי הפ זה והרי לההׁשּפעה. ראּוי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהמקּבל
לבלי  והּצמצּום הּמניעה היא ּדהּגבּורה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָהּגבּורה,
איזה  ּבֹו נמצא א ואם ּביֹותר, לדקּדק והינּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָלהׁשּפיע,
ההׁשּפעה  ימנע – להׁשּפעה ראּוי אינֹו ׁשּמחמתֹו רע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּדבר

נאמר זֹו מּדה ועל יח)מאּתֹו, ד סימן ּבעבדיו (אּיֹוב "הן ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּתהלה" יׂשים ּובמלאכיו יאמין, טו)לא טו "הן (ׁשם ְְֲֳִִֵַַָָָָָָֹ

קאי  ׁשמים בעיניו", זּכּו לא וׁשמים יאמין לא ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹּבקדׁשיו
ׁשעבֹודתם  ּומלאכים ּבכלל והּׁשמים עליֹונים עֹולמֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָעל
ּבדקדּוק  ידקּדק הּדין ּבמּדת מקֹום מּכל זּכה, עבֹודה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהיא
ולכן  עדין. ּבעיניו זּכּו לא עבֹודתם ׁשּגם עד מאד ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּגדֹול
הּגבּורה, זמן הּוא ׁשאז הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְְִִֶַַַַָָָָֹּבראׁש
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ּורעדה  וחיל יחפזּון מלאכים "הּנה הּדין, יֹום נקרא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָולכן
מרֹום  צבא על לפקד הּדין יֹום הּנה ויאמרּו ְְְְִִִֵֵַַָָֹֹֹיאחזּון,
מאימת  ׁשּמתיראים ּבּדין", ּבעיני יזּכּו לא ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבּדין,
ולכן  ּביֹותר, מדקּדק הּדין ׁשּמּדת מּפני והּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּדין,
ׁשּלא  אֹותם אפּלּו ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת וּדּויים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹאֹומרים

מעֹולם  סֹופרים 3חטאּו ּדברי ׁשל קל ּבדקדּוק אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
ׁשּלא  הגם והּוא כּו', עוינּו" "חטאנּו ּכן ּגם ְְֲִִֵֶַַָָָֹאֹומרים
ׁשּמדקּדק  הּדין מּדת מּצד א הוי', את ועֹובדים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחטאּו
חטאנּו אֹומרים זה ועל עדין, אמּתית עבֹודתם אין ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹמאד
ׁשּצרי חטא נדנּוד אפּלּו ּבֹו ׁשּיׁש מי ּובפרט ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָכּו',
לבּקׁש נפׁשֹו על אז ולעמד הּדין, ּביֹום מאד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹֹלהתירא
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּולהתחּנן

ׁשּכתּוב יג)ּוכמֹו כח ּדהינּו(מׁשלי ירחם", ועֹוזב "ּומֹודה ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֻ
אׁשר להתו  נפׁשֹו על נפׁשֹו ּבמר ויבּכה חטאֹו, על ּדֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַ

החטא  עזיבת ּדהינּו ּדרכיו, ויעזב ּבהחטא, ְְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָֹהטמאה
ּבמּדת  ירחם זה ידי ועל לכסלה, עֹוד יׁשּוב ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא
אּלּו ּבימים ׁשּנצטּונּו וזהּו יתּבאר. ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרחמים
עצמנּו על ּולהחמיר יֹותר להּזהר ּתׁשּובה ימי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדעׂשרת
 ֿ אֹורח וׁשלחןֿערּו ּבּטּור ׁשּכתּוב ּוכמֹו יתרה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבזהירּות
הּדין  זמן הּוא ׁשאז מּפני והּוא תרג, סימן ְְְִִִִֵֶַַַָָחּיים

לנּו הּיֹוצא יתרה. זהירּות צריכים ולכן יֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשּמדקּדק
החסד, למּדת לגמרי המנּגד הּוא הּדין ּדמּדת זה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻמּכל
ראּוי  אדם וכל ּכלל מדקּדק ׁשאינֹו הּוא החסד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדמּדת
עד  ּביֹותר הּדקדּוק הּוא הּדין ּומּדת הּטֹוב, ְְְְִִִֵַַַַַַַָלהׁשּפעת
יתעֹורר  ּדכאׁשר מּזה ּומּובן ּבעיניו, זּכּו לא ׁשמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגם
הׁשּפעת  ויׁשּפיע הּגבּורה מּדת על ויתּגּבר החסד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּדת
ההׁשּפעה  וימנע ׁשּיפסק להיֹות יּוכל מקֹום מּכל ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻֻהּטֹוב,
מתנּגדת  היא הּגבּורה ׁשּמּדת אחר הּגבּורה, מּדת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָמּצד
הסּכם  ּבלי החסד מּמּדת היא וההׁשּפעה החסד, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלמּדת
וׁשלֹום  חס ׁשּתתּגּבר להיֹות יּוכל הּנה הּגבּורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָמּדת
ּבהתּכּללּות  יּובן כן ּוכמֹו ההׁשּפעה. וימנע הּגבּורה ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻמּדת

מּזֹו זֹו ּכלּולֹות ׁשהּמּדֹות וכּידּוע והּגבּורה, ,4החסד ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
מהּגבּורה  ּכלּול ׁשהחסד האדם ּבמּדֹות ּבחּוׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכּנראה
מּצד  החסד להׁשּפעת הגּבלה יׁש הּנה ,להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
מּדה  ּבבחינת הּוא ההׁשּפעה ונמצא ׁשּבּה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּגבּורה
ׁשאינּה ּגבּול ּבלי היא הרחמים מּדת אמנם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּוגבּול,

לעֹולם. ְְִֶֶָנפסקת
.¯ev˜ מּצד להׁשּפעה, ראּוי אחד ּכל החסד מּדת מּצד ƒְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

זה  ּומנּגדים זּכּו, לא ׁשמים ּגם הּגבּורה ְְִִִֶַַַַַָָָֹֻמּדת
ֶָלזה.
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מחיי  מעשיות סיפורי כמה בא הי' לענין מענין
סבלו  אשר מאת והדומה האינקועזיציא, בימי ישראל
מקום  בכל הגולה ימי משך בכל ישראל בני אחינו
הדיבורים  השי"ת בחסדי אשר אכחד ולא פזוריהם,
שי' אנ"ש על לבד לא גדול, רושם ועשו פעלו
ובמקרים  פשוטים, אנשים על גם כ"א והיראים
אשר  גמורים וחפשים האינטעליגענץ על גם שונים
שהיו  רבים התקרבו דפ"ה־פ"ו השנים שני במשך
כ"א  חסידות של האלו הענינים מן רק לא רחוקים
התורה. חיבת אל נתקרבו ות"ל מעשיות ממצות גם

פ"ז  כסלו י"ט חג (כ"י)19על רבים אורחים באו
נערכה  י"ט סעודת אשר באופן מקומות, מהרבה
לשבת  מקום ומבלי (כ"י) איש מאות משני יותר עבור

כל  האמורים בהחדרים הלילה כל צפופים עמדו
גדול, פנימי בפאר עלה זה חג השי"ת ובחסדי הלילה,
ארוך  ודרוש בלבד, כסלו די"ט המעשה וסיפרתי
חכמי  אמונת ולהבדיל דנש"י האמונה בין בההפרש
(כמבואר  מאין יש בבריאת מודים הם שגם או"ה
כמעט  אשר באופן בזארגון ודיברתי בדא"ח) ענינו
כי  השי"ת עזר לזה ונוסף ת"ל, הבינו כולם

ביותר. גדולה היתה ההתעוררות
גדולה  היתה שלי ההתרגשות כי הדבר אמת
שהנני  כמו לי ונדמה הרבה) שתיתי (כמובן במאד,
לכפור  האחד את ומכריחים ועדה קהל בתוך עומד
השם  את לקדש שצריכים ואיך אחד בהוי' וח"ו ח"ו

בלבד. בכח רק ולא בפועל נפש במסירת
g"txz oeyg e"h ,r"p v"iixden x"enc` w"k azkn
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åìëù úåîöòá òéôùîä ìöà éøä íéèøôä ìë åìâúðùë
ìöà ïë ïéàù äî íéðéðòä úå÷ã ïôåà éôì áø øåà øéàî

,ìá÷îä
úåøéôñä ïéðòá ìéöàîä úðååëã äìòîì äæî àîâåãäå
'åë éåìéâä ãöî ÷ø íðéàù úåøéôñ øùòá à÷åãå)
הגילוי מצד רק זה אין  ספירות עשר שיש  זה כלומר,
להתגלות קץ אין אופנים להיות יכול שהרי  האור, של
זה וממילא - קץ) אין ספירות בחינת (וזהו  האור
המיוחדת הכוונה מצד זה ספירות, עשר רק שנאצלו

זה, באופן  ודווקא  בהאצלתן, äðäשיש  ,(øàáúéù åîëå
øåà øéàî úåãçàáå úåèéùôá ïäù úåøåàä éùøùá
äæ éøä úéèøô äøéôñ ÷ø äìâúðùëå ,àìôåîå äìòð
äæ éøä íìåë åìöàðùë íâå øåàä èåòéî úðéçáá

,èåòéî úðéçáá
éë íéîù íùì àéäù ú÷åìçî ìëã äðùîä øàáúé äæáå

.'åë úåììëúää úáéñ àéä ì"ðä úå÷ìçúä
סיכום:

לאור  שרש יש  כי הקודמים במאמרים  שהתבאר [לאחר
אלא הגנוזות, הספירות והוא הצמצום לפני אף הגבול
ובהתאחדות] בהתערבות יחד כלולות הן  שם שבהיותן 
מחולקות הגנוזות  שהספירות אף כי  מבאר, זה במאמר

הדביקות מצד פשיטות, בבחינת הם הרי  בחינות, לעשר
לצורך רק הוא לעשר וחלוקתם האור, כענין במקורם,

בכלים. להתלבש  הכוונה 
אינם פשיטות בבחינת הם הצמצום לפני שבהיותם וכיון
כיון  הצמצום , לאחר כאחד כולם להימשך יכולים
זה והתכללות  השתלשלות של באופן להיות שתכליתם 
להיות הוצרך כן  ועל הגלויים), כוחות (כמשל מזה
מציאותה מתגלית שבזה נפרד באופן ספירה כל המשכת

ערוך). אין  של באופן שאינו (אך אורה  ונתמעט
מהות, באותה נשארו א' (שמצד המשכתם  אופן ולבאר
ב' באריכות מביא האור) מיעוט בהם נעשה ב' ומצד
אותה שהיא  ברוך, מתיבת שנפרדה ב' מאות א. משלים :
לאחר  באות שנשארה שההשכלה אלא בדיוק, ב'
משפיע מהשפעת  ב. בלבד. חיצונית  היא ההפרדה 
מובנת יחד ובצירופם פרט, אחר פרט שמלמדו למקבל
כהמשכת הוא עצמו בפני  פרט שכל הכללית , הכוונה

עצמה. בפני  הספירה
שעניינה שמים , לשם המחלוקת מהי מבאר זה פי  ועל
אחדותם לצורך עצמה, בפני  אחת כל הספירות המשכת

מכן. לאחר והתכללותם
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חסד e‡·e¯ב) עליֹונֹות מּדֹות ׁשּיׁש ידּוע הּנה הענין, ≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ותפארת לעיל)ּוגבּורה ּכּנזּכר רחמים (הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

והּתפארת" והּגבּורה הּגדּלה הוי' ל" ּבפסּוק ְְְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֻהרמּוזֹות
לרחמים, חסד ּבין ההפרׁש מהּו להבין ּוצריכים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָכּו'.
אם  ּלן ּומה הּטֹוב, הׁשּפעת הּוא ׁשניהם נֹוׂשא ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹּדהלא
הענין  א הרחמים. מּצד אֹו החסד מּצד היא ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָההׁשּפעה
"איׁש הּנה האדם, ּבמּדֹות למּטה מׁשל ּדר על ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָיּובן
רֹואה  ואינֹו לטֹוב אדם ּכל רֹואה ּכאׁשר נקרא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהחסד"

ׁשּבֹו הרע את ּדמי ּכלל אדם, ּבני ּבמּדֹות ּבחּוׁש (וכּנראה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּוא  הרי אדם ּובכל ּדבר ּבכל הּנה אכזרּיֹות, מּדֹות ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיׁש

ׁשּבֹו הּטֹוב ואת ּבעיניו, יגּדל וזה ׁשּבֹו, הרע את ּתכף ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמֹוצא

ּדבר  ּבכל מֹוצא ׁשהּוא החסד, ּבאיׁש ּולהפ ּכלל. ימצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא

ּכלל) רע ׁשּום ּבֹו מֹוצא ואינֹו ההּוא ׁשּבּדבר הּטֹוב ואף את , ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבעיניו. מאד הּדבר יקטן – רע ּדבר איזה ּבֹו ימצא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאם
החסד  האיׁש ׁשּמׁשּפיע הּטֹוב ּדהׁשּפעת מּובן ּכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואם
עצמֹו מּצד ראּוי הּזּולת ׁשּלדעּתֹו מּפני הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָלזּולתֹו,
ראּוי  הּוא הרי – טֹוב ׁשהּוא [מ]אחר לֹו, ְְֲִֵֵֶַַַַָלהׁשּפיע

הרע להׁשּפעה, יקטן הרי רע קצת ּבֹו רֹואה ּכאׁשר ואף ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ההׁשּפעה מאּתֹו למנע זה ּבׁשביל לדּונֹו (ולא ּבעיניו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

למנע  ּבעיניו נחׁשב ׁשאינֹו אּלא ּבעיניו, קטן הרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשעצם

זה) מחמת וטּובֹו,ההׁשּפעה חסּדֹו ותקף עצם מּפני והּוא , ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
לֹו להׁשּפיע הּוא ראּוי ׁשּיהיה אי יהיה אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנה
מּצד  ּבאה ׁשהׁשּפעה הּוא, החסד ענין נמצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָטֹוב.
מּמּדת  לגמרי הפ זה והרי לההׁשּפעה. ראּוי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהמקּבל
לבלי  והּצמצּום הּמניעה היא ּדהּגבּורה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָהּגבּורה,
איזה  ּבֹו נמצא א ואם ּביֹותר, לדקּדק והינּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָלהׁשּפיע,
ההׁשּפעה  ימנע – להׁשּפעה ראּוי אינֹו ׁשּמחמתֹו רע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּדבר

נאמר זֹו מּדה ועל יח)מאּתֹו, ד סימן ּבעבדיו (אּיֹוב "הן ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּתהלה" יׂשים ּובמלאכיו יאמין, טו)לא טו "הן (ׁשם ְְֲֳִִֵַַָָָָָָֹ

קאי  ׁשמים בעיניו", זּכּו לא וׁשמים יאמין לא ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹּבקדׁשיו
ׁשעבֹודתם  ּומלאכים ּבכלל והּׁשמים עליֹונים עֹולמֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָעל
ּבדקדּוק  ידקּדק הּדין ּבמּדת מקֹום מּכל זּכה, עבֹודה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהיא
ולכן  עדין. ּבעיניו זּכּו לא עבֹודתם ׁשּגם עד מאד ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּגדֹול
הּגבּורה, זמן הּוא ׁשאז הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְְִִֶַַַַָָָָֹּבראׁש
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ּורעדה  וחיל יחפזּון מלאכים "הּנה הּדין, יֹום נקרא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָולכן
מרֹום  צבא על לפקד הּדין יֹום הּנה ויאמרּו ְְְְִִִֵֵַַָָֹֹֹיאחזּון,
מאימת  ׁשּמתיראים ּבּדין", ּבעיני יזּכּו לא ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבּדין,
ולכן  ּביֹותר, מדקּדק הּדין ׁשּמּדת מּפני והּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּדין,
ׁשּלא  אֹותם אפּלּו ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת וּדּויים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹאֹומרים

מעֹולם  סֹופרים 3חטאּו ּדברי ׁשל קל ּבדקדּוק אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
ׁשּלא  הגם והּוא כּו', עוינּו" "חטאנּו ּכן ּגם ְְֲִִֵֶַַָָָֹאֹומרים
ׁשּמדקּדק  הּדין מּדת מּצד א הוי', את ועֹובדים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחטאּו
חטאנּו אֹומרים זה ועל עדין, אמּתית עבֹודתם אין ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹמאד
ׁשּצרי חטא נדנּוד אפּלּו ּבֹו ׁשּיׁש מי ּובפרט ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָכּו',
לבּקׁש נפׁשֹו על אז ולעמד הּדין, ּביֹום מאד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹֹלהתירא
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּולהתחּנן

ׁשּכתּוב יג)ּוכמֹו כח ּדהינּו(מׁשלי ירחם", ועֹוזב "ּומֹודה ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֻ
אׁשר להתו  נפׁשֹו על נפׁשֹו ּבמר ויבּכה חטאֹו, על ּדֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַ

החטא  עזיבת ּדהינּו ּדרכיו, ויעזב ּבהחטא, ְְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָֹהטמאה
ּבמּדת  ירחם זה ידי ועל לכסלה, עֹוד יׁשּוב ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא
אּלּו ּבימים ׁשּנצטּונּו וזהּו יתּבאר. ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרחמים
עצמנּו על ּולהחמיר יֹותר להּזהר ּתׁשּובה ימי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדעׂשרת
 ֿ אֹורח וׁשלחןֿערּו ּבּטּור ׁשּכתּוב ּוכמֹו יתרה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבזהירּות
הּדין  זמן הּוא ׁשאז מּפני והּוא תרג, סימן ְְְִִִִֵֶַַַָָחּיים

לנּו הּיֹוצא יתרה. זהירּות צריכים ולכן יֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשּמדקּדק
החסד, למּדת לגמרי המנּגד הּוא הּדין ּדמּדת זה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻמּכל
ראּוי  אדם וכל ּכלל מדקּדק ׁשאינֹו הּוא החסד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדמּדת
עד  ּביֹותר הּדקדּוק הּוא הּדין ּומּדת הּטֹוב, ְְְְִִִֵַַַַַַַָלהׁשּפעת
יתעֹורר  ּדכאׁשר מּזה ּומּובן ּבעיניו, זּכּו לא ׁשמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגם
הׁשּפעת  ויׁשּפיע הּגבּורה מּדת על ויתּגּבר החסד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּדת
ההׁשּפעה  וימנע ׁשּיפסק להיֹות יּוכל מקֹום מּכל ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻֻהּטֹוב,
מתנּגדת  היא הּגבּורה ׁשּמּדת אחר הּגבּורה, מּדת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָמּצד
הסּכם  ּבלי החסד מּמּדת היא וההׁשּפעה החסד, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלמּדת
וׁשלֹום  חס ׁשּתתּגּבר להיֹות יּוכל הּנה הּגבּורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָמּדת
ּבהתּכּללּות  יּובן כן ּוכמֹו ההׁשּפעה. וימנע הּגבּורה ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻמּדת

מּזֹו זֹו ּכלּולֹות ׁשהּמּדֹות וכּידּוע והּגבּורה, ,4החסד ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
מהּגבּורה  ּכלּול ׁשהחסד האדם ּבמּדֹות ּבחּוׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכּנראה
מּצד  החסד להׁשּפעת הגּבלה יׁש הּנה ,להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
מּדה  ּבבחינת הּוא ההׁשּפעה ונמצא ׁשּבּה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּגבּורה
ׁשאינּה ּגבּול ּבלי היא הרחמים מּדת אמנם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּוגבּול,

לעֹולם. ְְִֶֶָנפסקת
.¯ev˜ מּצד להׁשּפעה, ראּוי אחד ּכל החסד מּדת מּצד ƒְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

זה  ּומנּגדים זּכּו, לא ׁשמים ּגם הּגבּורה ְְִִִֶַַַַַָָָֹֻמּדת
ֶָלזה.
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מחיי  מעשיות סיפורי כמה בא הי' לענין מענין
סבלו  אשר מאת והדומה האינקועזיציא, בימי ישראל
מקום  בכל הגולה ימי משך בכל ישראל בני אחינו
הדיבורים  השי"ת בחסדי אשר אכחד ולא פזוריהם,
שי' אנ"ש על לבד לא גדול, רושם ועשו פעלו
ובמקרים  פשוטים, אנשים על גם כ"א והיראים
אשר  גמורים וחפשים האינטעליגענץ על גם שונים
שהיו  רבים התקרבו דפ"ה־פ"ו השנים שני במשך
כ"א  חסידות של האלו הענינים מן רק לא רחוקים
התורה. חיבת אל נתקרבו ות"ל מעשיות ממצות גם

פ"ז  כסלו י"ט חג (כ"י)19על רבים אורחים באו
נערכה  י"ט סעודת אשר באופן מקומות, מהרבה
לשבת  מקום ומבלי (כ"י) איש מאות משני יותר עבור

כל  האמורים בהחדרים הלילה כל צפופים עמדו
גדול, פנימי בפאר עלה זה חג השי"ת ובחסדי הלילה,
ארוך  ודרוש בלבד, כסלו די"ט המעשה וסיפרתי
חכמי  אמונת ולהבדיל דנש"י האמונה בין בההפרש
(כמבואר  מאין יש בבריאת מודים הם שגם או"ה
כמעט  אשר באופן בזארגון ודיברתי בדא"ח) ענינו
כי  השי"ת עזר לזה ונוסף ת"ל, הבינו כולם

ביותר. גדולה היתה ההתעוררות
גדולה  היתה שלי ההתרגשות כי הדבר אמת
שהנני  כמו לי ונדמה הרבה) שתיתי (כמובן במאד,
לכפור  האחד את ומכריחים ועדה קהל בתוך עומד
השם  את לקדש שצריכים ואיך אחד בהוי' וח"ו ח"ו

בלבד. בכח רק ולא בפועל נפש במסירת
g"txz oeyg e"h ,r"p v"iixden x"enc` w"k azkn
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מחותנו  למדתי התורה בידיעת – הזקן אדמו"ר אמר – הגרי"ד מורי מאת למדתי מאשר יותר
הבורא. בעבודת העבודה דרכי  בהבנת הגר"י

בקי  הי' והמוסר, המחקר ובספרי הנסתר בחכמת יותר ועוד בנגלה, הר"י הי' אדיר גאון
מספר  ענין איזה לבאר עליו חביב והי' להרמב"ם, הי"ד בספר כבקיאותו והתיקונים הזוהר בספר
עמוקה  סוגיא איזה מלהסביר יותר העיקרים מספר עצומה חקירה או גבאי ן' לר"מ הקדש עבודת
הרמב"ם  כמ"ש בה מחוייב ישראל איש שכל מצותֿעשה היא התורה לימוד אשר באמרו בגמרא,

א'. סעיף רמ"ו סי' ת"ת בהל' הב"י דמרן ובפסקא ת"ת מהלכות א' בפרק ח' בהלכה

האמונה  ושרשי מעיקרי העמוקות 37אמנם בסוגיות דוקא חיובה  ואין  בתורה  הידיעה  היא 
היותר  בעמקות ידיעה דוקא הן ועיקרה המצוה ששרשי ית' הבורא בהכרת כן לא אבל שבגמרא,

רחב. היותר ובהסבר גדולה

הרשב"א  פי' את מבאר  הגר"י הי' רחב ב)38בביאור לה, (ברכות פפא  בר חנינא מר במאמר
ישראל. וכנסת להקב"ה גוזל כאלו ברכה בלא מעוה"ז הנהנה כל

הרשב"א  פי' את מסביר הי' ארוך בה 39ובהסבר שאין ברכה כל רב אמר ב) מ, (שם במאמר
בנוסח ברכה. אינה מלכות בה שאין ברכה כל אמר יוחנן ור' ברכה, אינה השם הברכה הזכרת

נעלם. ומהותו גלוי שמציאותו ית' ועצמותו למציאותו שמתאים ובנסתר בנגלה שהיא
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המצוה. צ"ל: אולי (37
שם), יעקב בעין (הובא ב לה, לברכות האגדות בפירוש (38
על  שהמברך ונגלהו. הברכות סוד והוא נסתר סוד בזה יש וז"ל:

בדעתו  הסכים כבר העולם מהנאות אחת על או שהוא הפירות
את  המנהיג והוא המשגיח הוא הנאותיו על מברכו אשר יתברך
בטבעה  והארץ בסבתם שהגלגלים שאע"פ הכל, סבת והוא הכל
עליהם  הנשפע השפע מצד רק מצדם כחם אין ומגדלים, מצמיחים
ב, (הושע האומרים מאמר הפך ב"ה, המשגיח העליונה הסבה מן
כל  נותנים שהיו וגו', ומימי לחמי נותני מאהבי אחרי אלכה ז)
נפש  שהם ולרוחניים בטבעם בארץ הפועלים לגלגלים הסבות
גוזל  מברך שאינו מי נקרא כן על יתברך, ממנו הכל ושוללים להם
וגוזל  לבן, סיבה שהאב כמו הראשונה לסיבה רמז שהאב אביו,
ומי  התחתונים. ממעשה וההנהגה ההשגחה ממנו ששולל אותו
הנביא  כמאמר האומה, מן הטובות למניעת גורם כן שנוהג
בעתו  דגני ולקחתי אשוב לכן יא) (שם, לרוחניים הכחות לנותנים
המטיב  בטובות מכיר שאינו מי מדה, כנגד מדה במועדו, ותירושי
כענין  אומתו משחית ונמצא טובתו, את המטיב ממנו שימנע ראוי
אותם  בהשחיתו ישראל של טובתן נבט בן ירבעם שהשחית
הזהר  בביאורי הובא - בנטיעות. קצץ אשר שבשמים לאביהם

תקעא. ע' ח"א להצ"צ
שם), יעקב בעין (הובא ב מ, לברכות האגדות בפירוש (39

ותבין  הברכות סוד תדע דבריהם וכשתבין נסתר, בזה יש וז"ל:
אשר  נגלה אתה ברוך ולנסתר לנגלה כמדבר הברכות נוסח למה
ודעתו  בחתימה. ולא בפתיחה מלכות למה תבין גם בנסתר. קדשנו
לא  שצוהו למלך האומר כעבד שכחתי ולא עברתי לא כי רב של
שהוא  עליו, מפורש שמך והזכרתי שברכתיך עד ממצותיך עברתי
עברתי  לא ואמר הברכה כח גילה יוחנן ור' המצות. לקיום רמז
ואמנם  ומלכותך. מפורש שמך והזכרתי שברכתיך עד ממצותיך
רצה  כן, הברכה נוסח שתיקנו במה התועלת וגדול נגלה טעם יש
יש  עצומות יסודות ששתי ידוע שכבר לפי ובנסתר, בנגלה לומר
המציאות  מחוייב יתברך שהוא לדעת האחד, הכל. נבנה ועליהן
ביאור  עליו המופת ונתפרסם שנתבאר כמו כלל בזה ספק ושאין
יתברך, לעצמו אם כי מושגת יתברך אמתתו שאין והשנית, רב.
הכל. מן ונעלם נסתר מהותו ובאמת לכל, נגלה במציאותו והוא
בנגלה  הברכות נוסח קבעו בנפשותינו אלו פנות שתי לקבוע וכדי
עד  אצלו מפורסם נמצא שהוא מי עם כמדבר אתה ברוך ובנסתר,
שהוא  המחשבה תשתבש שלא וכדי בפנים, עמו מדבר שהוא
מציאותו  בין יחס ושיש הנמצאים שאר כמציאות נמצא יתברך
שאף  בנפשותינו לקבוע קדשנו אשר מיד לומר קבעו למציאותם,

ו  נסתר מציאותו מהות מפורסם, נמצא שהוא פי שאי על נעלם
הוא. ברוך בנסתר רק כן לדבר אפשר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

רפ"ב  כסלו ז' ה' ב"ה

דאן  ראסטוב

שי' יצחק מר התלמיד

וברכה. שלום

בעד  ות"ל הבחינה מטיב מבשר הטע"ג קבלתי היום

בתוך  מהתמימים וחסדו טובו יסיר לא וכה הטוב, חסדו

בגו"ר. כאחב"י

מקבל  הנני שבפאלטאווא שי' התלמידים מאחיך

עניני' גם ת"ל ואשר בלימודם, ששוקדים מנעימות ידיעות

האלקים. ויעזרם יברכם מכונם, על נסדרו הגשמיי'

שי' התמים אחיך ושלום הנהגתך משלומך כתוב

ד' רצון ועשו התחזקו הטוב. בשלומם גיני ופרוס שבעירך

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד עבדו ע"י הנאמר

בגו"ר. בעזרכם יהי' הטוב והאל זי"ע. נבג"מ

בשם.

יי"ש.
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מחותנו  למדתי התורה בידיעת – הזקן אדמו"ר אמר – הגרי"ד מורי מאת למדתי מאשר יותר
הבורא. בעבודת העבודה דרכי  בהבנת הגר"י

בקי  הי' והמוסר, המחקר ובספרי הנסתר בחכמת יותר ועוד בנגלה, הר"י הי' אדיר גאון
מספר  ענין איזה לבאר עליו חביב והי' להרמב"ם, הי"ד בספר כבקיאותו והתיקונים הזוהר בספר
עמוקה  סוגיא איזה מלהסביר יותר העיקרים מספר עצומה חקירה או גבאי ן' לר"מ הקדש עבודת
הרמב"ם  כמ"ש בה מחוייב ישראל איש שכל מצותֿעשה היא התורה לימוד אשר באמרו בגמרא,

א'. סעיף רמ"ו סי' ת"ת בהל' הב"י דמרן ובפסקא ת"ת מהלכות א' בפרק ח' בהלכה

האמונה  ושרשי מעיקרי העמוקות 37אמנם בסוגיות דוקא חיובה  ואין  בתורה  הידיעה  היא 
היותר  בעמקות ידיעה דוקא הן ועיקרה המצוה ששרשי ית' הבורא בהכרת כן לא אבל שבגמרא,

רחב. היותר ובהסבר גדולה

הרשב"א  פי' את מבאר  הגר"י הי' רחב ב)38בביאור לה, (ברכות פפא  בר חנינא מר במאמר
ישראל. וכנסת להקב"ה גוזל כאלו ברכה בלא מעוה"ז הנהנה כל

הרשב"א  פי' את מסביר הי' ארוך בה 39ובהסבר שאין ברכה כל רב אמר ב) מ, (שם במאמר
בנוסח ברכה. אינה מלכות בה שאין ברכה כל אמר יוחנן ור' ברכה, אינה השם הברכה הזכרת

נעלם. ומהותו גלוי שמציאותו ית' ועצמותו למציאותו שמתאים ובנסתר בנגלה שהיא
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המצוה. צ"ל: אולי (37
שם), יעקב בעין (הובא ב לה, לברכות האגדות בפירוש (38
על  שהמברך ונגלהו. הברכות סוד והוא נסתר סוד בזה יש וז"ל:

בדעתו  הסכים כבר העולם מהנאות אחת על או שהוא הפירות
את  המנהיג והוא המשגיח הוא הנאותיו על מברכו אשר יתברך
בטבעה  והארץ בסבתם שהגלגלים שאע"פ הכל, סבת והוא הכל
עליהם  הנשפע השפע מצד רק מצדם כחם אין ומגדלים, מצמיחים
ב, (הושע האומרים מאמר הפך ב"ה, המשגיח העליונה הסבה מן
כל  נותנים שהיו וגו', ומימי לחמי נותני מאהבי אחרי אלכה ז)
נפש  שהם ולרוחניים בטבעם בארץ הפועלים לגלגלים הסבות
גוזל  מברך שאינו מי נקרא כן על יתברך, ממנו הכל ושוללים להם
וגוזל  לבן, סיבה שהאב כמו הראשונה לסיבה רמז שהאב אביו,
ומי  התחתונים. ממעשה וההנהגה ההשגחה ממנו ששולל אותו
הנביא  כמאמר האומה, מן הטובות למניעת גורם כן שנוהג
בעתו  דגני ולקחתי אשוב לכן יא) (שם, לרוחניים הכחות לנותנים
המטיב  בטובות מכיר שאינו מי מדה, כנגד מדה במועדו, ותירושי
כענין  אומתו משחית ונמצא טובתו, את המטיב ממנו שימנע ראוי
אותם  בהשחיתו ישראל של טובתן נבט בן ירבעם שהשחית
הזהר  בביאורי הובא - בנטיעות. קצץ אשר שבשמים לאביהם

תקעא. ע' ח"א להצ"צ
שם), יעקב בעין (הובא ב מ, לברכות האגדות בפירוש (39

ותבין  הברכות סוד תדע דבריהם וכשתבין נסתר, בזה יש וז"ל:
אשר  נגלה אתה ברוך ולנסתר לנגלה כמדבר הברכות נוסח למה
ודעתו  בחתימה. ולא בפתיחה מלכות למה תבין גם בנסתר. קדשנו
לא  שצוהו למלך האומר כעבד שכחתי ולא עברתי לא כי רב של
שהוא  עליו, מפורש שמך והזכרתי שברכתיך עד ממצותיך עברתי
עברתי  לא ואמר הברכה כח גילה יוחנן ור' המצות. לקיום רמז
ואמנם  ומלכותך. מפורש שמך והזכרתי שברכתיך עד ממצותיך
רצה  כן, הברכה נוסח שתיקנו במה התועלת וגדול נגלה טעם יש
יש  עצומות יסודות ששתי ידוע שכבר לפי ובנסתר, בנגלה לומר
המציאות  מחוייב יתברך שהוא לדעת האחד, הכל. נבנה ועליהן
ביאור  עליו המופת ונתפרסם שנתבאר כמו כלל בזה ספק ושאין
יתברך, לעצמו אם כי מושגת יתברך אמתתו שאין והשנית, רב.
הכל. מן ונעלם נסתר מהותו ובאמת לכל, נגלה במציאותו והוא
בנגלה  הברכות נוסח קבעו בנפשותינו אלו פנות שתי לקבוע וכדי
עד  אצלו מפורסם נמצא שהוא מי עם כמדבר אתה ברוך ובנסתר,
שהוא  המחשבה תשתבש שלא וכדי בפנים, עמו מדבר שהוא
מציאותו  בין יחס ושיש הנמצאים שאר כמציאות נמצא יתברך
שאף  בנפשותינו לקבוע קדשנו אשר מיד לומר קבעו למציאותם,

ו  נסתר מציאותו מהות מפורסם, נמצא שהוא פי שאי על נעלם
הוא. ברוך בנסתר רק כן לדבר אפשר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

רפ"ב  כסלו ז' ה' ב"ה

דאן  ראסטוב

שי' יצחק מר התלמיד

וברכה. שלום

בעד  ות"ל הבחינה מטיב מבשר הטע"ג קבלתי היום

בתוך  מהתמימים וחסדו טובו יסיר לא וכה הטוב, חסדו

בגו"ר. כאחב"י

מקבל  הנני שבפאלטאווא שי' התלמידים מאחיך

עניני' גם ת"ל ואשר בלימודם, ששוקדים מנעימות ידיעות

האלקים. ויעזרם יברכם מכונם, על נסדרו הגשמיי'

שי' התמים אחיך ושלום הנהגתך משלומך כתוב

ד' רצון ועשו התחזקו הטוב. בשלומם גיני ופרוס שבעירך

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד עבדו ע"י הנאמר

בגו"ר. בעזרכם יהי' הטוב והאל זי"ע. נבג"מ

בשם.

יי"ש.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר שלום שי' לוין

שלום וברכה!

בחשבי  המענה  עכבתי  אני  אף  הילוכו.  דרך  שנתעכב  חשון,  מהתחלת  מכתבו  קבלתי  בנועם 

שיבקר בקרוב בכפר חב"ד. אבל כנראה נדחה ביקורו, וכיון שנכנסנו לחודש כסלו לא אעכב מכתבי 

יותר. בפרט שרצוני להביע שביעת רצוני ששיחתנו הביאה פירות, ושמסר הקריאה למורים להתנדב 

להוראת הנוער ומצאה הד והרבה מהם נענו והתנדבו למטרה זו.

תקותי שהתחלה טובה זו - תגרור עוד מתנדבים, כהנה וכהנה, וגם החינוך עצמו יהי' התחלה 

לחינוך השלם, כפי שנדברנו, שבכל יהודי יש נקודת היהדות, שלכן לכל אחד יש ענין ביהדות הלוקח את 

לבבו בהתעוררות המתאימה. כוונתי ליהדות המסורתית מאלפי שנים, שהבעתה האמתית היא, כדבר 

משנה - המעשה עיקר, בחיים המעשיים היום-יומיים. אלא שיש מי שנקודת היהדות שלו מתבטאת 

בגלוי בעניני צדקה ואצל אחר בענין אחר, אבל בכולם לבם ער להקב"ה. ולכן תקותי שהחינוך הנ"ל 

יתפתח עד שיהי' חינוך ליהדות מלאה. וכיון שכ' התחיל במצוה האמורה, בטח ימשיך בה עד שיגמרנה 

- עד כמה שאפשר לומר גמר בעניני חינוך, שהרי האדם, באשר הוא אדם, צריך לקבל וגם מקבל חינוך 

בכל יום מימי חייו. ובפרט על פי ביאור הבעל שם טוב בדבר המשנה איזהו חכם הלומד מכל אדם, 

שהוסיף בזה, שכל מה שברא הקב"ה בעולמו הוא בשביל ללמד לאדם את המעשה אשר יעשה )הועתק 

בזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר, חלק א', במילואים שבסופו(.

על  העיקר,  והוא  ועוד,  חב"ד,  בכפר  ביקורו  דבר  על  מלהודיע  טוב  ימנע  שלא  חזקה  תקותי 

דבר המשך פעולותיו בשטחים אודותם שוחחנו, והביאם גם בתחלת מכתבו, בענין החינוך של הנוער 

אחרי גמרו ביה"ס היסודי. ויהי רצון שגם בזה יתפתחו הענינים כהוראת סיום חודש זה בו נכנסנו, 

ימי חנוכה, באופן דמוסיף והולך, מוסיף ואור, נר נוסף בכל יום ויום, נר הוי' נשמת אדם ונר מצוה 

ותורה אור.

בכבוד ובברכה - וארשה לי לפרוש בשלום גם כל אלה שנדבה רוחם למטרה האמורה, ככתוב 

במכתבו.

שלחו לי גם קטע מאמרו " יוכיח ויאהב", בו פרסם תוכן שיחתנו. ות"ח על שהביאו לתשומת 

לב המשתתפים באסיפת המורים, ובכלל לחוג כזה שאולי זהו הצנור היחידי להודיעם על דבר הענינים 

ששוחחנו אודותם.
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áùéå úùøô
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

åéøác:èBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©´Ÿ¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáð:äöøà Eì úåçzLäì E ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£−Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(161 'nr dl zegiy ihewl)

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

ואף  לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה ּפי על אף . . לאביו ׁשמע ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָיֹוסף

לא  ׁשּבת לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ּגב ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעל

הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּתׁשמע

אנפׁשיּה מחיל לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבין

ׁשל  נפׁשֹו אין ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

(ראה  הּנה לי והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאדם

ס"ד). ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãë÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½
:íéî Ba ïéàäëíäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå ¥¬−¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ

ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå eàøiå©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§®̈
íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð íäélîâe§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−

:äîéøöî ãéøBäìåë-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå §¦¬¦§¨«§¨©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©
Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà âøäð ék òöa:æëeëì ¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½§¦¦−¤¨«§º

ביחד עם זה עלי גם להביע צערי על ענין אחד שאינו מתאים, ועקרי הוא, ולפלא על כ' שיצא 

מתחת ידו. תקותי שבודאי מבין שהנני מתכוון לדברים האלה במאמרו "כי שירותיו ומסירותו של... 

יעמדו לזכותו ולא ייענש על שגגותיו".

לפי הרשום בזכרוני, מה שאמרתי הוא שאף מי שיש לו זכויות לרוב, אין זה נותן לו הרשות 

לעבור עבירה איזו שתהי', ואפילו קטנה, וכו'.

מה שמגדיל הפליאה שלי הוא - שהרי בודאי גם לשיטת כבודו לא כנים הדברים כמו שנכתבו, 

ובסגנון חכמינו ז"ל איבעית אימא קרא ואיבעית אימא סברה, ודוקא בשטח כבודו, שטח החינוך.

כי הנה כל ענין חינוך-חובה שהי' אחד ההישגים הראשונים של משרד החינוך...

שהונהג בארץ ישראל ישראל, הרי יסודו בהנחה - שאף על פי שהוריו הביאו את הילד לעולם 

ומאכילים ומשקים ומלבישים אותו ומספקים כל צרכיו, אין זה נותן להם הרשות כלל וכלל לחנכו ככל 

העולה על רוחם. ואלה הצריכים לדאוג לטובת הכלל והפרט גם יחד, קובעים עכ"פ מינימום של תכנית 

למודים, שבמינימום זה אין להורים דיעה כלל וכלל.

וכל שקן וקל וחומר בנידון דידן, שהשגגות, כלשון כבודו, נגעו ופגעו באלפים ורבבות של אחינו 

בני ובנות ישראל. אף שעל דרך זה ממש הוא גם בנוגע לאדם עצמו בעניניו הוא.

ואיבעית אימא קרא, הרי עקרון זה מתבאר בכמה וכמה פסוקים ובפרט בדברי הנביא יחזקאל 

)יח, כד ואילך( ובשוב צדיק מצדקתו וגו'.

כסיומו במכתבו מקוה גם אני שעוד תהי' לנו הזדמנות להמשיך בשיחתנו. ואתאפק לא אוכל 

בלי להזכיר שנת סגולה זו, שנת ה- 200 להסתלקות-הילולא של הבעל שם טוב.

ובקשר עם זה מצורף העתק אחד ממכתבי, שתקותי שיענין אותו.

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח להמשתתפים בהתועדות חג 

הגאולה י"ט כסלו הבע"ל בכפר חב"ד:

לכל המשתתפים בהתועדות חג הגאולה שליט"א. בשנת המאתים להסתלקות הבעש"ט ביום 

הילולא רבא דהמגיד בשעות דגאולת רבנו הזקן, מהתועדות החג אשר פדה בשלום נפשנו, יהי רצון 

לחוצה  ועד  ואור  דמוסיף  ובאופן  המעינות  להפיץ  פעולתו  ויפעול  פסק  ולא  גדול  קול  הכרוז  שיצא 

במעשה בפועל בחיי היום יום וייתי הוי' אחד את מלכא משיחא רועה אחד ויתקבצו ויעשו לגוי אחד 

בארץ מנהר מצרים עד הנהר הגדול.

לחיים לחיים ולברכה,

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו, ובודאי יודיעו לכאן מכל הנעשה, וכל המרבה - בידיעות מפורטות 

- הרי זה משובח.

 בכבוד ובברכת החג,

מזכיר

אגרות קודש
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áùéå úùøô
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

åéøác:èBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©´Ÿ¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáð:äöøà Eì úåçzLäì E ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£−Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(161 'nr dl zegiy ihewl)

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

ואף  לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה ּפי על אף . . לאביו ׁשמע ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָיֹוסף

לא  ׁשּבת לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ּגב ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעל

הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּתׁשמע

אנפׁשיּה מחיל לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבין

ׁשל  נפׁשֹו אין ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

(ראה  הּנה לי והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאדם

ס"ד). ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãë÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½
:íéî Ba ïéàäëíäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå ¥¬−¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ

ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå eàøiå©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§®̈
íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð íäélîâe§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−

:äîéøöî ãéøBäìåë-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå §¦¬¦§¨«§¨©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©
Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà âøäð ék òöa:æëeëì ¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½§¦¦−¤¨«§º
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-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ּדר ועל לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על טֹוב ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשם

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−
:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−

:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²
:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´

:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤
éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®

éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´
úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´

:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬
:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤

éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥¸

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ

iyy ,iying - hl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬
:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´

àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ
:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧

äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´®̈¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«

ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿
éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧

Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹

-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:äàøî äôéå øàú-äôé óñBé¥½§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«
¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ

:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈
:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈

eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²
ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈



קפה iriax - gl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ּדר ועל לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על טֹוב ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשם

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−
:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−

:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²
:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´

:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤
éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®

éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´
úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´

:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬
:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤

éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥¸

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ

iyy ,iying - hl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬
:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´

àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ
:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧

äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´®̈¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«

ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿
éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧

Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹

-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:äàøî äôéå øàú-äôé óñBé¥½§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«
¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ

:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈
:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈

eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²
ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈
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:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ
øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤

:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§®̈©©«£¬Ÿ¦§²
:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈

øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©

éòéáùîàeàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²
Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî ä÷Lî©§¥¬¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤

:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬
:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²

:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®©¦«§¬¨¦−§¦§¨«
äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈

Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤
:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ

:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
æøîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²

:íBiä íérø íëéðt recî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«
çBúà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®

íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½
:éì àð-eøtñèBîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå ©§−̈¦«©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−

:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça Bì øîàiå óñBéìéïôbáe §¥®©Ÿ́¤½©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«©¤−¤
ìLdvð äúìr úçøôë àåäå íâéøN äL §¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈

:íéáðr äéúìkLà eìéLáäàééãéa äòøt ñBëå ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«§¬©§−Ÿ§¨¦®
ñBk-ìà íúà èçNàå íéáðrä-úà çwàå̈«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ¤´

:ärøt ók-ìr ñBkä-úà ïzàå äòøtáéøîàiå ©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ©³Ÿ¤
ìL Bðøút äæ óñBé BììL íéâøOä úLíéîé úL Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤¨¦−

:íäâéìL | ãBòa-úà äòøô àOé íéîé úL ¥«§´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤
pk-ìr EáéLäå ELàøBãéa äòøt-ñBë zúðå E Ÿ¤½©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä ètLnkãéék ©¦§¨Æ¨«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«¦¯
àp-úéNrå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnr¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaäåèíéøárä õøàî ézápb ápâ-ék ©©¬¦©¤«¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNr-àì ät-íâå§©ŸÆ«Ÿ¨¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

æèóñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨®̈©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà-ìr éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©

:éLàøæéïBéìrä ìqáeäNrî äòøt ìëàî ìkî Ÿ¦«©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´
:éLàø ìrî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå äôàŸ¤®§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

çéìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïriåúLíélqä ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úLèéìL | ãBòaàOé íéîé úL §¬¤¨¦−¥«§´§´¤¨¦À¦¨̧

éìrî ELàø-úà äòøôõr-ìr EúBà äìúå E ©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®
éìrî EøNa-úà óBòä ìëàå:EëíBia | éäéå §¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«©§¦´©´

äzLî Nriå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©¦§¤−
íé÷Lnä øN | Làø-úà àOiå åéãár-ìëì§¨£¨®̈©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãár CBúa íéôàä øN Làø-úàåàëáLiå §¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«©¨²¤
-ìr ñBkä ïziå eä÷Lî-ìr íé÷Lnä øN-úà¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−©

:ärøt ókáëøLàk äìz íéôàä øN úàå ©¬©§«Ÿ§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬
:óñBé íäì øútâëíé÷Lnä-øN øëæ-àìå ¨©²¨¤−¥«§«Ÿ¨©¯©©©§¦²

:eäçkLiå óñBé-úà¤¥−©¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÈ·Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ ,dv ‰˙ÏÚ(י dv(מ, ‰˙ÏÚ »¿»ƒ»ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒ»¿»ƒ»

ÌÈ·Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ .Ï‡‚ÈÏ Ï‡¯NÈ ÏL ÔpÓÊ ÚÈb‰ Yƒƒ«¿«»∆ƒ¿»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒ

‰ÏÚ¯z‰ ÒBk ˙BzLÏ ÌÈ¯ˆÓ ÏL dpÓÊ ÚÈb‰ Y(א צב, (חולין ƒƒ«¿«»∆ƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»

ׁשֹותה  ּתחּלה :הפּו להיֹות צרי הּסדר היה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלכאֹורה

יׂשראל  נגאלים מּכן ּולאחר הּתרעלה ּכֹוס את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצרים

xihtn - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
על  יׂשראל מתּגּברים הראׁשֹון ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּמצרים.

מּמּנה ויֹוצאים מצרים ‚„מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ואּלּו רצֹונּה. ְְְִִִִֶַָ∆∆ְְְִִִִֵַַַָָָ

לׁשכרּות  מביאה יין ׁשּׁשתּית ּכׁשם לטֹוב: הֹופכת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעצמּה

מבּטלת  הּתרעלה ּכֹוס ׁשתּית ּגם ּכ האדם), מציאּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(ּבּטּול

לטֹוב. אֹותּה והֹופכת הּקֹודמת מציאּותם ְְְִֶֶֶֶֶַָָאת
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ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîë-úà úãlä íBé éLéìMä íBia | éäéå©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤
àOiå åéãár-ìëì äzLî Nriå äòøt©§½Ÿ©©¬©¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈
øN Làø-úàå íé÷Lnä øN | Làø-úà¤´Ÿ©´©©§¦À§¤²Ÿ©¬

:åéãár CBúa íéôàäàëíé÷Lnä øN-úà áLiå ¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«©¨²¤¤©¬©©§¦−
:ärøt ók-ìr ñBkä ïziå eä÷Lî-ìráëúàå ©©§¥®©¦¥¬©−©©¬©§«Ÿ§¥²

:óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN©¬¨«Ÿ¦−¨®̈©«£¤¬¨©²¨¤−¥«
âë:eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

.ïîéñ ÷"áé íé÷åñô á"é÷ ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ
øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤

:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§®̈©©«£¬Ÿ¦§²
:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈

øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©

éòéáùîàeàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²
Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî ä÷Lî©§¥¬¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤

:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬
:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²

:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®©¦«§¬¨¦−§¦§¨«
äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈

Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤
:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ

:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
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ׁשֹותה  ּתחּלה :הפּו להיֹות צרי הּסדר היה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלכאֹורה

יׂשראל  נגאלים מּכן ּולאחר הּתרעלה ּכֹוס את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצרים

xihtn - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
על  יׂשראל מתּגּברים הראׁשֹון ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּמצרים.

מּמּנה ויֹוצאים מצרים ‚„מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ואּלּו רצֹונּה. ְְְִִִִֶַָ∆∆ְְְִִִִֵַַַָָָ

לׁשכרּות  מביאה יין ׁשּׁשתּית ּכׁשם לטֹוב: הֹופכת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעצמּה

מבּטלת  הּתרעלה ּכֹוס ׁשתּית ּגם ּכ האדם), מציאּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(ּבּטּול

לטֹוב. אֹותּה והֹופכת הּקֹודמת מציאּותם ְְְִֶֶֶֶֶַָָאת
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.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שני ט"ו כסלו



לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:106:158:118:148:468:499:409:4316:4216:3917:0917:0716:2017:18באר שבע )ח(

6:126:178:118:148:468:509:419:4316:3816:3517:0617:0416:0617:14חיפה )ח(

6:096:148:098:128:458:489:399:4216:4416:4217:0617:0416:0217:15ירושלים )ח(

6:116:178:118:148:478:509:419:4416:4016:3817:0817:0616:1817:16תל אביב )ח(

7:057:138:348:389:209:2510:0810:1216:1416:0816:5016:4515:5116:59אוסטריה, וינה )ח(

5:595:558:468:449:309:2910:4310:4320:1220:1820:4320:5019:5921:04אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:027:108:358:399:209:2510:0810:1216:2216:1716:5716:5215:5917:06אוקראינה, אודסה )ח(

6:386:478:088:128:548:599:429:4615:4915:4316:2516:2015:2616:34אוקראינה, דונייצק )ח(

6:516:598:198:239:069:119:539:5715:5915:5316:3516:3015:3516:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:227:328:458:509:349:4010:2110:2516:1816:1116:5616:5115:5417:05אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:167:258:388:439:279:3310:1410:1816:1016:0316:4816:4315:4616:57אוקראינה, קייב )ח(

7:257:339:019:059:459:4910:3410:3716:5116:4617:2517:2116:2917:34איטליה, מילאנו )ח(

5:555:578:258:268:558:579:589:5918:0318:0418:2618:2817:4618:37אקוואדור, קיטו )ח(

5:395:368:268:249:079:0610:1910:1919:3919:4520:0920:1519:2620:27ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:156:119:039:009:519:4911:0511:0520:4620:5321:2021:2820:3421:42ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:536:598:418:449:209:2410:1210:1516:5016:4617:2117:1816:2917:30ארה״ב, בולטימור )ח(

6:456:528:318:349:119:1510:0210:0516:3616:3217:0817:0416:1517:16ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:466:538:318:359:119:1610:0310:0616:3716:3317:0817:0516:1517:17ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:267:339:089:129:499:5410:4010:4317:0817:0417:4117:3716:4717:49ארה״ב, דטרויט )ח(

6:486:538:518:539:259:2810:2010:2317:2517:2317:5217:5017:0518:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:266:328:238:279:009:039:539:5616:4716:4517:1617:1316:2717:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:406:458:488:509:219:2410:1710:2017:3117:3017:5717:5617:1218:06ארה״ב, מיאמי )ח(

6:436:508:278:319:089:129:5910:0216:3016:2617:0216:5916:0917:11ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:436:508:268:309:079:119:5810:0116:2816:2417:0016:5616:0617:09ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:508:308:309:029:0310:0910:0918:4518:4819:1019:1318:3019:23בוליביה, לה-פס )ח(

8:038:139:239:2810:1310:1910:5911:0316:5116:4417:3117:2516:2717:40בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:028:119:239:2810:1310:1810:5911:0316:5316:4617:3217:2616:2917:41בלגיה, בריסל )ח(

5:135:127:567:558:308:309:399:3918:3118:3518:5719:0118:1619:12ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:025:017:457:448:198:199:279:2818:1718:2118:4318:4818:0318:58ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:227:328:418:469:329:3710:1710:2216:0816:0116:4816:4215:4716:57בריטניה, לונדון )ח(

7:387:498:518:569:449:5010:2910:3316:0916:0116:5116:4415:4717:00בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:327:428:488:539:409:4510:2510:2916:1116:0316:5116:4515:4617:00גרמניה, ברלין )ח(

7:427:519:059:109:549:5910:4110:4516:3816:3217:1717:1116:1517:26גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:095:077:537:528:298:299:389:3818:3618:4019:0319:0718:2219:18דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:476:519:029:049:339:3610:3110:3318:0017:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

6:426:468:578:599:299:3110:2710:2917:5717:5618:2118:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

6:517:008:228:279:089:139:5610:0016:0516:0016:4116:3615:4316:50הונגריה, בודפשט )ח(

6:506:578:358:399:169:2010:0710:1016:4016:3617:1217:0816:1917:20טורקיה, איסטנבול )ח(

7:087:148:589:029:379:4110:2910:3217:1217:0917:4217:3916:5117:51יוון, אתונה )ח(

7:117:198:438:479:289:3310:1710:2016:2816:2217:0316:5916:0517:12מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:456:498:599:019:319:3310:2910:3117:5617:5618:2118:2117:3818:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:474:427:357:308:298:279:469:4519:4219:5020:1920:2919:3120:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:266:318:318:349:059:0810:0110:0417:1117:0917:3717:3616:5117:46נפאל, קטמנדו )ח(

6:486:499:179:189:479:4810:4910:5018:5118:5319:1519:1618:3419:25סינגפור, סינגפור )ח(

7:007:108:178:229:099:149:549:5815:4115:3416:2116:1515:1716:31פולין, ורשא )ח(

5:335:338:108:108:418:429:469:4718:1418:1718:3818:4117:5818:51פרו, לימה )ח(

7:437:519:189:2210:0210:0710:5110:5517:0817:0317:4217:3816:4517:51צרפת, ליאון )ח(

8:038:129:309:3510:1710:2211:0511:0917:0817:0217:4517:4016:4517:54צרפת, פריז )ח(

5:445:468:118:128:418:439:429:4417:3817:3918:0218:0317:2118:12קולומביה, בוגוטה )ח(

7:157:228:548:589:369:4110:2610:3016:5016:4617:2317:1916:2817:32קנדה, טורונטו )ח(

6:567:048:328:369:169:2010:0510:0816:2216:1716:5616:5215:5917:05קנדה, מונטריאול )ח(

6:226:278:178:208:548:589:479:5016:3916:3617:0817:0516:1817:16קפריסין, לרנקה )ח(

8:318:439:399:4410:3410:4111:1811:2216:5016:4217:3417:2716:2517:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:098:219:139:1810:1010:1610:5210:5716:1916:1117:0416:5715:5417:14רוסיה, מוסקבה )ח(

7:287:369:009:049:459:5010:3310:3716:4416:3817:1917:1516:2117:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:337:429:049:099:509:5510:3810:4216:4816:4217:2417:1916:2517:33שוויץ, ציריך )ח(

6:196:228:388:409:099:1110:0810:1017:4717:4718:1118:1217:2918:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:106:158:118:148:468:499:409:4316:4216:3917:0917:0716:2017:18באר שבע )ח(

6:126:178:118:148:468:509:419:4316:3816:3517:0617:0416:0617:14חיפה )ח(

6:096:148:098:128:458:489:399:4216:4416:4217:0617:0416:0217:15ירושלים )ח(

6:116:178:118:148:478:509:419:4416:4016:3817:0817:0616:1817:16תל אביב )ח(

7:057:138:348:389:209:2510:0810:1216:1416:0816:5016:4515:5116:59אוסטריה, וינה )ח(

5:595:558:468:449:309:2910:4310:4320:1220:1820:4320:5019:5921:04אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:027:108:358:399:209:2510:0810:1216:2216:1716:5716:5215:5917:06אוקראינה, אודסה )ח(

6:386:478:088:128:548:599:429:4615:4915:4316:2516:2015:2616:34אוקראינה, דונייצק )ח(

6:516:598:198:239:069:119:539:5715:5915:5316:3516:3015:3516:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:227:328:458:509:349:4010:2110:2516:1816:1116:5616:5115:5417:05אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:167:258:388:439:279:3310:1410:1816:1016:0316:4816:4315:4616:57אוקראינה, קייב )ח(

7:257:339:019:059:459:4910:3410:3716:5116:4617:2517:2116:2917:34איטליה, מילאנו )ח(

5:555:578:258:268:558:579:589:5918:0318:0418:2618:2817:4618:37אקוואדור, קיטו )ח(

5:395:368:268:249:079:0610:1910:1919:3919:4520:0920:1519:2620:27ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:156:119:039:009:519:4911:0511:0520:4620:5321:2021:2820:3421:42ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:536:598:418:449:209:2410:1210:1516:5016:4617:2117:1816:2917:30ארה״ב, בולטימור )ח(

6:456:528:318:349:119:1510:0210:0516:3616:3217:0817:0416:1517:16ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:466:538:318:359:119:1610:0310:0616:3716:3317:0817:0516:1517:17ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:267:339:089:129:499:5410:4010:4317:0817:0417:4117:3716:4717:49ארה״ב, דטרויט )ח(

6:486:538:518:539:259:2810:2010:2317:2517:2317:5217:5017:0518:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:266:328:238:279:009:039:539:5616:4716:4517:1617:1316:2717:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:406:458:488:509:219:2410:1710:2017:3117:3017:5717:5617:1218:06ארה״ב, מיאמי )ח(

6:436:508:278:319:089:129:5910:0216:3016:2617:0216:5916:0917:11ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:436:508:268:309:079:119:5810:0116:2816:2417:0016:5616:0617:09ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:508:308:309:029:0310:0910:0918:4518:4819:1019:1318:3019:23בוליביה, לה-פס )ח(

8:038:139:239:2810:1310:1910:5911:0316:5116:4417:3117:2516:2717:40בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:028:119:239:2810:1310:1810:5911:0316:5316:4617:3217:2616:2917:41בלגיה, בריסל )ח(

5:135:127:567:558:308:309:399:3918:3118:3518:5719:0118:1619:12ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:025:017:457:448:198:199:279:2818:1718:2118:4318:4818:0318:58ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:227:328:418:469:329:3710:1710:2216:0816:0116:4816:4215:4716:57בריטניה, לונדון )ח(

7:387:498:518:569:449:5010:2910:3316:0916:0116:5116:4415:4717:00בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:327:428:488:539:409:4510:2510:2916:1116:0316:5116:4515:4617:00גרמניה, ברלין )ח(

7:427:519:059:109:549:5910:4110:4516:3816:3217:1717:1116:1517:26גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:095:077:537:528:298:299:389:3818:3618:4019:0319:0718:2219:18דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:476:519:029:049:339:3610:3110:3318:0017:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

6:426:468:578:599:299:3110:2710:2917:5717:5618:2118:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

6:517:008:228:279:089:139:5610:0016:0516:0016:4116:3615:4316:50הונגריה, בודפשט )ח(

6:506:578:358:399:169:2010:0710:1016:4016:3617:1217:0816:1917:20טורקיה, איסטנבול )ח(

7:087:148:589:029:379:4110:2910:3217:1217:0917:4217:3916:5117:51יוון, אתונה )ח(

7:117:198:438:479:289:3310:1710:2016:2816:2217:0316:5916:0517:12מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:456:498:599:019:319:3310:2910:3117:5617:5618:2118:2117:3818:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:474:427:357:308:298:279:469:4519:4219:5020:1920:2919:3120:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:266:318:318:349:059:0810:0110:0417:1117:0917:3717:3616:5117:46נפאל, קטמנדו )ח(

6:486:499:179:189:479:4810:4910:5018:5118:5319:1519:1618:3419:25סינגפור, סינגפור )ח(

7:007:108:178:229:099:149:549:5815:4115:3416:2116:1515:1716:31פולין, ורשא )ח(

5:335:338:108:108:418:429:469:4718:1418:1718:3818:4117:5818:51פרו, לימה )ח(

7:437:519:189:2210:0210:0710:5110:5517:0817:0317:4217:3816:4517:51צרפת, ליאון )ח(

8:038:129:309:3510:1710:2211:0511:0917:0817:0217:4517:4016:4517:54צרפת, פריז )ח(

5:445:468:118:128:418:439:429:4417:3817:3918:0218:0317:2118:12קולומביה, בוגוטה )ח(

7:157:228:548:589:369:4110:2610:3016:5016:4617:2317:1916:2817:32קנדה, טורונטו )ח(

6:567:048:328:369:169:2010:0510:0816:2216:1716:5616:5215:5917:05קנדה, מונטריאול )ח(

6:226:278:178:208:548:589:479:5016:3916:3617:0817:0516:1817:16קפריסין, לרנקה )ח(

8:318:439:399:4410:3410:4111:1811:2216:5016:4217:3417:2716:2517:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:098:219:139:1810:1010:1610:5210:5716:1916:1117:0416:5715:5417:14רוסיה, מוסקבה )ח(

7:287:369:009:049:459:5010:3310:3716:4416:3817:1917:1516:2117:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:337:429:049:099:509:5510:3810:4216:4816:4217:2417:1916:2517:33שוויץ, ציריך )ח(

6:196:228:388:409:099:1110:0810:1017:4717:4718:1118:1217:2918:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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