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שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק.

ויהי רצון אשר כתוכן והתעוררות ימי חנוכה אלו, שענינם הדלקת הנרות, הנרות שהם לעולם, אל 

מול פני המנורה, וכל הברכות שאינן בטלין לעולם )ראה רמב"ן ריש פ' בהעלותך(, והלכה כב"ה דמוסיף 

והולך מוסיף ואור.

הנה כן יהי' בהפעולות בקדש במשך כל השנה להוסיף בנר מצוה ותורה אור, ובנר ה' נשמת אדם 

של עצמו ושל הזולת, מתוך שמחה, ותהיינה הפעולות חדורות אור וחיות הנפש, מוארה באור פנימיות 

תורתו ית', הנמשכת מבחי' פנימיות ועצמות אוא"ס ב"ה )עיין אגרת הקדש של כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( 

נ"ע, נדפסה בהיום יום י"ט כסלו(.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחנוכה שמח,

מ. שניאורסאהן



ד

*e"kyz'd elqk h"i .c"qa
‰„t עּמדי היּו ברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ,1ּבׁשלֹום »»ְְְְִִִִִִִַַָָָָ

והּׂשמחה) הּגאּולה (ּבעל הּזקן רּבנּו ,2וכֹותב ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ
קדם  נפׁשי, ּבׁשלֹום ּפדה ּבּפסּוק ּתהּלים ּבספר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשּקריתי
ׁשלֹום. מה' ּבׁשלֹום יצאתי ׁשּלאחריו, ּפסּוק ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהתחלּתי
הּזקן. רּבנּו לגאּולת הּוא ׁשּי הּכתּוב ׁשּתכן מּזה, ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומּובן
(ׁשל  הּמעינֹות הפצת ענין הּוא הּזקן רּבנּו ּגאּלת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻוהּנה

וכּידּוע  ל)חּוצה. עד החסידּות סּבת 3ּתֹורת אׁשר , ְְֲֲִִֶַַַַַַָָ
ה'ׁשקלאֿוטריא' מּצד היה למּטה והּמאסר ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָהּקטרּוג
ׁשּיּגיע  ועד ּבאתּגליא ּתֹורה רזי הפצת עלּֿדבר ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָלמעלה
להפיץ  למעלה ּדין' ה 'ּפסק היה וכאׁשר ואחד. אחד ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכל
ׁשהיה  מּכמֹו עז ויתר ׂשאת ּביתר (ואדרּבה, ּתֹורה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹרזי
לחרּות. ויצא למּטה, הּדין ּבמילא נתּבּטל הּמאסר) ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹקדם
לענין  ׁשּי נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה הּכתּוב ׁשּתכן מּובן, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדמּזה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו והּנה החסידּות. ּתֹורת ּפדה 4הפצת ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ
העֹוסק  ּכל הּקּב"ה, אמר וגֹו', לי מּקרב נפׁשי ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּבׁשלֹום
מעלה  הּצּבּור, עם ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָּבּתֹורה
העֹולם. אּמֹות מּבין ּולבני לי ּפדאני ּכאּלּו עליו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֻאני
ּתֹורת  ּדהפצת הּׁשּיכּות על ּדנֹוסף לֹומר, יׁש ְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָועלּֿפיֿזה
מקרא  (ּדאין ּכפׁשּוטֹו ׁשהּוא ּכמֹו הּכתּוב לתכן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהחסידּות

ּפׁשּוטֹו מידי ּתֹורת 5יֹוצא (הפצת היא ּבׁשלֹום, ּפדּיה  - ( ְְְֲִִִֵֵַַָָָ
 ֿ ּובגמילּות ּבּתֹורה העֹוסק לענין ּגם ׁשּיכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהחסידּות)

הּצּבּור. עם ּומתּפּלל ְֲִִִִֵַַָחסדים

ּברּבים p‰Â‰ב) ּכי אׁשר הּוא, זה ּבכתּוב הּפׁשּוט ּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶַַָָ
ּבׁשלֹום  לפדה טעם נתינת הּוא עּמדי ְְְִִִַַַָָָָָהיּו
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שנתבארו  דיוקים שני ישנם בהמאמר תשנ"ב. - כסלו י"ט בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

ואילך)]. 301 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם בתורת (נדפסו שלאח"ז דההתוועדות יט.1)בהשיחות נה, הקודש 2)תהלים באגרת

וש"נ. לח. סי' שלו באגרותֿקודש נדפסה ואילך.3)שלו, 170 ע' ל חלק בלקו"ש בארוכה נתבאר (בהערה). פט"ז ח"א רבי בית

א.4) ח, וש"נ.5)ברכות א. סג, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t1·˙BÎÂ , »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿≈

‰ÁÓO‰Â ‰Ïe‡b‰ ÏÚa) Ô˜f‰ ea¯ י"ט זה, ביום ממאסר שיצא «≈«»≈«««¿»¿«ƒ¿»
תקנ"ט) בשנת t„2‰בכסלו, ˜eÒta ÌÈl‰z ¯ÙÒa È˙È¯wLÎe ,¿∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ«»»»

È˙‡ˆÈ ,ÂÈ¯Á‡lL ˜eÒt ÈzÏÁ˙‰L Ì„˜ ,ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒ…∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«¬»»»ƒ
הסוהר  מבית «¿ÌBÏLaלחופשי

,‰fÓ Ô·eÓe .ÌBÏL '‰Ó≈»»ƒ∆
שנכתבו  אלה הזקן רבנו מדברי

מהמאסר  צאתו עם ידו על

·e˙k‰ ÔÎzL בשלום פדה ∆…∆«»
‰e‡וגו' CiL תוכני בקשר «»

Ô˜f‰ ea¯ ˙Ïe‡‚Ï כפי ƒ¿««≈«»≈
להלן  .שיבואר

Ô˜f‰ ea¯ ˙l‡b ‰p‰Â¿ƒ≈¿À««≈«»≈
‰Ùˆ˙ממאסרו  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬»«

˙¯Bz ÏL) ˙BÈÚn‰««¿»∆«
‰ˆeÁ(Ï „Ú ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ«¿»
פעם  כי גילה הבעלֿשםֿטוב

של  להיכלו נשמה' 'עליית עשה

מתי  שאלתו ועל המשיח, מלך

"לכשיפוצו  המשיח לו ענה יבוא

היינו  חוצה", מעיינותיך

מעיינות  והפצת שהתפשטות

שם  הבעל שיסד החסידות תורת

עד  ורחבה גדולה בהפצה טוב

"חוצה", גם שיגיעו כך כדי

הגאולה  את Úe„iÎÂמביאה .3, ¿«»«
‚e¯Ëw‰ ˙aÒ ¯L‡¬∆ƒ««ƒ¿

‰hÓÏ ¯Ò‡n‰Â הזה בעולם ¿««¬»¿«»
Œ‡Ï˜L'‰ „vÓ ‰È‰»»ƒ«««¿»

'‡È¯ËÂ ומתן ומשא דיון ¿«¿»
‰ÏÚÓÏ העליונים בעולמות ¿«¿»
‰Ùˆ˙הרוחניים  ¯·cŒÏÚ«¿«¬»«

‰¯Bz ÈÊ¯ התורה סודות »≈»
מהם  חלק היא החסידות שתורת

‡ÈÏb˙‡a בגלוי„ÚÂ ¿ƒ¿«¿»¿«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈbiL∆«ƒ«¿»∆»¿∆»

בתורה  אלו בחלקים עסקו סגולה יחידי שרק לעבר בניגוד הכלל, מן יוצא .בלי
'ÔÈc ˜Òt'‰ ‰È‰ ¯L‡ÎÂ וההחלטה בעולמות ÏÚÓÏ‰המסקנה ¿«¬∆»»«¿«ƒ¿«¿»

הרוחניים  Bz¯‰העליונים ÈÊ¯ ıÈÙ‰Ï לכולם התורה סודות את ולגלות ¿»ƒ»≈»
ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡N ¯˙Èa ,‰a¯„‡Â) ומוגברת גדולה BÓkÓבתוספת ¿«¿«»¿∆∆¿≈¿∆∆…ƒ¿

¯Ò‡n‰ Ì„˜ ‰È‰L התורה סודות בהפצת הזקן רבנו עסק אז שגם ∆»»…∆««¬»
בתוספת  זאת עשה מהמאסר היציאה לאחר אבל החסידות, תורת לפי וגילויים

עז") ויתר שאת "ביתר ‰ÔÈcמרובה, ‡ÏÈÓa Ïha˙ גילוי על והקטרוג ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
החסידות  הזה,hÓÏ‰תורת הזקן ÈÂˆ‡בעולם fÓc‰רבנו .˙e¯ÁÏ ¿«»¿»»¿≈¿ƒ∆

‰„t ·e˙k‰ ÔÎzL ,Ô·eÓ»∆…∆«»»»
ÔÈÚÏ CiL ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒ«»¿ƒ¿«
.˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bz ˙ˆÙ‰¬»«««¬ƒ

בין  הקשר את ומבאר והולך

נפשי" בשלום "פדה הפסוק תוכן

החסידות  תורת :והפצת
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â4 ¿ƒ≈»¿«≈«

זה  פסוק ÌBÏLaעל ‰„t»»¿»
¯Ó‡ ,'B‚Â ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»«
˜ÒBÚ‰ Ïk ,‰"aw‰«»»»»≈
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óeƒ¿«≈ƒ«ƒ
el‡k ÂÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ«¬∆¬ƒ»»¿ƒ
ÔÈaÓ È·Ïe ÈÏ È‡„t¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ שכוונת היינו À»»
של  "פדייה" על היא הכתוב

על  כביכול, הוא, ברוך הקדוש

בתורה, האדם של מעשיו ידי

ותפילה  חסדים ŒÏÚÂגמילות .¿«
ÛÒBc ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtƒ∆≈«¿»
˙ˆÙ‰c ˙eÎiM‰ ÏÚ«««»«¬»«
ÔÎ˙Ï ˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bz««¬ƒ¿…∆
‡e‰L BÓk ·e˙k‰«»¿∆
‡¯˜Ó ÔÈ‡c) BËeLÙkƒ¿¿≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ5 ולכן ≈ƒ≈¿
ידי  על מבואר שהכתוב אף

אין  הדרוש, בדרך גם ז"ל חכמינו

הפירוש  את לשלול הכוונה

ÌBÏLa,הפשוט  ‰i„t Z (¿ƒ»¿»
השלום, היפך מריבה של ממצב

לכך (‰Ùˆ˙בנוסף ‡È‰ƒ¬»«
˙ÎiL (˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bz««¬ƒ«∆∆
ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÔÈÚÏ Ìb«¿ƒ¿«»≈«»ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈ƒ

.¯eav‰«ƒ
‰Ê ·e˙Îa ËeLt‰ Le¯t ‰p‰Â ברבים ·) כי לי מקרב בשלום "פדה ¿ƒ≈≈«»¿»∆

עמדי" ÌÚËהיו ˙È˙ ‡e‰ È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ¯L‡ ,‡e‰¬∆ƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«««
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 מפתח  כללי

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

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

       פדה בשלום נפשיה "מאמר ד  )ג

ה   ........................................................  ו"כתש'ה ,כסלוט "י

  ,בויש פרשת' יום ב תשיח  )ד

כה  .................................................  ו"כתש'ה כסלו  ט"י

   וישלחפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

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

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

נד  ..................................................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "ות הרבנית הצדקנית מרת חנה עזכרונות אם המלכ  )ז

נה  ..........................  תרגום מאידיש, חיחוברת  ל שניאורסאהן"ז

נו  ...........................  וישלחפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

נז  .......................  וישלחפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

פ  ............................  וישלחפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

פא  ................................................  וישלחפרשת לשבוע  

צב  ........................  וישלחפרשת וע לשב "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

צח   .......................  וישלחפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )יד

וקט  ....................  וישלחפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

קכז  ........................  וישלחפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

חקכ  ...............................................  חס פרק יםתהל, זפרק  מלכים א

  סוטה תמשניו  )יח

קל  ...........................................................    ביאור קהתי

זלק ...........................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  חלק  ............................................................  טנ עד דף נגמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

סחק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

סחק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

סטק  ..............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 עק  ..............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

עק  ........................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

עק  ..............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

עאק  .........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

עאק  .........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

עבק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

עבק  .........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

עדק  ........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עהק  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

פבק  ..................................  וישלחפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

פגק  ..........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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*e"kyz'd elqk h"i .c"qa
‰„t עּמדי היּו ברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ,1ּבׁשלֹום »»ְְְְִִִִִִִַַָָָָ

והּׂשמחה) הּגאּולה (ּבעל הּזקן רּבנּו ,2וכֹותב ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ
קדם  נפׁשי, ּבׁשלֹום ּפדה ּבּפסּוק ּתהּלים ּבספר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשּקריתי
ׁשלֹום. מה' ּבׁשלֹום יצאתי ׁשּלאחריו, ּפסּוק ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהתחלּתי
הּזקן. רּבנּו לגאּולת הּוא ׁשּי הּכתּוב ׁשּתכן מּזה, ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומּובן
(ׁשל  הּמעינֹות הפצת ענין הּוא הּזקן רּבנּו ּגאּלת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻוהּנה

וכּידּוע  ל)חּוצה. עד החסידּות סּבת 3ּתֹורת אׁשר , ְְֲֲִִֶַַַַַַָָ
ה'ׁשקלאֿוטריא' מּצד היה למּטה והּמאסר ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָהּקטרּוג
ׁשּיּגיע  ועד ּבאתּגליא ּתֹורה רזי הפצת עלּֿדבר ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָלמעלה
להפיץ  למעלה ּדין' ה 'ּפסק היה וכאׁשר ואחד. אחד ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכל
ׁשהיה  מּכמֹו עז ויתר ׂשאת ּביתר (ואדרּבה, ּתֹורה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹרזי
לחרּות. ויצא למּטה, הּדין ּבמילא נתּבּטל הּמאסר) ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹקדם
לענין  ׁשּי נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה הּכתּוב ׁשּתכן מּובן, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדמּזה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו והּנה החסידּות. ּתֹורת ּפדה 4הפצת ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ
העֹוסק  ּכל הּקּב"ה, אמר וגֹו', לי מּקרב נפׁשי ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּבׁשלֹום
מעלה  הּצּבּור, עם ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָּבּתֹורה
העֹולם. אּמֹות מּבין ּולבני לי ּפדאני ּכאּלּו עליו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֻאני
ּתֹורת  ּדהפצת הּׁשּיכּות על ּדנֹוסף לֹומר, יׁש ְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָועלּֿפיֿזה
מקרא  (ּדאין ּכפׁשּוטֹו ׁשהּוא ּכמֹו הּכתּוב לתכן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהחסידּות

ּפׁשּוטֹו מידי ּתֹורת 5יֹוצא (הפצת היא ּבׁשלֹום, ּפדּיה  - ( ְְְֲִִִֵֵַַָָָ
 ֿ ּובגמילּות ּבּתֹורה העֹוסק לענין ּגם ׁשּיכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהחסידּות)

הּצּבּור. עם ּומתּפּלל ְֲִִִִֵַַָחסדים

ּברּבים p‰Â‰ב) ּכי אׁשר הּוא, זה ּבכתּוב הּפׁשּוט ּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶַַָָ
ּבׁשלֹום  לפדה טעם נתינת הּוא עּמדי ְְְִִִַַַָָָָָהיּו
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שנתבארו  דיוקים שני ישנם בהמאמר תשנ"ב. - כסלו י"ט בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

ואילך)]. 301 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם בתורת (נדפסו שלאח"ז דההתוועדות יט.1)בהשיחות נה, הקודש 2)תהלים באגרת

וש"נ. לח. סי' שלו באגרותֿקודש נדפסה ואילך.3)שלו, 170 ע' ל חלק בלקו"ש בארוכה נתבאר (בהערה). פט"ז ח"א רבי בית

א.4) ח, וש"נ.5)ברכות א. סג, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t1·˙BÎÂ , »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿≈

‰ÁÓO‰Â ‰Ïe‡b‰ ÏÚa) Ô˜f‰ ea¯ י"ט זה, ביום ממאסר שיצא «≈«»≈«««¿»¿«ƒ¿»
תקנ"ט) בשנת t„2‰בכסלו, ˜eÒta ÌÈl‰z ¯ÙÒa È˙È¯wLÎe ,¿∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ«»»»

È˙‡ˆÈ ,ÂÈ¯Á‡lL ˜eÒt ÈzÏÁ˙‰L Ì„˜ ,ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒ…∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«¬»»»ƒ
הסוהר  מבית «¿ÌBÏLaלחופשי

,‰fÓ Ô·eÓe .ÌBÏL '‰Ó≈»»ƒ∆
שנכתבו  אלה הזקן רבנו מדברי

מהמאסר  צאתו עם ידו על

·e˙k‰ ÔÎzL בשלום פדה ∆…∆«»
‰e‡וגו' CiL תוכני בקשר «»

Ô˜f‰ ea¯ ˙Ïe‡‚Ï כפי ƒ¿««≈«»≈
להלן  .שיבואר

Ô˜f‰ ea¯ ˙l‡b ‰p‰Â¿ƒ≈¿À««≈«»≈
‰Ùˆ˙ממאסרו  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬»«

˙¯Bz ÏL) ˙BÈÚn‰««¿»∆«
‰ˆeÁ(Ï „Ú ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ«¿»
פעם  כי גילה הבעלֿשםֿטוב

של  להיכלו נשמה' 'עליית עשה

מתי  שאלתו ועל המשיח, מלך

"לכשיפוצו  המשיח לו ענה יבוא

היינו  חוצה", מעיינותיך

מעיינות  והפצת שהתפשטות

שם  הבעל שיסד החסידות תורת

עד  ורחבה גדולה בהפצה טוב

"חוצה", גם שיגיעו כך כדי

הגאולה  את Úe„iÎÂמביאה .3, ¿«»«
‚e¯Ëw‰ ˙aÒ ¯L‡¬∆ƒ««ƒ¿

‰hÓÏ ¯Ò‡n‰Â הזה בעולם ¿««¬»¿«»
Œ‡Ï˜L'‰ „vÓ ‰È‰»»ƒ«««¿»

'‡È¯ËÂ ומתן ומשא דיון ¿«¿»
‰ÏÚÓÏ העליונים בעולמות ¿«¿»
‰Ùˆ˙הרוחניים  ¯·cŒÏÚ«¿«¬»«

‰¯Bz ÈÊ¯ התורה סודות »≈»
מהם  חלק היא החסידות שתורת

‡ÈÏb˙‡a בגלוי„ÚÂ ¿ƒ¿«¿»¿«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈbiL∆«ƒ«¿»∆»¿∆»

בתורה  אלו בחלקים עסקו סגולה יחידי שרק לעבר בניגוד הכלל, מן יוצא .בלי
'ÔÈc ˜Òt'‰ ‰È‰ ¯L‡ÎÂ וההחלטה בעולמות ÏÚÓÏ‰המסקנה ¿«¬∆»»«¿«ƒ¿«¿»

הרוחניים  Bz¯‰העליונים ÈÊ¯ ıÈÙ‰Ï לכולם התורה סודות את ולגלות ¿»ƒ»≈»
ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡N ¯˙Èa ,‰a¯„‡Â) ומוגברת גדולה BÓkÓבתוספת ¿«¿«»¿∆∆¿≈¿∆∆…ƒ¿

¯Ò‡n‰ Ì„˜ ‰È‰L התורה סודות בהפצת הזקן רבנו עסק אז שגם ∆»»…∆««¬»
בתוספת  זאת עשה מהמאסר היציאה לאחר אבל החסידות, תורת לפי וגילויים

עז") ויתר שאת "ביתר ‰ÔÈcמרובה, ‡ÏÈÓa Ïha˙ גילוי על והקטרוג ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
החסידות  הזה,hÓÏ‰תורת הזקן ÈÂˆ‡בעולם fÓc‰רבנו .˙e¯ÁÏ ¿«»¿»»¿≈¿ƒ∆

‰„t ·e˙k‰ ÔÎzL ,Ô·eÓ»∆…∆«»»»
ÔÈÚÏ CiL ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒ«»¿ƒ¿«
.˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bz ˙ˆÙ‰¬»«««¬ƒ

בין  הקשר את ומבאר והולך

נפשי" בשלום "פדה הפסוק תוכן

החסידות  תורת :והפצת
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â4 ¿ƒ≈»¿«≈«

זה  פסוק ÌBÏLaעל ‰„t»»¿»
¯Ó‡ ,'B‚Â ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»«
˜ÒBÚ‰ Ïk ,‰"aw‰«»»»»≈
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óeƒ¿«≈ƒ«ƒ
el‡k ÂÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ«¬∆¬ƒ»»¿ƒ
ÔÈaÓ È·Ïe ÈÏ È‡„t¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ שכוונת היינו À»»
של  "פדייה" על היא הכתוב

על  כביכול, הוא, ברוך הקדוש

בתורה, האדם של מעשיו ידי

ותפילה  חסדים ŒÏÚÂגמילות .¿«
ÛÒBc ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtƒ∆≈«¿»
˙ˆÙ‰c ˙eÎiM‰ ÏÚ«««»«¬»«
ÔÎ˙Ï ˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bz««¬ƒ¿…∆
‡e‰L BÓk ·e˙k‰«»¿∆
‡¯˜Ó ÔÈ‡c) BËeLÙkƒ¿¿≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ5 ולכן ≈ƒ≈¿
ידי  על מבואר שהכתוב אף

אין  הדרוש, בדרך גם ז"ל חכמינו

הפירוש  את לשלול הכוונה

ÌBÏLa,הפשוט  ‰i„t Z (¿ƒ»¿»
השלום, היפך מריבה של ממצב

לכך (‰Ùˆ˙בנוסף ‡È‰ƒ¬»«
˙ÎiL (˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bz««¬ƒ«∆∆
ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÔÈÚÏ Ìb«¿ƒ¿«»≈«»ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈ƒ

.¯eav‰«ƒ
‰Ê ·e˙Îa ËeLt‰ Le¯t ‰p‰Â ברבים ·) כי לי מקרב בשלום "פדה ¿ƒ≈≈«»¿»∆

עמדי" ÌÚËהיו ˙È˙ ‡e‰ È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ¯L‡ ,‡e‰¬∆ƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«««
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מלחמה, ׁשל ּבאפן ּפדּיה להיֹות ׁשאפׁשר היינּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹנפׁשי.
זה  על והּטעם ּבׁשלֹום. ּפדה - היא זֹו ּבפדּיה ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָוהּמעלה
וצרי עּמדי. היּו ּברּבים ּכי הּוא, נפׁשי ּבׁשלֹום ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָׁשּפדה
ּדברּבים  והּׁשּיכּות ּדוקא, ּבׁשלֹום ּפדה ענין מהּו ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָלהבין
על  ז"ל רּבֹותינּו ּבדרׁשת והּנה ּבׁשלֹום. לפדה עּמדי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָהיּו
ּומתּפּלל  ּובגמילּותֿחסדים ּבּתֹורה העֹוסק ּכל זה, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּפסּוק

ּדכתיב  ּתֹורה רׁש"י, ּפרׁש כּו', הּצּבּור נתיבֹותיה 6עם וכל ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
עם  ּומתּפּלל הּוא, ׁשלֹום נמי ּגמילּותֿחסדים וכן ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָׁשלֹום,
רׁש"י  (ּכדפרׁש עּמדי היּו ּברּבים ּכי ענין הּוא ְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָהּצּבּור
ׁשג' והינּו, עּמי). ׁשהתּפּללּו עּמדי, היּו ּברּבים ּכי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָׁשם,
ּבצּבּור, ּותפּלה ּגמילּותֿחסדים ּתֹורה אּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵָָָָענינים
ענין  הּוא ּוגמילּותֿחסדים ּתֹורה חלּוקֹות. לב' ְְְְְֲֲִִִַַָָָמחּלקם
עּמדי. היּו ּברּבים ּכי ענין הּוא ּבצּבּור ּותפּלה ְְְְְִִִִִִִַַָָָָּבׁשלֹום,
חלּוקֹות. לׁשּתי אּלּו ענינים ג' ׁשּמחּלק מה להבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצרי
ּכאן  ׁשּמדּבר כּו', העֹוסק ּכל ּׁשאמרּו מה להבין צרי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגם
הּתֹורה  ּבענין ולא כּו' ּבּתֹורה העֹוסק האדם ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹּבענין
הּמרּגל  ּכּלׁשֹון עצמם, ּבצּבּור ּותפּלה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻּגמילּותֿחסדים
עֹומד, העֹולם ּדברים ׁשלׁשה על ּכמֹו מקֹומֹות, ְְְְְִֵַַָָָָָֹּבכּמה

ּגמילּותֿחסדים  ועל העבֹודה ועל הּתֹורה ּכל 7על (ולא ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹ
הּוא  מעמיד ּובגמילּותֿחסדים ּבעבֹודה ּבּתֹורה ְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָהעֹוסק

כּו'. העֹוסק ּכל הּוא ּכאן והּלׁשֹון העֹולם), ְֵֶַָָָָָָאת

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂג) מה ּבהקּדים מעׂשי8זה ּכל ה' יֹודּו ¿»ְְֲִֶֶֶַַַָָ
ּבּזהר  ואיתא יברכּוכה, ּדפרּוׁש9וחסידי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

(מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ּומבאר ּכה. יברכּו הּוא ְְְְְְֵַַָָָָָֹיברכּוכה
ּבׁשלֹום  ּפדה הּמתחיל' 'ּדּבּור (ּבמאמרֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָנׁשמתֹוֿעדן

מלכּות 10העת"ר  הּוא ּדכה הּוא 11), כה' ו'יברכּו , ְְְְִַָָֹ
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יז.6) ג, מ"ב.7)משלי פ"א י.8)אבות קמה, א.9)תהלים רסז, א. קמו, ח"ג ב. עט, (קה"ת,10)ח"ב בפ"ע בקונטרס נדפס

ואילך. תשסו ע' ח"ב תער"ב בהמשך - ולאח"ז ואילך).11)ה'תשל"א). תשטו (ע' ואילך פשמ"ח הנ"ל בהמשך בארוכה כמבואר
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יאמר  ואזי ומובן, המושג זה מדבר דוגמא דרך על יובן המופלא הדבר שאותו

הדבר  הוא כה אומר הי' לא המוסתר הדבר של גופו לו מראה הי' דאם כה,

לדוגמא  הצטרכות מבלי עצמו הדבר אותו מהות היינו הדבר, הוא זה אלא

מלכות  בחי' כן וכמו כו'. כה אומר הדבר דוגמת רק מראה כאשר אבל כו',

של  דמות מעין רק ונותר לגמרי..." מתעלמים דאצילות האורות דעצמות

העליונים)' ‰e‡האורות '‰Î eÎ¯·È'Â היינו ברכה CÈLÓ‰Ïלהביא ƒ¿»¿»¿«¿ƒ
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e"kyz'd ,elqk h"i

יברכּוכה, וחסידי ונאמר ּבמלכּות. אֹור ּגּלּוי ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָלהמׁשי
ּדזה  הּוא, והענין ּדוקא. חסידי ּבכח היא זֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹּדהמׁשכה
ה' ליֹודּו ּובהמׁש ּבסמיכּות הּוא יברכּוכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָׁשחסידי
(ׁשעלֿידי  ּבמלכּות ההמׁשכה ּכי הּוא, ,מעׂשי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּכל
(אֹורֿאיןֿסֹוף  מאד נעלה מּמקֹום היא (ְֲֲִִִֵֶֶַָֹחסידי
אּלא  הּׂשגה ּבֹו ׁשּי ׁשאין מהׁשּתלׁשלּות) ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה
ּדברכה) (ּבאפן מּׁשם וההמׁשכה .יֹודּו ּבלבד, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהֹודאה

ּדוקא. חסידי ּבכח ְְֲִִֶַַָֹהיא

È„Î·e ּדברכה ּבאפן ּדהמׁשכה העּלּוי ּגדל להבין ƒ¿≈ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹ
ּבהּמאמר  מקּדים ההֹודאה, היא ׁשּבֹו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמהּמקֹום
מעלה  יׁש מהם אחד ׁשּבכל לתפּלה, ּברכה ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחּלּוק

הּוא  והענין זּולתֹו. מּלמּטה 12לגּבי היא ּדתפּלה , ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
ׁשּיׁשּפיעּו ּומבּקׁש למּטה הּוא ׁשהּמתּפּלל היינּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלמעלה,
ׁשהּמבר למּטה, מּלמעלה היא ּוברכה מּלמעלה, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָלֹו
ּוממׁשי הּברכה, נמׁשכת ׁשּמּמּנּו מהּׁשרׁש למעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא
צּוּוי, ּבדר היא ׁשּברכה וזהּו למּטה. מּלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
נמׁשכת  ׁשּמּמּנּו מהּׁשרׁש למעלה הּוא ׁשהּמבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּדכיון
ּבמי  ּדוקא היא ׁשּברכה וזהּו לצּוֹות. ּבכחֹו לכן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּברכה,
הּקּב"ה: לֹו ׁשאמר אבינּו אברהם (ּכמֹו לבר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבכחֹו

ל נתּונֹות יכֹול 13הּברכֹות אחד ׁשּכל ּכתפּלה [ּודלא ,( ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹ
להתּפּלל  נצטּוה אחד ׁשּכל מּזה ויתירה ּכי 14להתּפּלל, ,[ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מהּׁשרׁש למעלה להיֹות הּמבר צרי ,לבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבכדי
ּבברכה  הּמעלה מּובנת ּומּזה הּברכה. נמׁשכת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּמּנּו
את  ׁשּימׁשיכּו ּבּקׁשה ׁשהיא ּדבתפּלה, ּתפּלה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלגּבי
ׁשהיא  ּובברכה הּבּקׁשה. ׁשּתתמּלא וּדאּות אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָההׁשּפעה,

ההׁשּפעה  ׁשּתמׁש וּדאי - צּוּוי 15ּבדרׁשהּמבר ּכיון , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
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וש"נ.12) ואילך. רעא ע' אייר המאמרים ספר - מנחם תורת גם ראה לקמן (בסופה).13)בהבא ב פי"א, ריש 14)במדב"ר רמב"ם

תפלה. מצד 15)הל' ההשפעה  בהמשכת לא אבל וכיו"ב, להברכה כלי שאינו המתברך, מצד ההשפעה בקבלת עיכוב להיות אפשר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯B‡ Èelb עליון Ó‡Â¯אלוקי .˙eÎÏÓa זה EÈ„ÈÒÁÂבפסוק ƒ¿«¿¿∆¡««¬ƒ∆

BÊ ‰ÎLÓ‰c ,‰ÎeÎ¯·È המלכות בספירת אלוקי אור ÁÎaשל ‡È‰ ¿»¿»¿«¿»»ƒ¿…«
‡˜Âc EÈ„ÈÒÁ זאת לפעול מסוגלים "חסידיך" .שדווקא ¬ƒ∆«¿»

המלכות  בספירת אלוקי אור המשכת של הפנימית המשמעות את ומבאר והולך

"חסידיך" ידי :על
‰Êc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆
‡e‰ ‰ÎeÎ¯·È EÈ„ÈÒÁL∆¬ƒ∆¿»¿»
CLÓ‰·e ˙eÎÈÓÒaƒ¿ƒ¿∆¿≈
,EÈNÚÓ Ïk '‰ Ee„BÈÏ¿»«¬∆

‰ÎLÓ‰‰ Èk ,‡e‰ של ƒ««¿»»
האלוקי  ¿»¿eÎÏÓa˙האור

‡È‰ (EÈ„ÈÒÁ È„ÈŒÏÚL)∆«¿≈¬ƒ∆ƒ
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ז e"kyz'd ,elqk h"i

יברכּוכה, וחסידי ונאמר ּבמלכּות. אֹור ּגּלּוי ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָלהמׁשי
ּדזה  הּוא, והענין ּדוקא. חסידי ּבכח היא זֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹּדהמׁשכה
ה' ליֹודּו ּובהמׁש ּבסמיכּות הּוא יברכּוכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָׁשחסידי
(ׁשעלֿידי  ּבמלכּות ההמׁשכה ּכי הּוא, ,מעׂשי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּכל
(אֹורֿאיןֿסֹוף  מאד נעלה מּמקֹום היא (ְֲֲִִִֵֶֶַָֹחסידי
אּלא  הּׂשגה ּבֹו ׁשּי ׁשאין מהׁשּתלׁשלּות) ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה
ּדברכה) (ּבאפן מּׁשם וההמׁשכה .יֹודּו ּבלבד, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהֹודאה

ּדוקא. חסידי ּבכח ְְֲִִֶַַָֹהיא

È„Î·e ּדברכה ּבאפן ּדהמׁשכה העּלּוי ּגדל להבין ƒ¿≈ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹ
ּבהּמאמר  מקּדים ההֹודאה, היא ׁשּבֹו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמהּמקֹום
מעלה  יׁש מהם אחד ׁשּבכל לתפּלה, ּברכה ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחּלּוק

הּוא  והענין זּולתֹו. מּלמּטה 12לגּבי היא ּדתפּלה , ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
ׁשּיׁשּפיעּו ּומבּקׁש למּטה הּוא ׁשהּמתּפּלל היינּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלמעלה,
ׁשהּמבר למּטה, מּלמעלה היא ּוברכה מּלמעלה, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָלֹו
ּוממׁשי הּברכה, נמׁשכת ׁשּמּמּנּו מהּׁשרׁש למעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא
צּוּוי, ּבדר היא ׁשּברכה וזהּו למּטה. מּלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
נמׁשכת  ׁשּמּמּנּו מהּׁשרׁש למעלה הּוא ׁשהּמבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּדכיון
ּבמי  ּדוקא היא ׁשּברכה וזהּו לצּוֹות. ּבכחֹו לכן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּברכה,
הּקּב"ה: לֹו ׁשאמר אבינּו אברהם (ּכמֹו לבר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבכחֹו

ל נתּונֹות יכֹול 13הּברכֹות אחד ׁשּכל ּכתפּלה [ּודלא ,( ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹ
להתּפּלל  נצטּוה אחד ׁשּכל מּזה ויתירה ּכי 14להתּפּלל, ,[ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מהּׁשרׁש למעלה להיֹות הּמבר צרי ,לבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבכדי
ּבברכה  הּמעלה מּובנת ּומּזה הּברכה. נמׁשכת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּמּנּו
את  ׁשּימׁשיכּו ּבּקׁשה ׁשהיא ּדבתפּלה, ּתפּלה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלגּבי
ׁשהיא  ּובברכה הּבּקׁשה. ׁשּתתמּלא וּדאּות אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָההׁשּפעה,

ההׁשּפעה  ׁשּתמׁש וּדאי - צּוּוי 15ּבדרׁשהּמבר ּכיון , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
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תפלה. מצד 15)הל' ההשפעה  בהמשכת לא אבל וכיו"ב, להברכה כלי שאינו המתברך, מצד ההשפעה בקבלת עיכוב להיות אפשר
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˙BeˆÏ BÁÎa לברך היינו ¿…¿«
כביכול, שמוכרח, ציווי בלשון

.להתקיים 
e‰ÊÂ הפנימי וההסבר הטעם גם ¿∆

Âc˜‡לכך  ‡È‰ ‰Î¯aL∆¿»»ƒ«¿»
BÓk) C¯·Ï BÁÎaL ÈÓa¿ƒ∆¿…¿»≈¿
BÏ ¯Ó‡L eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ∆»«

‰"aw‰"מברכיך "ואברכה «»»
הוא  הדברים :ופירוש

EÏ ˙Be˙ ˙BÎ¯a‰13,( «¿»¿¿
„Á‡ ÏkL ‰lÙ˙k ‡Ï„e]¿…ƒ¿ƒ»∆»∆»
כוחות  לו שיש מי רק לא

Ïlt˙‰Ï,מיוחדים  ÏBÎÈ»¿ƒ¿«≈
„Á‡ ÏkL ‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆»∆»

Ïlt˙‰Ï ‰eËˆ14 וכיוון ƒ¿«»¿ƒ¿«≈
הכלל, מן יוצא בלי אחד, שכל

מדגיש  זה הרי להתפלל, חייב

אחד  כל של והשייכות הקשר את

לתפילה  È„Îaואחד Èk ,[ƒƒ¿≈
C¯·n‰ CÈ¯ˆ ,C¯·Ï¿»≈»ƒ«¿»≈
L¯M‰Ó ‰ÏÚÓÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿»≈«…∆
‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ epnnL∆ƒ∆ƒ¿∆∆«¿»»

סגולה  יחידי רק נמצאים כזו גבוהה ‰ÏÚn‰ובדרגה ˙·eÓ ‰fÓe .ƒ∆∆∆««¬»
,‰lÙz Èa‚Ï ‰Î¯·a,ותפילה ברכה העניינים, משני אחד שבכל כאמור ƒ¿»»¿«≈¿ƒ»

השני, לעומת יתרון eÎÈLÓiLיש ‰Lwa ‡È‰L ,‰lÙ˙·c ויורידו ¿ƒ¿ƒ»∆ƒ«»»∆«¿ƒ
‰‰ÚtL‰וישפיעו  למטה ‡˙ lÓ˙zL‡מלמעלה ˙e‡cÂ ÔÈ‡ , ∆««¿»»≈«»∆ƒ¿«≈

‰Lwa‰ תיענה לא שהתפילה גם ˆÈeeוייתכן C¯„a ‡È‰L ‰Î¯··e . ««»»ƒ¿»»∆ƒ¿∆∆ƒ
‰ÚtL‰‰ CLÓzL È‡cÂ Z15 בפועלBÁÎa C¯·n‰L ÔÂÈk , ««∆À¿«««¿»»≈»∆«¿»≈¿…
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icnrח eid miaxa ik il axwn iytp melya dct

היא  ּברכה לגּבי ּבתפּלה והּמעלה לצּוֹות. ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹּבכחֹו
היא  ּתפּלה ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה עצמּה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבההמׁשכה
ׁשּכבר  מה להמׁשי הּוא הּברכה ּדענין יֹותר. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנעלית
ּבּקׁשה  הּוא הּתפּלה וענין חדׁש, ּדבר ולא ּבּמקֹור ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָֹנמצא
ּגם  ההׁשּפעה חסֿוׁשלֹום יׁשנּה לא ּבאם ׁשּגם ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמהּקּב"ה
חֹולה  ׁשּיהיה עליו ׁשּנגזר אּלא עֹוד ולא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמקֹור,
הׁשּפעה  לֹו ּתמׁש מּכלֿמקֹום, ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֻחסֿוׁשלֹום
ּדזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה מאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָחדׁשה
הּוא  יהיֿרצֹון ּדפרּוׁש יהיֿרצֹון, ּתפּלֹות ּבכּמה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָׁשאֹומרים
חדׁש אֹור ׁשהמׁשכת זה על והּטעם חדׁש. רצֹון ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיהיה

תכסף  ידי למעׂשה ּכי ּדוקא, הּתפּלה עלֿידי ,16הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
 ֿ לאֹור מּגיעים הּמּטה, עבֹודת הּתפּלה, עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָולכן,

מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶַַָאיןֿסֹוף

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ(ּדחסידי) הּברכה עּלּוי ּגדל מּובן ¿«ƒ∆ְֲִִֶֶַַָָָֹ
היא  ׁשּבֹו מהּמקֹום היא ְִִֵֶֶַַָָָָׁשהמׁשכתּה
היא  ׁשההמׁשכה הּמעלֹות. ׁשּתי זֹו ּדבברכה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָההֹודאה,
ׁשעלֿידי  היינּו מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָמאֹורֿאיןֿסֹוף
 ֿ ואףֿעל ּדתפּלה. הּמעלה - חדׁש רצֹון נעׂשה זֹו ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָּברכה
צּוּוי. ּבדר ּברכה, אּלא) ּבּקׁשה, ּתפּלה, (לא היא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּפיֿכן

ּבּירּוׁשלמי  ּדאיתא עלּֿדר הּפסּוק 17והּוא ותגזר 18על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ
ואּת הכין אֹומר (הקּב"ה ) הּוא אפילּו ,ל וּיקם ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאֹומר

ד  קיימא, דיד הכין, ׁשהּקּב"ה אמר ּדזה קיימא. לא  ידי ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
הּצּדיק  ּכי הּוא, הּצּדיק, ּגזרת מּפני ּגזרתֹו את ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמבּטל
הּגזרה  ּבּטּול ואפן ּדתפּלה, הּמעלה - חדׁש רצֹון ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹממׁשי
- הּצּדיק ּגזרת עלֿידי אּלא) ּבּקׁשה, עלֿידי (לא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּוא

צּוּוי. ּבדר ׁשהיא ה ּברכה ְְֲִִֶֶֶַַַָָמעלת

הּברכה CÈLÓÓeד) ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ּבהּמאמר, «¿ƒְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ
 ֿ ׁשעל ההמׁשכה עלּֿדר היא ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָּדחסידי
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טו.16)המברך. יד, ה"י.17)איוב פ"ג כח.18)תענית כב, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BeˆÏ כאמור ביותר, גבוהה בדרגה נמצא והוא ÏÚn‰Â‰היות והיתרון . ¿«¿««¬»

‰ÎLÓ‰‰a ‡È‰ ‰Î¯a Èa‚Ï ‰lÙ˙a וההשפעה,dÓˆÚ ƒ¿ƒ»¿«≈¿»»ƒ¿««¿»»«¿»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c חידוש בה יש כי ¿««¿»»∆«¿≈¿ƒ»ƒ«¬≈≈

CÈLÓ‰Ïמיוחד  ‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚc אבל . נעלה ומקור משורש ¿ƒ¿««¿»»¿«¿ƒ
חידוש  לא היא עצמה ההמשכה

והשפעה  המשכה על מדובר כי

Óˆ‡של  ¯·kL ‰Ó«∆¿»ƒ¿»
L„Á ¯·c ‡ÏÂ ¯B˜na«»¿…»»»»

עכשיו  רק ÔÈÚÂשנוצר ,¿ƒ¿«
‰Lwa ‡e‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»«»»
‡Ï Ì‡a ÌbL ‰"aw‰Ó≈«»»∆«¿ƒ…
ÌBÏLÂŒÒÁ dLÈ∆¿»«¿»
¯B˜na Ìb ‰ÚtL‰‰««¿»»««»

ההשפעה  שורש ÏÂ‡שהוא ,¿…
ÂÈÏÚ ¯Ê‚pL ‡l‡ „BÚ על ∆»∆ƒ¿«»»

המבקש  ∆¿È‰iL∆ƒ‰המתפלל
‡ˆBiÎÂ ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÏBÁ∆«¿»¿«≈
CLÓz ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰Êa»∆ƒ»»À¿«
‰L„Á ‰ÚtL‰ BÏ«¿»»¬»»
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó≈≈∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó והגזירה ≈ƒ¿«¿¿
בתוך  רק היא הגזירה כי תתבטל,

השתלשלות' 'סדר של הגדרים

המשכה  באה כאשר ואילו

האלוקי  מהאור והשפעה

מ'סדר  שלמעלה האינסופי

מתבטלת  הגזירה .השתלשלות'
e‰Êc לכך הטעם וההסבר ¿∆

˙BlÙz ‰nÎa ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿«»¿ƒ
ŒÈ‰È Le¯Ùc ,ÔBˆ¯ŒÈ‰È¿ƒ»¿≈¿ƒ
ÔBˆ¯ ‰È‰iL ‡e‰ ÔBˆ»̄∆ƒ¿∆»

L„Á לא עדיין התפילה שעד »»
עיקר  אפוא, וזהו, קיים. היה

ברכה  לעומת תפילה של היתרון

שכבר  דבר ממשיכה שהברכה

מעוררת  התפילה ואילו קיים

המשכה  ומשפיעה חדש רצון

.חדשה 
‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆∆«¿»«»»«¿≈«¿ƒ»

,‡˜Âc אותו לפעול אפשר ואי למעלה מלמטה בדרך היא שפעולתה «¿»
הוא  למטה מלמעלה בדרך ברכה ˙ÛÒÎבאמצעות EÈ„È ‰NÚÓÏ Èk16, ƒ¿«¬≈»∆ƒ¿…

ממעשיו הקדוש  לו שיש רוח לנחת ("תכסוף") כביכול מתאווה, הוא ברוך

מיוחדת  חשיבות שיש ומכאן ידיו, מעשה אלא אינו שהאדם אף האדם, של

האדם  עבודת באמצעות שתחילתה והשפעה דווקא ÔÎÏÂ,להמשכה ¿»≈

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï ÌÈÚÈbÓ ,‰hn‰ ˙„B·Ú ,‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¬«««»«ƒƒ¿≈
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

ÈelÚ Ï„b Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שלהמעלה והמיוחדת ‰Î¯a‰הגדולה ¿«ƒ∆»…∆ƒ«¿»»
,‰‡„B‰‰ ‡È‰ BaL ÌB˜n‰Ó ‡È‰ d˙ÎLÓ‰L (EÈ„ÈÒÁc)«¬ƒ∆∆«¿»»»ƒ≈«»∆ƒ«»»
והשגה  מהבנה שלמעלה הודאה

‰Î¯··cמיוחדתÈzL BÊ ¿ƒ¿»»¿≈
˙BÏÚn‰ הברכה מעלת ««¬

כיוון  יחד. גם התפילה, ומעלת

Œ¯B‡Ó ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ≈
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»
eÈÈ‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¿
‰NÚ BÊ ‰Î¯a È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿»»«¬∆

L„Á ÔBˆ¯ חדשה והמשכה »»»
ב'סדר  קיימת הייתה שלא

התפילה  לפני התשלשלות'

הנעלית  ההמשכה את שפעלה

― lÙ˙c‰.הזו ‰ÏÚn‰««¬»ƒ¿ƒ»
גם  זו בהשפעה יש לכך ובנוסף

הברכה  מעלת »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âאת
,‰lÙz ‡Ï) ‡È‰ ÔÎŒÈtƒ≈ƒ…¿ƒ»
,‰Î¯a (‡l‡ ,‰Lwa«»»∆»¿»»
יברכוכה" "וחסידיך כנאמר

ŒÏÚ ‡e‰Â .Èeeˆ C¯„a¿∆∆ƒ¿«
ÈÓÏLe¯ia ‡˙È‡c C¯c17 ∆∆¿ƒ»«¿«¿ƒ

˜eÒt‰ ÏÚ18¯ÓB‡ ¯Ê‚˙Â ««»¿ƒ¿«≈
‡e‰ eÏÈÙ‡ ,CÏ Ì˜iÂ¿»»»¬ƒ
ÔÈÎ‰ ¯ÓB‡ (‰"a˜‰)«»»≈»ƒ
C„È„ ,ÔÈÎ‰ ¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«»ƒƒ»
‡ÓÈÈ˜ ‡Ï È„È„ ,‡ÓÈÈ«̃¿»ƒƒ»«¿»
הוא) ברוך (הקדוש הוא אפילו

כך  אומר ואתה כך אומר

קיים  הצדיק) (של שלך (להיפך),

לא  הוא) ברוך הקדוש (של ושלי

הצדיק  דברי ולמעשה קיים

בפועל. ∆¿Êc‰מתקיימים
˙‡ Ïh·Ó ‰"aw‰L∆«»»¿«≈∆
,˜Ècv‰ ˙¯Êb ÈtÓ B˙¯Êb¿≈»ƒ¿≈¿≈«««ƒ
CÈLÓÓ ˜Ècv‰ Èk ,‡e‰ƒ««ƒ«¿ƒ
‡Ï) ‡e‰ ‰¯Êb‰ Ïeha ÔÙ‡Â ,‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ Z L„Á ÔBˆ»̄»»««¬»ƒ¿ƒ»¿…∆ƒ«¿≈»…

„ÈŒÏÚ (‡l‡ ,‰Lwa È„ÈŒÏÚ‰Î¯a‰ ˙ÏÚÓ Z ˜Ècv‰ ˙¯Êb È «¿≈«»»∆»«¿≈¿≈«««ƒ«¬««¿»»
Èeeˆ C¯„a ‡È‰L.להתקיים (כביכול) המוכרח ∆ƒ¿∆∆ƒ

,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe תרע"ה „) משנת בשלום" "פדה דיבורֿהמתחיל «¿ƒ¿««¬»
‰ÎLÓ‰‰L למטה EÈ„ÈÒÁcמלמעלה ‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚL שהיא ∆««¿»»∆«¿≈«¿»»«¬ƒ∆

והתגלות  המשכה מעלת כאמור את והן הברכה מעלת את הן ויש ביותר נעלית
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e"kyz'd ,elqk h"i

ּבעֹולם  וחּדּוׁש ׁשּנּוי נעׂשה הּתֹורה ּדעלֿידי ּתֹורה. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָידי
ּומקֹור  ּבׁשרׁש ּגם היה ׁשּלא חדׁש ּדבר ׁשּנעׂשה ְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ[היינּו
ּבּקׁשה, ּבדר (לא הּוא והחּדּוׁש והּׁשּנּוי ְְְִִֶֶַַַָָָָֹהעֹולם],
ּבן  ׁשמעֹון רּבי ּוכמֹו מּמילא. ּבדר אּלא) ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּכבתפּלה

ּתֹורה  אמירת עלֿידי ּגׁשמים ירידת ׁשהמׁשי ,19יֹוחאי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּתהיה  ׁשּנגזר לאחרי ּגׁשמים ירידת ׁשּתהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּדבכדי
 ֿ ואף חדׁש, רצֹון המׁשכת עלֿידי הּוא ּגׁשמים, ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָעצירת
ּבדר ההמׁשכה היתה ּתֹורה, אמירת עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלּֿפיֿכן
ּׁשּכתּוב  ּדמה לֹומר, ויׁש ויגיעה. עבֹודה ּבלי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּמילא,
היא  ּדחסידי הּברכה ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהּמאמר
להביא  ּבכדי רק לא הּוא ּתֹורה, ׁשעלֿידי ההמׁשכה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכמֹו
(ּדתפּלה  הּמעלֹות ׁשּתי ּבּה ׁשּיׁש מהמׁשכה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּדגמא
ּבאּור  מתוּסף זֹו ּדגמא ׁשעלֿידי לפי ּגם אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻודברכה)

יברכּוכה. ּדחסידי ְְְֲִִֶַָָָּבהעּלּוי

ÔÈÚ‰Â'ּתֹורה ּב'לּקּוטי ּדמבאר הּמֹופתים 20הּוא, ּבענין ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִֵַַָָֹ
ּכמֹו ואמֹוראים, ּתּנאים ּכּמה ׁשעׂשּו ְֲֲִִִֶַַַָָָָָהעצּומים

מימי לי חלק נהרא ּגינאי ׁשאמר יאיר ּבן ּפנחס ,21רּבי ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
המׁשיכּו ׁשּלהם הּתֹורה עסק עלֿידי ֿ ּכי אֹורֿאין ּגּלּוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבההמׁשכה  ּגם ועלּֿפיֿזה, מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָסֹוף
ׁשני  היּו ואמֹוראים הּתּנאים ּדכל הּתֹורה עסק ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעלֿידי
ׁשּלהם  הּתֹורה עסק ׁשעלֿידי הּנ"ל. (מעלֹות) ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָענינים
ּגם  היה ׁשּלא אמּתי [חּדּוׁש ּבעֹולם וחּדּוׁש ׁשּנּוי ְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹנעׂשה

העֹולם  ּומקֹור ׁשהּוא 22ּבׁשרׁש הּנהר, חלּוקת ּוכמ ֹו ,[ ְְְֲֶֶַַָָָָֹ
ּדהּנהר  ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו לגּבי ּגם וחּדּוׁש הּמעלה 23ׁשּנּוי - ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‰ÎLÓ‰התפילה  C¯cŒÏÚ ‡È‰ וההשפעה‰¯Bz È„ÈŒÏÚL שגם ƒ«∆∆««¿»»∆«¿≈»

למעלה. מלמטה והשפעה המשכה בעולם ‰Bz¯‰לימוד È„ÈŒÏÚcהיא ¿«¿≈«»
NÚpL‰הזה  eÈÈ‰] ÌÏBÚa LecÁÂ ÈepL ‰NÚ ונמשך נפעל «¬∆ƒ¿ƒ»»«¿∆«¬∆

‰ÌÏBÚ,מלמעלה  ¯B˜Óe L¯La Ìb ‰È‰ ‡lL L„Á ¯·c היינו »»»»∆…»»«¿…∆¿»»
אלוקי  מאור היא שההמשכה

מהעולמות  ÈepM‰Âשלמעלה ,[¿«ƒ
LecÁ‰Â על בעולם שנפעל ¿«ƒ

התורה  לימוד (Ï‡ידי ‡e‰…
‰lÙ˙·k ,‰Lwa C¯„a¿∆∆«»»¿ƒ¿ƒ»
ומפציר  מבקש שהמתפלל

את  למלא הוא ברוך מהקדוש

C¯„aבקשתו  (‡l‡∆»¿∆∆
‡ÏÈnÓ את לפרט מבלי ƒ≈»
ÔBÚÓLהבקשה. Èa¯ BÓÎe¿«ƒƒ¿

CÈLÓ‰L È‡ÁBÈ Ôa לעולם ∆»∆ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb ˙„È¯È¿ƒ«¿»ƒ«¿≈

‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡19, כמסופר ¬ƒ«»
צריך  העולם היה שפעם בזוהר

באו  לרשב"י לגשם , התלמידים

הפסוק  (על תורה אמר והוא

שבת  נעים ומה טוב מה "הנה

גשמים, וירדו יחד") גם אחים

˙„È¯È ‰È‰zL È„Î·c¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«
¯Ê‚pL È¯Á‡Ï ÌÈÓLb¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«

ÈˆÚ¯˙למעלה  ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÈÓLb¿»ƒ«¿≈

,L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ שלא «¿»«»»»
בשעה  לכן קודם קיים. היה

נתבאר שנגזרה  והרי הגזירה,

בכוח  דווקא הוא זה שדבר לעיל

רצון", "יהי שפועלת התפילה

חדש, ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒרצון
,‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«»

‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú ÈÏa ,‡ÏÈnÓ C¯„a ‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ בקשה ובלי »¿»««¿»»¿∆∆ƒ≈»¿ƒ¬»ƒƒ»
"חסידיך" ידי שעל הברכה של המיוחדת המעלה וזו כך, על מיוחדת

היא  חדש רצון ופעולת המשכת כלל בדרך כי שאף יברכוכה") ("וחסידיך

התפילה  מעלת את גם יש זו לברכה הרי ברכה, לעומת שבתפילה היתרון

חדש. רצון שפועלת

¯Ó‡n‰a ·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ תרע"ה משנת לעיל הנזכר ¿≈«¿«∆»¿««¬»
‰ÎLÓ‰‰ BÓk ‡È‰ EÈ„ÈÒÁc ‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈«¿»»«¬ƒ∆ƒ¿««¿»»

,‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ויגיעה עבודה ללא חדש דבר וממשיכה הפועלת ∆«¿≈»
daמיוחדת, LiL ‰ÎLÓ‰Ó ‡Ó‚c ‡È·‰Ï È„Îa ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿≈¿»ƒÀ¿»≈«¿»»∆≈»

È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ Ìb ‡l‡ (‰Î¯·„Â ‰lÙ˙c) ˙BÏÚn‰ ÈzL¿≈««¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»∆»«¿ƒ∆«¿≈
BÊ ‡Ó‚cלתורה "חסידיך" של הברכה השוואת e‡a¯של ÛqÂ˙Ó À¿»ƒ¿«≈≈
ÈelÚ‰aהמיוחד ÎeÎ¯·È‰,היתרון EÈ„ÈÒÁc.ומבאר שהולך וכפי ¿»ƒ«¬ƒ∆¿»¿»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â20ÌÈ˙ÙBn‰ ÔÈÚa מעשי ¿»ƒ¿»ƒ¿…»¿ƒ≈»¿ƒ¿««¿ƒ
ומופת  לאות שהיו פלא

ÌÈÓeˆÚ‰ ושידוד שינוי תוך »¬ƒ
הטבע nk‰גדרי eNÚL∆»«»

BÓk ,ÌÈ‡¯BÓ‡Â ÌÈ‡pz«»ƒ«¬»ƒ¿
¯Ó‡L ¯È‡È Ôa ÒÁt Èa«̄ƒƒ¿»∆»ƒ∆»«

‡¯‰ È‡Èb גינאי הנהר ƒ««¬»
EÈÓÈÓ ÈÏ ˜ÏÁ21 כסיפור ¬…ƒ≈∆

יאיר  בן פנחס שרבי ז"ל חכמינו

וכשהגיע  שבויים לפדיון הלך

לעברו  יכול היה ולא גינאי לנהר

מימך  לי 'חלוק לנהר אמר

א  הנהר: לו אמר בך'. תה ואעבור

הולך  ואני רצונך, לעשות הולך

אם  ספק אתה קוני, רצון לעשות

ואני  עושה לא או עושה אתה

פינחס  רבי לו אמר עושה. וודאי

אתה  אין אם לנהר: יאיר בן

יעברו  שלא עליך גוזרני חולק,

חלק  הנהר ואז לעולם. מים בך

יאיר  בן פינחס ורבי מימו את

בדרכו  È„ÈŒÏÚהמשיך Èkƒ«¿≈
Ì‰lL ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»∆»∆

eÎÈLÓ‰ והאמוראים התנאים ƒ¿ƒ
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהללו Èelbƒ≈

באלוקות, ביותר גבוהה מדרגה

מוגבל  בלתי אינסופי אלוקי אור

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
האור  שבו השתלשלות' 'סדר

מסודרת  בצורה נמשך האלוקי

‰Bz¯‰והדרגתית. ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰a Ìb ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆«¿««¿»»∆«¿≈≈∆«»
Ï"p‰ (˙BÏÚÓ) ÌÈÈÚ ÈL eÈ‰ ÌÈ‡¯BÓ‡Â ÌÈ‡pz‰ ÏÎc הן ¿»««»ƒ«¬»ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ«¬««

שהיא  הברכה מעלת והן חדשה והמשכה חדש רצון שמעוררת התפילה מעלת

ביותר. נעלה ושורש ממקור והמשכה והכרח ציווי ÒÚ˜בדרך È„ÈŒÏÚL∆«¿≈≈∆
‡lL ÈzÓ‡ LecÁ] ÌÏBÚa LecÁÂ ÈepL ‰NÚ Ì‰lL ‰¯Bz‰«»∆»∆«¬∆ƒ¿ƒ»»ƒ¬ƒƒ∆…

ÌÏBÚ‰ ¯B˜Óe L¯La Ìb ‰È‰22 לחידוש עד מלכתחילה שנברא כפי »»«¿…∆¿»»
והאמוראים  התנאים של לימודם ידי על ‰p‰¯,שנפעל ˙˜eÏÁ BÓÎe ,[¿¬««»»

בו לעבור יוכל יאיר בן שפנחס כדי Ìbשנבקע LecÁÂ ÈepL ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«
¯‰p‰c B¯B˜Óe BL¯L Èa‚Ï23 צריך הוא ומקורו שורשו מצד כי ¿«≈»¿¿¿«»»
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ט e"kyz'd ,elqk h"i

ּבעֹולם  וחּדּוׁש ׁשּנּוי נעׂשה הּתֹורה ּדעלֿידי ּתֹורה. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָידי
ּומקֹור  ּבׁשרׁש ּגם היה ׁשּלא חדׁש ּדבר ׁשּנעׂשה ְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ[היינּו
ּבּקׁשה, ּבדר (לא הּוא והחּדּוׁש והּׁשּנּוי ְְְִִֶֶַַַָָָָֹהעֹולם],
ּבן  ׁשמעֹון רּבי ּוכמֹו מּמילא. ּבדר אּלא) ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּכבתפּלה

ּתֹורה  אמירת עלֿידי ּגׁשמים ירידת ׁשהמׁשי ,19יֹוחאי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּתהיה  ׁשּנגזר לאחרי ּגׁשמים ירידת ׁשּתהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּדבכדי
 ֿ ואף חדׁש, רצֹון המׁשכת עלֿידי הּוא ּגׁשמים, ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָעצירת
ּבדר ההמׁשכה היתה ּתֹורה, אמירת עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלּֿפיֿכן
ּׁשּכתּוב  ּדמה לֹומר, ויׁש ויגיעה. עבֹודה ּבלי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּמילא,
היא  ּדחסידי הּברכה ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהּמאמר
להביא  ּבכדי רק לא הּוא ּתֹורה, ׁשעלֿידי ההמׁשכה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכמֹו
(ּדתפּלה  הּמעלֹות ׁשּתי ּבּה ׁשּיׁש מהמׁשכה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּדגמא
ּבאּור  מתוּסף זֹו ּדגמא ׁשעלֿידי לפי ּגם אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻודברכה)

יברכּוכה. ּדחסידי ְְְֲִִֶַָָָּבהעּלּוי

ÔÈÚ‰Â'ּתֹורה ּב'לּקּוטי ּדמבאר הּמֹופתים 20הּוא, ּבענין ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִֵַַָָֹ
ּכמֹו ואמֹוראים, ּתּנאים ּכּמה ׁשעׂשּו ְֲֲִִִֶַַַָָָָָהעצּומים

מימי לי חלק נהרא ּגינאי ׁשאמר יאיר ּבן ּפנחס ,21רּבי ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
המׁשיכּו ׁשּלהם הּתֹורה עסק עלֿידי ֿ ּכי אֹורֿאין ּגּלּוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבההמׁשכה  ּגם ועלּֿפיֿזה, מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָסֹוף
ׁשני  היּו ואמֹוראים הּתּנאים ּדכל הּתֹורה עסק ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעלֿידי
ׁשּלהם  הּתֹורה עסק ׁשעלֿידי הּנ"ל. (מעלֹות) ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָענינים
ּגם  היה ׁשּלא אמּתי [חּדּוׁש ּבעֹולם וחּדּוׁש ׁשּנּוי ְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹנעׂשה

העֹולם  ּומקֹור ׁשהּוא 22ּבׁשרׁש הּנהר, חלּוקת ּוכמ ֹו ,[ ְְְֲֶֶַַָָָָֹ
ּדהּנהר  ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו לגּבי ּגם וחּדּוׁש הּמעלה 23ׁשּנּוי - ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ
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ע"ב.19) ריש נט, ואילך.20)זח"ג ג כב, א.21)תזריע ז, שע"י 22)חולין דזה לעיל), נעתק - א (כג, שם בלקו"ת ממ"ש כמובן

מהשתלשלות. מלמעלה הוא התורה ע"י שנמשך שהגילוי לפי הוא מופתים עשו לעשות 23)התורה הולך "אני הנהר מטענת להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‰ÎLÓ‰התפילה  C¯cŒÏÚ ‡È‰ וההשפעה‰¯Bz È„ÈŒÏÚL שגם ƒ«∆∆««¿»»∆«¿≈»

למעלה. מלמטה והשפעה המשכה בעולם ‰Bz¯‰לימוד È„ÈŒÏÚcהיא ¿«¿≈«»
NÚpL‰הזה  eÈÈ‰] ÌÏBÚa LecÁÂ ÈepL ‰NÚ ונמשך נפעל «¬∆ƒ¿ƒ»»«¿∆«¬∆

‰ÌÏBÚ,מלמעלה  ¯B˜Óe L¯La Ìb ‰È‰ ‡lL L„Á ¯·c היינו »»»»∆…»»«¿…∆¿»»
אלוקי  מאור היא שההמשכה

מהעולמות  ÈepM‰Âשלמעלה ,[¿«ƒ
LecÁ‰Â על בעולם שנפעל ¿«ƒ

התורה  לימוד (Ï‡ידי ‡e‰…
‰lÙ˙·k ,‰Lwa C¯„a¿∆∆«»»¿ƒ¿ƒ»
ומפציר  מבקש שהמתפלל

את  למלא הוא ברוך מהקדוש

C¯„aבקשתו  (‡l‡∆»¿∆∆
‡ÏÈnÓ את לפרט מבלי ƒ≈»
ÔBÚÓLהבקשה. Èa¯ BÓÎe¿«ƒƒ¿

CÈLÓ‰L È‡ÁBÈ Ôa לעולם ∆»∆ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb ˙„È¯È¿ƒ«¿»ƒ«¿≈

‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡19, כמסופר ¬ƒ«»
צריך  העולם היה שפעם בזוהר

באו  לרשב"י לגשם , התלמידים

הפסוק  (על תורה אמר והוא

שבת  נעים ומה טוב מה "הנה

גשמים, וירדו יחד") גם אחים

˙„È¯È ‰È‰zL È„Î·c¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«
¯Ê‚pL È¯Á‡Ï ÌÈÓLb¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«

ÈˆÚ¯˙למעלה  ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÈÓLb¿»ƒ«¿≈

,L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ שלא «¿»«»»»
בשעה  לכן קודם קיים. היה

נתבאר שנגזרה  והרי הגזירה,

בכוח  דווקא הוא זה שדבר לעיל

רצון", "יהי שפועלת התפילה

חדש, ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒרצון
,‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«»

‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú ÈÏa ,‡ÏÈnÓ C¯„a ‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ בקשה ובלי »¿»««¿»»¿∆∆ƒ≈»¿ƒ¬»ƒƒ»
"חסידיך" ידי שעל הברכה של המיוחדת המעלה וזו כך, על מיוחדת

היא  חדש רצון ופעולת המשכת כלל בדרך כי שאף יברכוכה") ("וחסידיך

התפילה  מעלת את גם יש זו לברכה הרי ברכה, לעומת שבתפילה היתרון

חדש. רצון שפועלת

¯Ó‡n‰a ·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ תרע"ה משנת לעיל הנזכר ¿≈«¿«∆»¿««¬»
‰ÎLÓ‰‰ BÓk ‡È‰ EÈ„ÈÒÁc ‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈«¿»»«¬ƒ∆ƒ¿««¿»»

,‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ויגיעה עבודה ללא חדש דבר וממשיכה הפועלת ∆«¿≈»
daמיוחדת, LiL ‰ÎLÓ‰Ó ‡Ó‚c ‡È·‰Ï È„Îa ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿≈¿»ƒÀ¿»≈«¿»»∆≈»

È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ Ìb ‡l‡ (‰Î¯·„Â ‰lÙ˙c) ˙BÏÚn‰ ÈzL¿≈««¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»∆»«¿ƒ∆«¿≈
BÊ ‡Ó‚cלתורה "חסידיך" של הברכה השוואת e‡a¯של ÛqÂ˙Ó À¿»ƒ¿«≈≈
ÈelÚ‰aהמיוחד ÎeÎ¯·È‰,היתרון EÈ„ÈÒÁc.ומבאר שהולך וכפי ¿»ƒ«¬ƒ∆¿»¿»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â20ÌÈ˙ÙBn‰ ÔÈÚa מעשי ¿»ƒ¿»ƒ¿…»¿ƒ≈»¿ƒ¿««¿ƒ
ומופת  לאות שהיו פלא

ÌÈÓeˆÚ‰ ושידוד שינוי תוך »¬ƒ
הטבע nk‰גדרי eNÚL∆»«»

BÓk ,ÌÈ‡¯BÓ‡Â ÌÈ‡pz«»ƒ«¬»ƒ¿
¯Ó‡L ¯È‡È Ôa ÒÁt Èa«̄ƒƒ¿»∆»ƒ∆»«

‡¯‰ È‡Èb גינאי הנהר ƒ««¬»
EÈÓÈÓ ÈÏ ˜ÏÁ21 כסיפור ¬…ƒ≈∆

יאיר  בן פנחס שרבי ז"ל חכמינו

וכשהגיע  שבויים לפדיון הלך

לעברו  יכול היה ולא גינאי לנהר

מימך  לי 'חלוק לנהר אמר

א  הנהר: לו אמר בך'. תה ואעבור

הולך  ואני רצונך, לעשות הולך

אם  ספק אתה קוני, רצון לעשות

ואני  עושה לא או עושה אתה

פינחס  רבי לו אמר עושה. וודאי

אתה  אין אם לנהר: יאיר בן

יעברו  שלא עליך גוזרני חולק,

חלק  הנהר ואז לעולם. מים בך

יאיר  בן פינחס ורבי מימו את

בדרכו  È„ÈŒÏÚהמשיך Èkƒ«¿≈
Ì‰lL ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»∆»∆

eÎÈLÓ‰ והאמוראים התנאים ƒ¿ƒ
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהללו Èelbƒ≈

באלוקות, ביותר גבוהה מדרגה

מוגבל  בלתי אינסופי אלוקי אור

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
האור  שבו השתלשלות' 'סדר

מסודרת  בצורה נמשך האלוקי

‰Bz¯‰והדרגתית. ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰a Ìb ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆«¿««¿»»∆«¿≈≈∆«»
Ï"p‰ (˙BÏÚÓ) ÌÈÈÚ ÈL eÈ‰ ÌÈ‡¯BÓ‡Â ÌÈ‡pz‰ ÏÎc הן ¿»««»ƒ«¬»ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ«¬««

שהיא  הברכה מעלת והן חדשה והמשכה חדש רצון שמעוררת התפילה מעלת

ביותר. נעלה ושורש ממקור והמשכה והכרח ציווי ÒÚ˜בדרך È„ÈŒÏÚL∆«¿≈≈∆
‡lL ÈzÓ‡ LecÁ] ÌÏBÚa LecÁÂ ÈepL ‰NÚ Ì‰lL ‰¯Bz‰«»∆»∆«¬∆ƒ¿ƒ»»ƒ¬ƒƒ∆…

ÌÏBÚ‰ ¯B˜Óe L¯La Ìb ‰È‰22 לחידוש עד מלכתחילה שנברא כפי »»«¿…∆¿»»
והאמוראים  התנאים של לימודם ידי על ‰p‰¯,שנפעל ˙˜eÏÁ BÓÎe ,[¿¬««»»

בו לעבור יוכל יאיר בן שפנחס כדי Ìbשנבקע LecÁÂ ÈepL ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«
¯‰p‰c B¯B˜Óe BL¯L Èa‚Ï23 צריך הוא ומקורו שורשו מצד כי ¿«≈»¿¿¿«»»
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אּלא) ּבּקׁשה, עלֿידי (לא נעׂשה וׁשהּׁשּנּוי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדתפּלה,
ּדברכה  הּמעלה - יאיר ּבן ּפנחס רּבי ׁשל הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי
ׁשרּבי  ּבזה ׁשהחּדּוׁש לֹומר, ויׁש צּוּוי. ּבדר ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהיא
אמירת  עלֿידי ּגׁשמים ירידת  המׁשי יֹוחאי ּבן  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָׁשמעֹון
ּתּנאים  ּכּמה ׁשעׂשּו העצּומים הּמֹופתים לגּבי ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּתֹורה

הּוא  ׁשּלהם הּתֹורה עסק עלֿידי ׁשהּׁשּנּוי 24ואמֹוראים , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּצּוּוי  עלֿידי הּוא ואמֹוראים הּתּנאים ּכל ׁשעׂשּו ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבעֹולם
על  וגזר ׁשּצּוה יאיר ּבן ּפנחס רּבי ּוכמֹו ׁשּלהם, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגזרה
עלֿידי  מטר ּדירידת והחּדּוׁש מימיו, את ׁשּיחלק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּנהר
ּדהגם  הּוא, יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ּתֹורה ְְֲֲִִִִֶַַַַָָאמירת
ּברמז), לא (ּגם ּכלל צּוּוי היה לא ׁשאמר ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּב'ּדרּוׁש'
ירידת  נעׂשה ׁשּלֹו ּתֹורה אמירת עלֿידי ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָמּכלֿמקֹום,
ּבהּמאמר  ׁשּמביא ּדזה לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּגׁשמים.
ּבכדי  הּוא ּתֹורה אמירת עלֿידי ּגׁשמים ּדירידת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻהּדגמא
הּברכה  ׁשעלֿידי ההמׁשכה הּוא ׁשעלּֿדרֿזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלרמז

יב). סעיף (ּכדלקּמן יברכּוכה ְְְְֲִִֶַַָָָּדחסידי

[ההמׁשכה Óe·‡¯ה) כה' ּד'יברכּו הּׁשּיכּות ּבהּמאמר ¿»≈ְְְְֲִַַַַַַָָָָָָ
ׁשּלמעלה  מאֹורֿאיןֿסֹוף (ּכה) ְְְְֵֵֶַַָֹּבמלכּות

הרמּב"ם  ּׁשּכתב מה עלּֿפי ,לחסידי 25מהׁשּתלׁשלּות] ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
עני  הּוא ּדצדקה לצדקה, חסד ׁשּבין הּיׁשר החּלּוק ן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הראּוי  ּכפי אחד לכל לתת ויׁשר) צדק מּלׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ(צדקה
ׁשהּוא  מּמה יֹותר להטיב הּטֹוב הפלגת הּוא וחסד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו,
ׁשּצדקה  הרמּב"ם ּׁשּכתב ּדמה ּבהּמאמר, ּומביא ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָראּוי.
ּכמֹו הּוא לֹו, הראּוי ּכפי אחד לכל ההׁשּפעה ְְְְִֶַַָָָָָָהּוא

צדקה  מצות (ּגּבי לֹו,26ׁשּכתּוב יחסר אׁשר מחסֹורֹו ּדי ( ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו מצּוה 27ואמרּו אּתה ואי מחסֹורֹו ּדי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ

מּמה  יֹותר להטיב הּטֹוב הפלגת [ׁשהּוא והחסד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלעׁשרֹו.
מּמּלּוי  (למעלה ּברּבּוי הׁשּפעה הּוא ראּוי] ְְְְִִִֶַַָָָָׁשהּוא
למעלה  הּוא ועלּֿדרֿזה עׁשירּות. ְְְֲִִֶֶֶַַַָָהחּסרֹון),
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שם. תוספות וראה שם). (חולין קוני" ואילך.24)רצון ערב ס"ע אייר המאמרים ספר - מנחם תורת ראה - בזה ביאור מו"נ 25)עוד

פנ"ג. ח.26)ח"ג טו, ב.27)ראה סז, כתובות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להתחלק מבלי שנברא, כפי לזרום lÙ˙c‰,להמשיך ‰ÏÚn‰ Z««¬»ƒ¿ƒ»

,‰Lwa È„ÈŒÏÚ ‡Ï) ‰NÚ ÈepM‰LÂ,התפילה ‡l‡)כעניין ¿∆«ƒ«¬∆…«¿≈«»»∆»
‰Î¯·c ‰ÏÚn‰ Z ¯È‡È Ôa ÒÁt Èa¯ ÏL Èeev‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ∆«ƒƒ¿»∆»ƒ««¬»ƒ¿»»

.Èeeˆ C¯„a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆ƒ
LecÁ‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ

ÔBÚÓLוהיתרון Èa¯L ‰Êa»∆∆«ƒƒ¿
˙„È¯È CÈLÓ‰ È‡ÁBÈ Ôa∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb¿»ƒ«¿≈¬ƒ«

‰¯BzÌÈ˙ÙBn‰ Èa‚Ï »¿«≈«¿ƒ
‰nk eNÚL ÌÈÓeˆÚ‰»¬ƒ∆»«»
È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡¯BÓ‡Â ÌÈ‡pz«»ƒ«¬»ƒ«¿≈

Ì‰lL ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ אף ≈∆«»∆»∆
שני  את יש בכך העניינים,שגם

מעלת  והן התפילה מעלת הן

e‰24ÈepM‰L‡הברכה, ,∆«ƒ
Ïk eNÚL ÌÏBÚa»»∆»»
‡e‰ ÌÈ‡¯BÓ‡Â ÌÈ‡pz‰««»ƒ«¬»ƒ
‰¯Êb‰Â Èeev‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿«¿≈»
ÒÁt Èa¯ BÓÎe ,Ì‰lL∆»∆¿«ƒƒ¿»
ÏÚ ¯Ê‚Â ‰evL ¯È‡È Ôa∆»ƒ∆ƒ»¿»««
,ÂÈÓÈÓ ˙‡ ˜ÏÁiL ¯‰p‰«»»∆«¿…∆≈»

שהנהר  התנגד למרות מצידו

È¯Èc„˙לכך, LecÁ‰Â¿«ƒƒƒ«
˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ¯ËÓ»»«¿≈¬ƒ«
Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ‰¯Bz»¿«ƒƒ¿∆
Ì‚‰c ,‡e‰ È‡ÁBÈ»ƒ«¬«

¯Ó‡L 'Le¯c'aL רבי ∆«¿∆»«
יוחאי  בר ‰È‰שמעון ‡Ï…»»

ÏÏk Èeeˆ גשמים ירידת על ƒ¿»
ÊÓ¯a ‡Ï Ìb) וכאמור «…¿∆∆

הפסוק שדברי  על היו התורה

שבת  נעים ומה טוב מה "הנה

יחד" גם ŒÏkÓאחים ,(ƒ»
˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ,ÌB˜Ó»«¿≈¬ƒ«
˙„È¯È ‰NÚ BlL ‰¯Bz»∆«¬»¿ƒ«

ÌÈÓLb שהמשכת ונמצא ¿»ƒ
רשב"י  של תורתו ידי על הגשם

כי  במיוחד, גדול חידוש היא

מעלת  את בו שיש לכך בנוסף

ומקור  משורש שממשיכה הברכה מעלת ואת חדש רצון שפועלת התפילה

ממילא. בדרך אלא ציווי ללא זה היה להתקיים, וחייבת ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰נעלה
ÌÈÓLb ˙„È¯Èc ‡Ó‚c‰ ¯Ó‡n‰a ‡È·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ≈«¿∆∆≈ƒ¿««¬»«À¿»ƒƒ«¿»ƒ

‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ את שעשו ולא והאמוראים מהתנאים הדוגמא «¿≈¬ƒ«»
‰‰ÎLÓ‰'מופתים' ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ÊÓ¯Ï È„Îa ‡e‰ƒ¿≈ƒ¿…∆«∆∆∆««¿»»

‰ÎeÎ¯·È EÈ„ÈÒÁc ‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚL המעלות כל את יש בה שגם ∆«¿≈«¿»»«¬ƒ∆¿»¿»
רשב"י  של יב (Ôn˜Ï„kשבתורתו ).סעיף ¿ƒ¿«»

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe (‰¿»≈¿««¬»
˙eÎiM‰ והפנימית התוכנית ««»

‰ÎLÓ‰‰] '‰ÎeÎ¯·È'cƒ¿»¿»««¿»»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó (‰k) ˙eÎÏÓa¿«¿…≈≈
‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»
,EÈ„ÈÒÁÏ [˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¬ƒ∆
בכוחם  "חסידיך" דווקא שלכן

וההשפעה  ההמשכה את לפעול

kM˙·הזו  ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«∆»«
Ì"aÓ¯‰25˜elÁ‰ ההבדל »«¿««ƒ

,‰˜„ˆÏ „ÒÁ ÔÈaL∆≈∆∆ƒ¿»»
¯Li‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰˜„ˆcƒ¿»»ƒ¿««…∆

ˆ„˜הגינות  ÔBLlÓ ‰˜„ˆ)¿»»ƒ¿∆∆
(¯LÈÂ יש היושר פי שעל »…∆

ÈÙk „Á‡ ÏÎÏ ˙˙Ï»≈¿»∆»¿ƒ
Èe‡¯‰ והמגיע„ÒÁÂ ,BÏ »»¿∆∆

·Bh‰ ˙‚ÏÙ‰ ‡e‰ טוב «¿»««
רבה  מהרגיל במידה ומופלגת

·ÈË‰Ï לזולת‰nÓ ¯˙BÈ ¿≈ƒ≈ƒ«
‡È·Óe .Èe‡¯ ‡e‰L∆»≈ƒ
·˙kM ‰Óc ,¯Ó‡n‰a¿««¬»¿«∆»«
‡e‰ ‰˜„vL Ì"aÓ¯‰»«¿«∆¿»»
ÈÙk „Á‡ ÏÎÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿»∆»¿ƒ
BÓk ‡e‰ ,BÏ Èe‡¯‰»»¿
˙ÂˆÓ Èab) ·e˙kL∆»«≈ƒ¿«

‰˜„ˆ26B¯BÒÁÓ Èc ( ¿»»≈«¿
e¯Ó‡Â ,BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡¬∆∆¿«¿»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯27Èc «≈«≈
‰eˆÓ ‰z‡ È‡Â B¯BÒÁÓ«¿¿ƒ«»¿À∆

B¯LÚÏ אחד שמצד כלומר ¿»¿
צרכיו  כל את לעני לספק חובה

אין  אבל מחסורו, את ולמלא

ולהפוך  כך על להוסיף צורך

שהחובה  ונמצא לעשיר, אותו

ולא  לו הראוי כפי לו לתת היא

‰Bh·יותר. ˙‚ÏÙ‰ ‡e‰L] „ÒÁ‰Â במיוחד ורחבה גדולה במידה טוב ¿«∆∆∆«¿»««
‰ÏÚÓÏ) Èea¯a ‰ÚtL‰ ‡e‰ [Èe‡¯ ‡e‰L ‰nÓ ¯˙BÈ ·ÈË‰Ï¿≈ƒ≈ƒ«∆»«¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .˙e¯ÈLÚ ,(ÔB¯qÁ‰ ÈelnÓ האמור להבדל בין בדומה ƒƒ«ƒ»¬ƒ¿«∆∆∆
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e"kyz'd ,elqk h"i

הּוא  הּצדקה ּדענין הּמלכּות, ּבספירת ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּבההמׁשכה
נתמּלא  ׁשעלֿידיֿזה לּמלכּות, ׁשּׁשּי הּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהמׁשכת

[וכּידּוע  ׁשּלּה. הּׁשמים 28החּסרֹון את עׂשית אּת ּבענין ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
להּוֹות 29גֹו' מקֹור נעׂשית ׁשהּמלכּות ּדזה ה', חסר אּת ,ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָ

עלֿידי  הּוא גֹו') הּׁשמים את (עׂשית העֹולמֹות ְִִֵֶֶַַַָָָָָאת
 ֿ זעיר ּבינה, חכמה, (ּכתר, ּפרצּופים ה' מ ּמּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנחסרּו
הּמלכּות, חיצֹונּיּות רק הּוא ּׁשּנׁשאר וזה ּומלכּות, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַאנּפין
אֹור  ּגּלּוי המׁשכת הּוא החסד וענין ּדמלכּות)]. ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָמלכּות
וזהּו ּבמלכּות. ׁשּנמׁש לּמלכּות מּׁשּיכּות ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ז"ל  רּבֹותינּו קֹונֹו,30ׁשאמרּו עם הּמתחּסד חסיד איזהּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
זהר' ּב'ּתּקּוני קֹונֹו31ּומפרׁש ּדיליּה, קן עם - קֹונֹו עם , ְְִִִִֵֵֵַַָֹ

קנין  נקרא אצילּות (ּכי זעירֿאנּפין ּוזעירֿאנּפין 32הּוא , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָ
האצילּות  סֹוף (ּכמֹו33הּוא הּמלכּות  הּוא  ּדילי ּה וקן ,( ְְְֲִִֵַַַָ

ּב'ּפרּדס' הּמתחּסד 34ׁשּכתב וענין קן), נקראת ׁשהּמלכּות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
חדׁש אֹור ּגּלּוי ּבּמלכּות ׁשּממׁשי הּוא ּדיליּה קן ְְִִִִֵֶַַַַָָעם
ּובענין  עׁשירּות. מּמּנה), ׁשּנסּתּלק מהאֹור ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(ׁשּלמעלה
ׁשההמׁשכה  עּתיק. הּכתר, ּפנימּיּות הּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָהּספירֹות

החּסרֹון  מּלּוי ּבכלל הּוא ,ארי הּכתר, .35ּדחיצֹונּיּות ְְֲִִִִִִֶֶַַָָ
ׁשהּוא  אּלא הּנאצלים ּומקֹור ׁשרׁש הּוא ׁשארי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּדכיון
לעֹולמֹות  הּׁשּי האֹור ּבכלל הּוא (סֹובב), עליהם ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָמּקיף
ּבּמלכּות, מתּגּלה אינֹו זה ּכׁשאֹור ולכן, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ(מלכּות),
נתמּלא  ּומתּגּלה, ּׁשּנמׁש ועלֿידי חסרה, היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמלכּות

ֿ 36החּסרֹון  אֹור ׁשּבּמאציל, ּתחּתֹונה ּבחינה הּוא ועּתיק . ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
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(28.149 ע' ה'תש"א ואילך. א רצו, ח"ב קונטרסים ואילך. קיז ע' עזר"ת ואילך. מג ע' תר"ס ואילך. רנח ע' תרנ"ג סה"מ גם ראה

ובכ"מ. קד. ע' תמוז המאמרים ספר - מנחם ו.29)תורת ט, א 30)נחמי' רפא, שם וראה (ברע"מ). ב רכב, ח"ג ב. קיד, ח"ב זהר

סע"ב). (א, בהקדמה תקו"ז שם.31)(ברע"מ). תקו"ז וראה ב). (טו, פ"י בתניא גם הובא (הובא 32)כן ד עה, משפטים תו"א

ובכ"מ. כאן). תער"ב תרס"ו33)בהמשך המשך ב. פא, תרומה תו"א ובכ"מ.ראה ואילך. רפד הכינויים)34)ס"ע ערכי (שער כג שער

כאן. תער"ב בהמשך הובא - קן בפנים.35)ערך כנ"ל מהמלכות, שנחסרו הפרצופים מה' הוא שכתר מזה גם גם 36)כמובן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבה  במידה טוב של במובן ל"חסד" ויושר צדק של במובן ‰e‡"צדקה"

‰ÏÚÓÏ ברוחניות‰ÎLÓ‰‰a העליונות האלוקותשל שבספירות ¿«¿»¿««¿»»
‰˜„v‰ ÔÈÚc ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa,הראוייה במידה והשפעה המשכה ƒ¿ƒ«««¿¿ƒ¿««¿»»

Èelb‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ האלוקי האור eÎÏnÏ˙,של CiML ערכה לפי «¿»««ƒ∆«»««¿
∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ומהותה,

dlL ÔB¯qÁ‰ ‡lÓ˙ אך ƒ¿«≈«ƒ»∆»
מכך. יותר Úe„iÎÂ]28לא ¿«»«

˙‡ ˙ÈNÚ z‡ ÔÈÚa¿ƒ¿««»»ƒ»∆
'B‚ ÌÈÓM‰29, של והכתיב «»«ƒ

הוא  זה בפסוק "אתה" המילה

,'‰ ¯ÒÁ z‡ כך על ומבואר «»»≈
החסידות  ∆¿Êc‰בתורת

˙eÎÏn‰L הספירה שהיא ∆««¿
האור  יורד שבאמצעותה האלוקי

("אתה  העולמות את להוות

B˜Ó¯עשית") ˙ÈNÚ«¬≈»
) ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙Be‰Ï ועל ¿«∆»»

נאמר  ‡˙הפסוק כך ˙ÈNÚ»ƒ»∆
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ('B‚ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¿≈
'‰ ‰pnÓ e¯ÒÁpL∆∆¿¿ƒ∆»
,‰ÓÎÁ ,¯˙k) ÌÈÙeˆ¯t«¿ƒ∆∆»¿»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ,‰Èaƒ»¿≈«¿ƒ

) ,˙eÎÏÓe העליונות הספירות «¿
בכינויים  בקבלה נקראות

'פרצופים', המכונים 'אנושיים'

כלל  ובדרך וצורה. דמות היינו

לחמישה  היא החלוקה

(כתר  אנפין" "אריך 'פרצופים':

אבא  מהספירות), שלמעלה

אנפין  זעיר (בינה) אמא (חכמה)

(מלכות)) נוקבא ∆¿ÊÂ‰(המידות),
¯‡LpM המלכות בספירת ∆ƒ¿«

'פרצופים' חמישה ממנה שנחסרו ‰eÎÏn˙,לאחר ˙eiBˆÈÁ ˜¯ ‡e‰«ƒƒ««¿
¯B‡ Èelb ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ „ÒÁ‰ ÔÈÚÂ .[(˙eÎÏÓc ˙eÎÏÓ«¿¿«¿¿ƒ¿««∆∆«¿»«ƒ

˙eÎÏnÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ערכה לפי מזה ואינו למעלה אלא ומהותה ∆¿«¿»ƒ«»««¿
.˙eÎÏÓa CLÓpL∆ƒ¿»¿«¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ30,BB˜ ÌÚ „qÁ˙n‰ „ÈÒÁ e‰ÊÈ‡ ¿∆∆»¿«≈«≈∆»ƒ«ƒ¿«≈ƒ
'¯‰Ê Èewz'a L¯ÙÓe31,dÈÏÈc Ô˜ ÌÚ Z BB˜ ÌÚ שלו,, הקן ¿»≈¿ƒ≈…«ƒƒ«ƒ≈

ÔÈ˜ ‡¯˜ ˙eÏÈˆ‡ Èk) ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ‡e‰ BB˜32ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊe , ¿≈«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈«¿ƒ

דאצילות  ‰‡ˆeÏÈ˙המידות ÛBÒ ‡e‰33dÈÏÈc Ô˜Â שלו ), ‰e‡הקן »¬ƒ¿«ƒ≈
'Òc¯t'a ·˙kL BÓk) ˙eÎÏn‰34,(Ô˜ ˙‡¯˜ ˙eÎÏn‰L ««¿¿∆»«««¿≈∆««¿ƒ¿≈≈

dÈÏÈc Ô˜ ÌÚ „qÁ˙n‰ ÔÈÚÂ בדרך שלו הקן עם חסידות,שמנהג של ¿ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ«ƒ≈
ומתחייב, שמגיע למה ‡B¯מעבר Èelb ˙eÎÏna CÈLÓnL ‡e‰∆«¿ƒ««¿ƒ

¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL) L„Á»»∆¿«¿»≈»
,(‰pnÓ ˜lzÒpL∆ƒ¿«≈ƒ∆»

˙e¯ÈLÚ מאשר יותר שהיא ¬ƒ
בלבד. החיסרון »¿ÔÈÚ·e¿ƒמילוי

˙B¯ÈÙq‰ שמעל הדרגה «¿ƒ
של ומעבר  החיסרון למילוי

המלכות  eiÓÈt˙ספירת ‡e‰¿ƒƒ
.˜ÈzÚ ,¯˙k‰«∆∆«ƒ
˙eiBˆÈÁc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒƒ
ÏÏÎa ‡e‰ ,CÈ¯‡ ,¯˙k‰«∆∆¬ƒƒ¿»

ÔB¯qÁ‰ ÈelÓ35 מבואר ƒ«ƒ»
'כתר  שבחינת וחסידות בקבלה

מהספירות  שלמעלה עליון'

הכתר  חיצוניות לשניים: נחלקת

אנפין" "אריך הנקראת

ו"עתיק  ארוכות) פנים (מילולית:

– הפירושים אחד (לפי יומין"

וגילוי), מ'יום' ונבדל נעתק

והתגלות  המשכה – ולענייננו

אריך  בחינת הכתר, מחיצוניות

מילוי  נחשבת - למלכות אנפין,

בלבד. «≈¿ÔÂÈÎcהחיסרון
¯B˜Óe L¯L ‡e‰ CÈ¯‡L∆¬ƒ…∆¿
‡e‰L ‡l‡ ÌÈÏˆ‡p‰«∆¡»ƒ∆»∆
,(··BÒ) Ì‰ÈÏÚ ÛÈwÓ«ƒ¬≈∆≈
בפנימיות  בהם מלובש ואינו

שלמעלה  מה'כתר' חלק ומהווה

כיון  הרי הספירות, מעשר

(שבעולם  לנבראים ומקור שורש הוא עולם שלמעשה שהוא בגלל האצילות,

אלא  עצמית ישות בעלי "נבראים" להם לקרוא ניתן לא ממש", "אלוקות של

"נאצלים") נקראים BÓÏBÚÏ˙הם CiM‰ ¯B‡‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»»««»»»
‰Ê ¯B‡Lk ,ÔÎÏÂ ,(˙eÎÏÓ) אריך' של אחד האור הוא (שכאמור אנפין' «¿¿»≈¿∆∆

הבריאה) לצורך מהמלכות שנחסרו ה'פרצופים' lb˙Ó‰מחמשת BÈ‡≈ƒ¿«∆
CLÓpM È„ÈŒÏÚÂ ,‰¯ÒÁ ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ,˙eÎÏna אריך האור' של ««¿««¿ƒ¬≈»¿«¿≈∆ƒ¿»

המלכות,lb˙Óe‰אנפין' ‰ÔB¯qÁבספירת ‡lÓ˙36,מזה יותר לא אך ƒ¿«∆ƒ¿«≈«ƒ»
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יי e"kyz'd ,elqk h"i

הּוא  הּצדקה ּדענין הּמלכּות, ּבספירת ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּבההמׁשכה
נתמּלא  ׁשעלֿידיֿזה לּמלכּות, ׁשּׁשּי הּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהמׁשכת

[וכּידּוע  ׁשּלּה. הּׁשמים 28החּסרֹון את עׂשית אּת ּבענין ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
להּוֹות 29גֹו' מקֹור נעׂשית ׁשהּמלכּות ּדזה ה', חסר אּת ,ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָ

עלֿידי  הּוא גֹו') הּׁשמים את (עׂשית העֹולמֹות ְִִֵֶֶַַַָָָָָאת
 ֿ זעיר ּבינה, חכמה, (ּכתר, ּפרצּופים ה' מ ּמּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנחסרּו
הּמלכּות, חיצֹונּיּות רק הּוא ּׁשּנׁשאר וזה ּומלכּות, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַאנּפין
אֹור  ּגּלּוי המׁשכת הּוא החסד וענין ּדמלכּות)]. ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָמלכּות
וזהּו ּבמלכּות. ׁשּנמׁש לּמלכּות מּׁשּיכּות ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ז"ל  רּבֹותינּו קֹונֹו,30ׁשאמרּו עם הּמתחּסד חסיד איזהּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
זהר' ּב'ּתּקּוני קֹונֹו31ּומפרׁש ּדיליּה, קן עם - קֹונֹו עם , ְְִִִִֵֵֵַַָֹ

קנין  נקרא אצילּות (ּכי זעירֿאנּפין ּוזעירֿאנּפין 32הּוא , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָ
האצילּות  סֹוף (ּכמֹו33הּוא הּמלכּות  הּוא  ּדילי ּה וקן ,( ְְְֲִִֵַַַָ

ּב'ּפרּדס' הּמתחּסד 34ׁשּכתב וענין קן), נקראת ׁשהּמלכּות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
חדׁש אֹור ּגּלּוי ּבּמלכּות ׁשּממׁשי הּוא ּדיליּה קן ְְִִִִֵֶַַַַָָעם
ּובענין  עׁשירּות. מּמּנה), ׁשּנסּתּלק מהאֹור ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(ׁשּלמעלה
ׁשההמׁשכה  עּתיק. הּכתר, ּפנימּיּות הּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָהּספירֹות

החּסרֹון  מּלּוי ּבכלל הּוא ,ארי הּכתר, .35ּדחיצֹונּיּות ְְֲִִִִִִֶֶַַָָ
ׁשהּוא  אּלא הּנאצלים ּומקֹור ׁשרׁש הּוא ׁשארי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּדכיון
לעֹולמֹות  הּׁשּי האֹור ּבכלל הּוא (סֹובב), עליהם ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָמּקיף
ּבּמלכּות, מתּגּלה אינֹו זה ּכׁשאֹור ולכן, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ(מלכּות),
נתמּלא  ּומתּגּלה, ּׁשּנמׁש ועלֿידי חסרה, היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמלכּות

ֿ 36החּסרֹון  אֹור ׁשּבּמאציל, ּתחּתֹונה ּבחינה הּוא ועּתיק . ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
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(28.149 ע' ה'תש"א ואילך. א רצו, ח"ב קונטרסים ואילך. קיז ע' עזר"ת ואילך. מג ע' תר"ס ואילך. רנח ע' תרנ"ג סה"מ גם ראה

ובכ"מ. קד. ע' תמוז המאמרים ספר - מנחם ו.29)תורת ט, א 30)נחמי' רפא, שם וראה (ברע"מ). ב רכב, ח"ג ב. קיד, ח"ב זהר

סע"ב). (א, בהקדמה תקו"ז שם.31)(ברע"מ). תקו"ז וראה ב). (טו, פ"י בתניא גם הובא (הובא 32)כן ד עה, משפטים תו"א

ובכ"מ. כאן). תער"ב תרס"ו33)בהמשך המשך ב. פא, תרומה תו"א ובכ"מ.ראה ואילך. רפד הכינויים)34)ס"ע ערכי (שער כג שער

כאן. תער"ב בהמשך הובא - קן בפנים.35)ערך כנ"ל מהמלכות, שנחסרו הפרצופים מה' הוא שכתר מזה גם גם 36)כמובן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבה  במידה טוב של במובן ל"חסד" ויושר צדק של במובן ‰e‡"צדקה"

‰ÏÚÓÏ ברוחניות‰ÎLÓ‰‰a העליונות האלוקותשל שבספירות ¿«¿»¿««¿»»
‰˜„v‰ ÔÈÚc ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa,הראוייה במידה והשפעה המשכה ƒ¿ƒ«««¿¿ƒ¿««¿»»

Èelb‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ האלוקי האור eÎÏnÏ˙,של CiML ערכה לפי «¿»««ƒ∆«»««¿
∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ומהותה,

dlL ÔB¯qÁ‰ ‡lÓ˙ אך ƒ¿«≈«ƒ»∆»
מכך. יותר Úe„iÎÂ]28לא ¿«»«

˙‡ ˙ÈNÚ z‡ ÔÈÚa¿ƒ¿««»»ƒ»∆
'B‚ ÌÈÓM‰29, של והכתיב «»«ƒ

הוא  זה בפסוק "אתה" המילה

,'‰ ¯ÒÁ z‡ כך על ומבואר «»»≈
החסידות  ∆¿Êc‰בתורת

˙eÎÏn‰L הספירה שהיא ∆««¿
האור  יורד שבאמצעותה האלוקי

("אתה  העולמות את להוות

B˜Ó¯עשית") ˙ÈNÚ«¬≈»
) ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙Be‰Ï ועל ¿«∆»»

נאמר  ‡˙הפסוק כך ˙ÈNÚ»ƒ»∆
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ('B‚ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¿≈
'‰ ‰pnÓ e¯ÒÁpL∆∆¿¿ƒ∆»
,‰ÓÎÁ ,¯˙k) ÌÈÙeˆ¯t«¿ƒ∆∆»¿»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ,‰Èaƒ»¿≈«¿ƒ

) ,˙eÎÏÓe העליונות הספירות «¿
בכינויים  בקבלה נקראות

'פרצופים', המכונים 'אנושיים'

כלל  ובדרך וצורה. דמות היינו

לחמישה  היא החלוקה

(כתר  אנפין" "אריך 'פרצופים':

אבא  מהספירות), שלמעלה

אנפין  זעיר (בינה) אמא (חכמה)

(מלכות)) נוקבא ∆¿ÊÂ‰(המידות),
¯‡LpM המלכות בספירת ∆ƒ¿«

'פרצופים' חמישה ממנה שנחסרו ‰eÎÏn˙,לאחר ˙eiBˆÈÁ ˜¯ ‡e‰«ƒƒ««¿
¯B‡ Èelb ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ „ÒÁ‰ ÔÈÚÂ .[(˙eÎÏÓc ˙eÎÏÓ«¿¿«¿¿ƒ¿««∆∆«¿»«ƒ

˙eÎÏnÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ערכה לפי מזה ואינו למעלה אלא ומהותה ∆¿«¿»ƒ«»««¿
.˙eÎÏÓa CLÓpL∆ƒ¿»¿«¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ30,BB˜ ÌÚ „qÁ˙n‰ „ÈÒÁ e‰ÊÈ‡ ¿∆∆»¿«≈«≈∆»ƒ«ƒ¿«≈ƒ
'¯‰Ê Èewz'a L¯ÙÓe31,dÈÏÈc Ô˜ ÌÚ Z BB˜ ÌÚ שלו,, הקן ¿»≈¿ƒ≈…«ƒƒ«ƒ≈

ÔÈ˜ ‡¯˜ ˙eÏÈˆ‡ Èk) ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ‡e‰ BB˜32ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊe , ¿≈«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈«¿ƒ

דאצילות  ‰‡ˆeÏÈ˙המידות ÛBÒ ‡e‰33dÈÏÈc Ô˜Â שלו ), ‰e‡הקן »¬ƒ¿«ƒ≈
'Òc¯t'a ·˙kL BÓk) ˙eÎÏn‰34,(Ô˜ ˙‡¯˜ ˙eÎÏn‰L ««¿¿∆»«««¿≈∆««¿ƒ¿≈≈

dÈÏÈc Ô˜ ÌÚ „qÁ˙n‰ ÔÈÚÂ בדרך שלו הקן עם חסידות,שמנהג של ¿ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ«ƒ≈
ומתחייב, שמגיע למה ‡B¯מעבר Èelb ˙eÎÏna CÈLÓnL ‡e‰∆«¿ƒ««¿ƒ

¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL) L„Á»»∆¿«¿»≈»
,(‰pnÓ ˜lzÒpL∆ƒ¿«≈ƒ∆»

˙e¯ÈLÚ מאשר יותר שהיא ¬ƒ
בלבד. החיסרון »¿ÔÈÚ·e¿ƒמילוי

˙B¯ÈÙq‰ שמעל הדרגה «¿ƒ
של ומעבר  החיסרון למילוי

המלכות  eiÓÈt˙ספירת ‡e‰¿ƒƒ
.˜ÈzÚ ,¯˙k‰«∆∆«ƒ
˙eiBˆÈÁc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒƒ
ÏÏÎa ‡e‰ ,CÈ¯‡ ,¯˙k‰«∆∆¬ƒƒ¿»

ÔB¯qÁ‰ ÈelÓ35 מבואר ƒ«ƒ»
'כתר  שבחינת וחסידות בקבלה

מהספירות  שלמעלה עליון'

הכתר  חיצוניות לשניים: נחלקת

אנפין" "אריך הנקראת

ו"עתיק  ארוכות) פנים (מילולית:

– הפירושים אחד (לפי יומין"

וגילוי), מ'יום' ונבדל נעתק

והתגלות  המשכה – ולענייננו

אריך  בחינת הכתר, מחיצוניות

מילוי  נחשבת - למלכות אנפין,

בלבד. «≈¿ÔÂÈÎcהחיסרון
¯B˜Óe L¯L ‡e‰ CÈ¯‡L∆¬ƒ…∆¿
‡e‰L ‡l‡ ÌÈÏˆ‡p‰«∆¡»ƒ∆»∆
,(··BÒ) Ì‰ÈÏÚ ÛÈwÓ«ƒ¬≈∆≈
בפנימיות  בהם מלובש ואינו

שלמעלה  מה'כתר' חלק ומהווה

כיון  הרי הספירות, מעשר

(שבעולם  לנבראים ומקור שורש הוא עולם שלמעשה שהוא בגלל האצילות,

אלא  עצמית ישות בעלי "נבראים" להם לקרוא ניתן לא ממש", "אלוקות של

"נאצלים") נקראים BÓÏBÚÏ˙הם CiM‰ ¯B‡‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»»««»»»
‰Ê ¯B‡Lk ,ÔÎÏÂ ,(˙eÎÏÓ) אריך' של אחד האור הוא (שכאמור אנפין' «¿¿»≈¿∆∆

הבריאה) לצורך מהמלכות שנחסרו ה'פרצופים' lb˙Ó‰מחמשת BÈ‡≈ƒ¿«∆
CLÓpM È„ÈŒÏÚÂ ,‰¯ÒÁ ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ,˙eÎÏna אריך האור' של ««¿««¿ƒ¬≈»¿«¿≈∆ƒ¿»

המלכות,lb˙Óe‰אנפין' ‰ÔB¯qÁבספירת ‡lÓ˙36,מזה יותר לא אך ƒ¿«∆ƒ¿«≈«ƒ»
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icnrיב eid miaxa ik il axwn iytp melya dct

ּגם  (למעלה לעֹולמֹות מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָאיןֿסֹוף
עׁשירּות  ּומּקיף), ּדסֹובב ּבאפן  .36מּׁשּיכּות ְְֲִִִֵֶַַָֹ

ּבגמרא CÈLÓÓeו) ּדאיתא היא 37ּבהּמאמר, ׁשּצדקה «¿ƒְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ
לענּיים  ּבין היא ּוגמילּותֿחסדים ְֲֲֲִִִִִִִֵַַָלענּיים,
ּגם  היא (ׁשּגמילּותֿחסדים ּומּזה לעׁשירים. ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָּבין
למעלה  היא החסד ׁשּמּצד ׁשההׁשּפעה מּובן, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָלעׁשירים)
לֹומר  אפׁשר היה ּדלכאֹורה ּולהעיר, עׁשיר. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמּמדרגת
עׁשירּות  לֹו ׁשּמׁשּפיעים היא לעׁשיר החסד ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּדהׁשּפעת
ׁשּכתּוב  ּומה מּקדם. לֹו ׁשהיתה מהעׁשירּות יֹותר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּגדֹולה
למעלה  היא החסד ׁשּמּצד ׁשההׁשּפעה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבהּמאמר
לֹו ׁשּמׁשּפיעים ּדכׁשההׁשּפעה לֹומר, יׁש עׁשיר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּמדרגת
חסר  היה ׁשּמּקדם ּכיון הרי, ׁשּבערּכֹו, ענין הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעכׁשו
אינֹו ּבערּכֹו), הּוא ׁשהענין (אף לֹו ׁשּמׁשּפיעים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהענין
ּבהּמאמר, מבאר ולכן ּד)עׁשיר. הענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָ(אמּתית
החסד  ׁשּמּצד ׁשהּׁשפע היא לעׁשירים ְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָּדגמילּותֿחסדים
אחר  ּבסּוג ׁשהּוא היינּו עׁשיר, מּמדרגת למעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהּוא

ענין  לֹו ׁשאין (וזה אינֹולגמרי ּכלל, ּבערּכֹו ׁשאינֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּלֹו). ּבהעׁשירּות ְֲִִֶָָחּסרֹון

מעׁשירּות,È„Î·eז) ׁשּלמעלה החסד ענין לבאר ƒ¿≈ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
העׁשירּות  ענין ּבאּור ּבהּמאמר ְְְֲֲִִִֵַַַַָָמקּדים
ׁשּבעׁשירּות). נעלית הכי (ּדרּגא ׁשלמה ּבימי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשהיתה
סיהרא  קיימא הוה ׁשלמה ׁשּבימי ּדזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּומבאר,

ּבמלכּות 38ּבאׁשלמּותא  ׁשּנמׁשכּו לזה ּדנֹוסף הּוא, , ְְְְְְְְִֶֶַַָָָ
ּגם  ּבּה נמׁש ּׁשּנחסרּו, הּפרצּופים ה' סיהרא) ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ(לבנה,
ּדמלכּות  ּומהעׁשירּות עּתיק. ה ּכתר, ּדפנימּיּות ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָהּגּלּוי
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מה. ע' תמוז המאמרים ספר - מנחם ב.37)תורת מט, ח"ג 38)סוכה א. פה, ח"ב סע"א. רמג, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר

לבנה. של דיסקוס נתמלא שלמה שבא כיון כו: פט"ו, שמו"ר וראה א. מו, ב. מ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ותוספת. חידוש ללא בלבד, החיסרון במילוי מדובר ÈÁa‰כי ‡e‰ ˜ÈzÚÂ¿«ƒ¿ƒ»

,ÏÈˆ‡naL ‰BzÁz,הבורא‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ לגמרי «¿»∆««¬ƒ≈∆¿«¿»
ÛÈwÓe ··BÒc ÔÙ‡a ˙eÎiMÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ) ˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓƒ«»»»¿«¿»«ƒ«»¿…∆¿≈«ƒ

של  השייכות אופן אנפין'שהיא e¯ÈLÚ˙'אריך למילוי 36), ומעבר מעל ¬ƒ
בלבד. החיסרון

,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe (Â«¿ƒ¿««¬»
‡¯Ó‚a ‡˙È‡c37‰˜„vL ¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»»

עלֿמנת נתינת  שלא נדבה

ÌÈiÚÏ,להחזיר  ‡È‰ƒ«¬ƒƒ
ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e הלוואה ¿ƒ¬»ƒ

ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa ‡È‰ƒ≈«¬ƒƒ≈
‰fÓe .ÌÈ¯ÈLÚÏ«¬ƒƒƒ∆
‡È‰ ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓbL)∆¿ƒ¬»ƒƒ
,Ô·eÓ (ÌÈ¯ÈLÚÏ Ìb««¬ƒƒ»
„ÒÁ‰ „vnL ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»∆ƒ««∆∆
˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ«¿≈«

¯ÈLÚ את ההשפעה.שמקבל »ƒ
‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ¿ƒ¿»»»
˙ÚtL‰c ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«¿«¿»«
‡È‰ ¯ÈLÚÏ „ÒÁ‰«∆∆∆»ƒƒ
˙e¯ÈLÚ BÏ ÌÈÚÈtLnL∆«¿ƒƒ¬ƒ
˙e¯ÈLÚ‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈≈»¬ƒ

Ì„wÓ BÏ ‰˙È‰L כן ואם ∆»¿»ƒ…∆
כל  גדול חידוש זו בהשפעה אין

כבר  לכן קודם גם כי היה כך,

עשיר  נעשה שכעת רק עשיר

(של  ההשפעה כן ואם יותר גדול

בהתאם  היא לעשיר "חסד")

ולא  ערכו ולפי שלו לדרגה

מדרגתו. e˙kL·למעלה ‰Óe«∆»
‰ÚtL‰‰L ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆««¿»»
‡È‰ „ÒÁ‰ „vnL∆ƒ««∆∆ƒ
,¯ÈLÚ ˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«¿≈«»ƒ

לומר  אפשר שהיה כפי ≈LÈולא
,¯ÓBÏ שהמאמר לכך שהסיבה «

של  מערכו שלמעלה בהשפעה שמדובר קובע אלא הזה ההסבר את מקבל לא

היא  ‰e‡משום העשיר ÂLÎÚ BÏ ÌÈÚÈtLnL ‰ÚtL‰‰LÎcƒ¿∆««¿»»∆«¿ƒƒ«¿»
Bk¯ÚaL ÔÈÚ גדולה עשירות לו נותנים וכעת עשיר היה לכן קודם גם (כי ƒ¿»∆¿∆¿

BÏיותר), ÌÈÚÈtLnL ÔÈÚ‰ ¯ÒÁ ‰È‰ Ì„wnL ÔÂÈk ,È¯‰ כעת ¬≈≈»∆ƒ…∆»»»≈»ƒ¿»∆«¿ƒƒ
¯ÈLÚ(c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡) BÈ‡ ,(Bk¯Úa ‡e‰ ÔÈÚ‰L Û‡) ונמצא «∆»ƒ¿»¿∆¿≈¬ƒƒ»ƒ¿»¿»ƒ

היה  לא קודם אמיתי.שגם Œ˙eÏÈÓ‚cעשיר ,¯Ó‡n‰a ¯‡·Ó ÔÎÏÂ¿»≈¿»≈¿««¬»ƒ¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ „ÒÁ‰ „vnL ÚÙM‰L ‡È‰ ÌÈ¯ÈLÚÏ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«¬ƒƒƒ∆«∆«∆ƒ««∆∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ‚eÒa ‡e‰L eÈÈ‰ ,¯ÈLÚ ˙‚¯„nÓ בהשפעה מדובר ƒ«¿≈«»ƒ«¿∆¿«≈¿«¿≈
עתה  עד זה לעשיר שיש מהעושר לחלוטין שונה ברמה שפע ÔÈ‡Lשל ‰ÊÂ)¿∆∆≈

BlL ˙e¯ÈLÚ‰a ÔB¯qÁ BÈ‡ ,ÏÏk Bk¯Úa BÈ‡L ÔÈÚ BÏƒ¿»∆≈¿∆¿¿»≈ƒ»¿»¬ƒ∆
סיבה  מהווה לא הזו הגבוהה ברמה העושר את לו היה לא עתה שעד והעובדה

עשיר  שאינו כמי אותו להגדיר

"שאינו  דבר העדר כי באמת

חסרון, נחשב לא כלל" בערכו

ראוי  אכן הוא בלעדיו וגם

אמיתי). עשיר לתואר בהחלט

ÔÈÚ ¯‡·Ï È„Î·e (Êƒ¿≈¿»≈ƒ¿«
‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰«∆∆∆¿«¿»

,˙e¯ÈLÚÓ גם השפעתו ולכן ≈¬ƒ
דבר  (ולא "חסד" היא לעשיר

ויושר") "צדק לפי שמתחייב

¯e‡a ¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó«¿ƒ¿««¬»≈
‰˙È‰L ˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚƒ¿«»¬ƒ∆»¿»
Î‰ ‡b¯c) ‰ÓÏL ÈÓÈaÈ ƒ≈¿……«¿»¬ƒ
.(˙e¯ÈLÚaL ˙ÈÏÚ«¬≈∆«¬ƒ
ÈÓÈaL ‰Êc ,¯‡·Óe¿»≈¿∆∆ƒ≈
‡ÓÈÈ˜ ‰Â‰ ‰ÓÏL¿……«»«¿»

‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ38, ƒ¬»¿«¿»»
(כפי  בשלמותו עומד היה הירח

ובזוהר  החודש), באמצע שהוא

כמשל  זו בהגדרה משתמשים

ישראל  בני של הנעלה למצב

המלך  שלמה של מלכותו בימי

הנזכר  במאמר מבואר כך ועל

ÛÒBcהעניין שתוכן  ,‡e‰¿»
eÎLÓpL ‰ÊÏ שלמה בימי ¿∆∆ƒ¿¿

(·Ï‰,המלך ˙eÎÏÓa¿«¿¿»»
‡¯‰ÈÒ לה אין שהירח כשם ƒ¬»

אורה  את ומקבלת משלה אור

ספירת  כך השמש, מאור

והיא  משלה אור לה אין המלכות

מהספירות  אורה את מקבלת

ממנה  ‰ÌÈÙeˆ¯tשלמעלה '‰ כדי e¯ÒÁpMהעליונים) המלכות ממידת ««¿ƒ∆∆¿¿
לעיל), שהוסבר (כפי מוגבלים עולמות באמצעותה Ìbשיתהוו da CLÓƒ¿»»«

ה'פרצופים' חמשת של והחיסרון הצמצום לפני אפילו היה שלא חדש אור

ÈzÚ˜שהוא ,¯˙k‰ ˙eiÓÈÙc Èelb‰ החיסרון שקודם לעיל כאמור «ƒƒ¿ƒƒ«∆∆«ƒ
והיא  אנפין' 'אריך בחינת הכתר, מחיצוניות התגלות במלכות הייתה

מקבלת  היא אזי העשירות, עניין בה נמשך כאשר אבל שנחסרו, מה'פרצופים'

החיסרון. קודם אפילו בה נמשכה שלא יומין' 'עתיק בחינת הכתר, מפנימיות
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e"kyz'd ,elqk h"i

ּגם  ליׂשראל מפלגה עׁשירּות נמׁשכה יׂשראל) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ(ּכנסת
נחׁשב  ּכסף ׁשאין ועד ּבגׁשמּיּות, מפלגה עׁשירּות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלמּטה,

למאּומה  ׁשלמה ּברּוחנּיּות,39ּבימי מפלגה ועׁשירּות , ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹֻ
ׁשהיה  ּדהּגּלּוי הּמקּדׁש, ּבית נבנה ּדוקא ׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּבימי
ׁשהיה  מהּגּלּוי יֹותר נעלה ּגּלּוי הּוא ה ּמקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבבית
היה  ׁשלמה ׁשּבימי ּדזה ּולהֹוסיף, מּקדם. ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבּמׁשּכן
הּמקּדׁש. ּבית ׁשּנבנה לפני ּגם הּוא ּביֹותר, נעלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּגּלּוי
ּדוקא  ׁשלמה עלֿידי היה הּמקּדׁש ּבית ׁשּבנין זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהרי

ּדוד  עלֿידי נעׂשה הּמקּדׁש ׁשּתבנית ּכמֹו40[אף הּוא [ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
וׁשלֹום 41ׁשּכתּוב  גֹו' מנּוחה איׁש יהיה (ׁשלמה) הּוא ְְְְִִֶֶָָָֹֹ

ּבית  יבנה הּוא (ולכן) ּבימיו יׂשראל על אּתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשקט
לׁשלמה  ּבטלים היּו הּגֹוים ׁשּכל ּדזה וידּוע, גֹו'. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלׁשמי
ּבטלים  ׁשהיּו הּוא וׁשלֹום] מנּוחה ּבימיו היּו ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָ[ׁשּלכן

עלֿידֹו ׁשהאיר ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ועלּֿדרֿזה 42להּגּלּוי . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
את  לׁשמע העּמים מּכל אליו ׁשּבאּו לזה ּבנֹוגע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּוא

מּפני 43חכמתֹו הּוא אליו ׁשּבאּו זה על האמּתי ּדהּטעם , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר) לאלקּות 45ּבּמׁשיח 44ׁשּנמׁשכּו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אליו  נמׁשכים יהיּו ׁשּכּלם ּדזה הּגֹוים, ּכל אליו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻונהרּו
אז, ּׁשהאיר אֹור הּגּלּוי ּכי לאלקּות). נמׁשכים ׁשּיהיּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָֹהּוא
אבּוקה  ּבדגמת ׁשּבעּמים, הּנּצֹוצֹות את אליו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻמׁש

הּנּצֹוצֹות  ּכל אליה אז 46ׁשּמֹוׁשכת ׁשהאיר ׁשהּגּלּוי וכיון . ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּבּמקֹומֹות  הּנּצֹוצֹות ּגם לכן, ּביֹותר, נעלה ּגּלּוי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהיה

ּכמֹו47הרחֹוקים  ׁשלמה, עלֿידי ׁשהאיר להּגּלּוי נמׁשכּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹ
ה'48ׁשּכתּוב  לׁשם ׁשלמה ׁשמע את ׁשמעת ׁשבא ּומלּכת ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

גֹו'. ירּוׁשלימה וּתבא ְְַַָָָֹגֹו'
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יג e"kyz'd ,elqk h"i

ּגם  ליׂשראל מפלגה עׁשירּות נמׁשכה יׂשראל) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ(ּכנסת
נחׁשב  ּכסף ׁשאין ועד ּבגׁשמּיּות, מפלגה עׁשירּות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלמּטה,

למאּומה  ׁשלמה ּברּוחנּיּות,39ּבימי מפלגה ועׁשירּות , ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹֻ
ׁשהיה  ּדהּגּלּוי הּמקּדׁש, ּבית נבנה ּדוקא ׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּבימי
ׁשהיה  מהּגּלּוי יֹותר נעלה ּגּלּוי הּוא ה ּמקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבבית
היה  ׁשלמה ׁשּבימי ּדזה ּולהֹוסיף, מּקדם. ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבּמׁשּכן
הּמקּדׁש. ּבית ׁשּנבנה לפני ּגם הּוא ּביֹותר, נעלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּגּלּוי
ּדוקא  ׁשלמה עלֿידי היה הּמקּדׁש ּבית ׁשּבנין זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהרי

ּדוד  עלֿידי נעׂשה הּמקּדׁש ׁשּתבנית ּכמֹו40[אף הּוא [ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
וׁשלֹום 41ׁשּכתּוב  גֹו' מנּוחה איׁש יהיה (ׁשלמה) הּוא ְְְְִִֶֶָָָֹֹ

ּבית  יבנה הּוא (ולכן) ּבימיו יׂשראל על אּתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשקט
לׁשלמה  ּבטלים היּו הּגֹוים ׁשּכל ּדזה וידּוע, גֹו'. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלׁשמי
ּבטלים  ׁשהיּו הּוא וׁשלֹום] מנּוחה ּבימיו היּו ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָ[ׁשּלכן

עלֿידֹו ׁשהאיר ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ועלּֿדרֿזה 42להּגּלּוי . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
את  לׁשמע העּמים מּכל אליו ׁשּבאּו לזה ּבנֹוגע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּוא

מּפני 43חכמתֹו הּוא אליו ׁשּבאּו זה על האמּתי ּדהּטעם , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר) לאלקּות 45ּבּמׁשיח 44ׁשּנמׁשכּו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אליו  נמׁשכים יהיּו ׁשּכּלם ּדזה הּגֹוים, ּכל אליו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻונהרּו
אז, ּׁשהאיר אֹור הּגּלּוי ּכי לאלקּות). נמׁשכים ׁשּיהיּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָֹהּוא
אבּוקה  ּבדגמת ׁשּבעּמים, הּנּצֹוצֹות את אליו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻמׁש

הּנּצֹוצֹות  ּכל אליה אז 46ׁשּמֹוׁשכת ׁשהאיר ׁשהּגּלּוי וכיון . ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּבּמקֹומֹות  הּנּצֹוצֹות ּגם לכן, ּביֹותר, נעלה ּגּלּוי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהיה

ּכמֹו47הרחֹוקים  ׁשלמה, עלֿידי ׁשהאיר להּגּלּוי נמׁשכּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹ
ה'48ׁשּכתּוב  לׁשם ׁשלמה ׁשמע את ׁשמעת ׁשבא ּומלּכת ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ
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Ë˜LÂ ÌBÏLÂ 'B‚ ‰ÁeÓ¿»¿»»∆∆
ÂÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÏÚ Ôz‡∆≈«ƒ¿»≈¿»»
היו  שבהם דוד לימי בניגוד

רבות ‰e‡מלחמות (ÔÎÏÂ)¿»≈
ÈÓLÏשלמה  ˙Èa ‰·Èƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ

ÏkL ‰Êc ,Úe„ÈÂ .'B‚¿»«¿∆∆»
ÌÈÏËa eÈ‰ ÌÈBb‰«ƒ»¿≈ƒ

‡e‰ [ÌBÏLÂ ‰ÁeÓ ÂÈÓÈa eÈ‰ ÔÎlL] ‰ÓÏLÏ מכך תוצאה ƒ¿……∆»≈»¿»»¿»¿»
B„ÈŒÏÚ ¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c Èelb‰Ï ÌÈÏËa eÈ‰L42 ונמצא ∆»¿≈ƒ¿«ƒ¿≈∆≈ƒ«»

בימיו. שהיה האלוקות מגילוי תוצאה הוא שלמה ידי על המקדש בית שבניין

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ גםÌÈnÚ‰ ÏkÓ ÂÈÏ‡ e‡aL ‰ÊÏ Ú‚Ba ¿«∆∆∆¿≈«¿∆∆»≈»ƒ»»«ƒ
B˙ÓÎÁ ˙‡ ÚÓLÏ43, בפרטיות בתנ"ך שמסופר ÌÚh‰cכפי ƒ¿…«∆»¿»¿«««

˙e˜Ï‡Ï eÎLÓpL ÈtÓ ‡e‰ ÂÈÏ‡ e‡aL ‰Ê ÏÚ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ«∆∆»≈»ƒ¿≈∆ƒ¿¿∆¡…
בגלוי בימיו e˙kL·שהאירה ‰Ó C¯cŒÏÚÂ)44ÁÈLna45e¯‰Â ¿«∆∆«∆»«»ƒ«¿»¬

eÈ‰iL ‡e‰ ÂÈÏ‡ ÌÈÎLÓ eÈ‰È ÌlkL ‰Êc ,ÌÈBb‰ Ïk ÂÈÏ‡≈»»«ƒ¿∆∆À»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»∆ƒ¿
.(˙e˜Ï‡Ï ÌÈÎLÓ באו שהגויים היא הדברים של הפנימית והמשמעות ƒ¿»ƒ∆¡…

‡B¯לשלמה Èelb‰ Èkƒ«ƒ
CLÓהאלוקי ,Ê‡ ¯È‡‰M∆≈ƒ»»«

˙BˆBvp‰ ˙‡ ÂÈÏ‡≈»∆«ƒ
האלוקיים  ÌÈnÚaL∆»«ƒהקדושים

בעמים  ונסתרים שטמונים

וחסידות  בקבלה (כמבואר

קדושה  ניצוצות בעניין בהרחבה

בדברים  ש'נפלו' אלוקיים

העולם), באומות ואפילו גשמיים

˙ÎLBnL ‰˜e·‡ ˙Ó‚„a¿À¿«¬»∆∆∆
˙BˆBvp‰ Ïk ‰ÈÏ‡46 ≈∆»»«ƒ

לרבנו  אור' ב'תורה כמבואר

לא  הראשון אדם שאילו הזקן

הקדושה  ניצוצות חוטא, היה

תוך  מתעלים היו שבעולם

העליונים  באורות התכללות

"כנר  ומגלה ממשיך היה שהאדם

האבוקה  שאם האבוקה בפני

יוכלל  לה הסמוך נר אזי קטנה

לא  מעט ירחיקוהו ואם בה

שהאבוקה  מפני בה יתכלל

האבוקה  תהיה אם אבל קטנה,

שיהיה  אףֿעלֿפי אזי גדולה,

וכן  בה.. מתכלל יהיה רחוק הנר

חכמת  לשמוע באו העמים כל

במלכת  שכתוב וכמו שלמה

הייתה  שאז לפי והיינו כו', שבא

על  משל, דרך על גדולה אבוקה

בה  מתכללים ממילא כן

Èelb‰Lהניצוצות". ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ
˙BˆBvp‰ Ìb ,ÔÎÏ ,¯˙BÈa ‰ÏÚ Èelb ‰È‰ Ê‡ ¯È‡‰L∆≈ƒ»»»ƒ«¬∆¿≈»≈««ƒ

ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜naL47 ישראל È‡‰L¯מארץ Èelb‰Ï eÎLÓ ∆«¿»¿ƒƒ¿¿¿«ƒ∆≈ƒ
·e˙kL BÓk ,‰ÓÏL È„ÈŒÏÚ48ÚÓL ˙‡ ˙ÚÓL ‡·L ˙kÏÓe «¿≈¿……¿∆»«¿«¿»…««∆≈«

'B‚ ‰ÓÈÏLe¯È ‡·zÂ 'B‚ '‰ ÌLÏ ‰ÓÏL הגדולה האבוקה כמשל ¿……¿≈«»…¿»«¿»
בפניה. ומתבטל בה נכלל רחוק" "נר שגם
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ּדהּברּור p‰Â‰ח) מנּוחה, איׁש היה ׁשּׁשלמה זה ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
צרי היה [ׁשּלא מנּוחה ּבדר היה ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשּבימיו
ׁשהּנּצֹוצֹות  אּלא הּנּצֹוצֹות, את לברר ּבכדי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלמלחמה
עלֿידי  ּבעּקר זה היה ׁשּיתּבררּו], מעצמם, אליו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנמׁשכּו
הּגּלּוי  עלֿידי ּדהּברּור הּמקּדׁש. ּבבית ׁשהאיר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּגּלּוי
ׁשהיה  ּבארֹון ׁשהאיר הּגּלּוי ּגם ּכֹולל ּבּמׁשּכן, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהאיר
הּגּלּוי  עלֿידי והּברּור מלחמה, ּבדר היה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמׁשּכן,
ּכדאיתא  מנּוחה. ּבדר היה הּמקּדׁש ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהאיר

ודוד,49ּבּזהר  מׁשה ה', קּומה ּדאמרּו הוּו אינּון ּתרין , ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
אמר  אמר 50מׁשה ודוד ,אֹויבי ויפּוצּו ה' קּומה 51קּומה ְְְִֶֶַַָָָָָָֹ

ּבהּמאמר  ּומבאר .למנּוחת ׁשהּמׁשּכן52ה' ּדזה והארֹון , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהיּו הּקליּפֹות את לבּטל ּבכדי ּבּמדּבר מהּלכים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהיּו
את  ּולהעלֹות ּולברר ועקרּבים) ׂשרפים (נחׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבּמדּבר
ּבדר ּברּור הּוא לׁשם, ׁשּנפלּו ּדקדּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻהּנּצֹוצֹות
למדינת  והֹול מּמקֹומֹו ׁשּיֹוצא מל ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָמלחמה.
[ּבנֹוגע  מׁשה אמר ולכן ּולכבׁשֹו. ּבֹו להּלחם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהאֹויב
ה' קּומה הארֹון] ּבנסע ויהי - ּבּמדּבר הארֹון ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹלנסיעת
ּבהם. ללחם ׁשּצרי אֹויבים ּדיׁשנם ,אֹויבי ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹויפּוצּו
ּבדר היה הּמקּדׁש ּבבית ׁשהאיר הּגּלּוי עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּברּור
אליו  נמׁשכּו והּנּצֹוצֹות ּבמקֹומֹו היה ּדשלמה ְְְְְְִִִִֵַָָָָֹֹמנּוחה,
ּולהעיר, .למנּוחת ה' קּומה ּדוד אמר ולכן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָמעצמם.

מקֹומֹות  נסיעת 53ּדבכּמה עלֿידי ׁשהיה ּדהּברּור מבאר, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הּמנּוחה  ענין ּכי מנּוחה. ּבדר ּברּור הּוא ּבּמדּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהארֹון
וכיון  מּמילא. ּבדר הּוא ׁשהּברּור הּוא ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמבאר
עלֿידי  ּבהם ׁשּנפלּו הּנּצֹוצֹות ּוברּור הּקליּפֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּדבּטּול
ּגם  לכן, מּמילא, ּבדר היה ּבּמׁשּכן ׁשהאיר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגּלּוי
ּבדר ּברּור נקרא ּדמׁשּכן הארֹון ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּברּור
אינֹו ׁשהּמברר הּוא הּמנּוחה ענין אמּתית אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָמנּוחה.
ועלֿידי  ּבמקֹומֹו, נמצא אּלא הּמתּברר למקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָיֹורד
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א.49) קמח, לה.50)ח"א י, ח.51)בהעלותך קלב, ואילך.52)תהלים ב קלב, שם ביאוה"ז ואילך. ד ג, במדבר לקו"ת גם וראה

108).53)ועוד. ע' ה'תש"ד סה"מ - (פ"כ ותש"ד קסג) ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט בשלום פדה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e¯a‰c ,‰ÁeÓ LÈ‡ ‰È‰ ‰ÓÏML ‰Ê ‰p‰Â (Á מהרע הטוב של ¿ƒ≈∆∆¿……»»ƒ¿»¿«≈

הקדושה  ניצוצות ‰È‰והעלאת ‡lL] ‰ÁeÓ C¯„a ‰È‰ ÂÈÓÈaL∆¿»»»»¿∆∆¿»∆…»»
p‰L ‡l‡ ,˙BˆBvp‰ ˙‡ ¯¯·Ï È„Îa ‰ÓÁÏÓÏ CÈ¯ˆ˙BˆBv »ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿≈¿»≈∆«ƒ∆»∆«ƒ

e¯¯a˙iL ,ÌÓˆÚÓ ÂÈÏ‡ eÎLÓ לאבוקה שנמשכים ניצוצות כמו ƒ¿¿≈»≈«¿»∆ƒ¿»¿
ממילא  בדרך בה ],ומתבטלים

È„ÈŒÏÚ ¯wÚa ‰Ê ‰È‰»»∆¿ƒ»«¿≈
˙È·a ¯È‡‰L Èelb‰«ƒ∆≈ƒ¿≈

.Lc˜n‰ שלמה בימי כלומר, «ƒ¿»
אלוקי  אור של התגלות הייתה

בית  בניין לפני גם בעולם

ובכל  לעיל, כמבואר המקדש,

היה  ניצוצות והעלאת בירור זאת

האור  מגילוי כתוצאה בעיקר

המקדש  בבית ≈»¿e¯a‰c¯שהאיר
¯È‡‰L Èelb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ∆≈ƒ
Èelb‰ Ìb ÏÏBk ,ÔkLna«ƒ¿»≈««ƒ
‰È‰L ÔB¯‡a ¯È‡‰L∆≈ƒ»»∆»»

,ÔkLna גדול גילוי שהיה «ƒ¿»
מהאור  יותר במיוחד, ונעלה

בכלל  במשכן ««‰È‰שהאיר
ÓÁÏÓ‰,בירור  C¯„a¿∆∆ƒ¿»»

Èelb‰ È„ÈŒÏÚ ¯e¯a‰Â¿«≈«¿≈«ƒ
Lc˜n‰ ˙È·a ¯È‡‰L∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»
.‰ÁeÓ C¯„a ‰È‰»»¿∆∆¿»

¯‰fa ‡˙È‡„k49ÔÈ¯z , ƒ¿ƒ»«…«¿≈
e¯Ó‡c eÂ‰ ÔeÈ‡ הם שניים ƒ»¿»¿

LÓ‰שאמרו  ,'‰ ‰Óe˜»…∆
¯Ó‡ ‰LÓ ,„Â„Â50‰Óe˜ ¿»ƒ…∆»«»

„Â„Â ,EÈ·ÈB‡ eˆeÙÈÂ '‰¿»¿∆¿»ƒ
¯Ó‡51'‰ ‰Óe˜ »«»

E˙ÁeÓÏ עסקו ושניהם ƒ¿»∆
והעלאתו  מהרע הטוב בבירור

עם  מלחמה באמצעות לקדושה

לקדושה. ומנגדים אויבים

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe52‰Êc , ¿»≈¿««¬»¿∆
eÈ‰ ÔB¯‡‰Â ÔkLn‰L∆«ƒ¿»¿»»»
È„Îa ¯a„na ÌÈÎl‰Ó¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
˙BtÈÏw‰ ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆«¿ƒ
כי  'קליפות' (שנקראות הטמאות

מעלימה  שקליפה כשם האלוקות על ומסתירים שמעלימים בכוחות מדובר

הפרי) על ÌÈa¯˜ÚÂומסתירה ÌÈÙ¯N ÌÈLÁ) ¯a„na eÈ‰L∆»«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ
המקור  שהם טמאות קליפות בו שיש מכך נובעת במדבר הגשמית שמציאותם

שלהם  eÏÙpLוהשורש ‰M„˜c ˙BˆBvp‰ ˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe ¯¯·Ïe (¿»≈¿«¬∆«ƒƒ¿À»∆»¿
BÓB˜nÓ ‡ˆBiL CÏÓ BÓk .‰ÓÁÏÓ C¯„a ¯e¯a ‡e‰ ,ÌLÏ¿»≈¿∆∆ƒ¿»»¿∆∆∆≈ƒ¿

והקבוע  ÔÎÏÂהרגיל .BL·ÎÏe Ba ÌÁl‰Ï ·ÈB‡‰ ˙È„ÓÏ CÏB‰Â¿≈ƒ¿ƒ«»≈¿ƒ»≈¿»¿¿»≈
ÚÒa È‰ÈÂ Z ¯a„na ÔB¯‡‰ ˙ÚÈÒÏ Ú‚Ba] ‰LÓ ¯Ó‡»«…∆¿≈«ƒ¿ƒ«»»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿…«

ÔB¯‡‰eˆeÙÈÂ '‰ ‰Óe˜ [ »»»¿»
ÌÈ·ÈB‡ ÌLÈc ,EÈ·ÈB‡¿∆¿∆¿»¿ƒ
הקדושה  היפך טמאות, קליפות

.Ì‰a ÌÁÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿…»∆
Èelb‰ È„ÈŒÏÚ ¯e¯a‰Â¿«≈«¿≈«ƒ
Lc˜n‰ ˙È·a ¯È‡‰L∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»

,‰ÁeÓ C¯„a ‰È‰ ללא »»¿∆∆¿»
שהמלך  צורך וללא מלחמות

של  למקומו ויבוא ממקומו ייצא

‰È‰האויב  ‰ÓÏ˘cƒ¿……»»
BÓB˜Óa בירושלים ƒ¿

ÂÈÏ‡ eÎLÓ ˙BˆBvp‰Â¿«ƒƒ¿¿≈»
ÔÎÏÂ .ÌÓˆÚÓ הבירור על ≈«¿»¿»≈

מתוך  שהוא »«‡Ó¯מנוחה הזה
.E˙ÁeÓÏ '‰ ‰Óe˜ „Âc»ƒ»ƒ¿»∆
‰nÎ·c ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ¿«»

˙BÓB˜Ó53 החסידות בתורת ¿
‰È‰L ¯e¯a‰c ,¯‡·Ó¿…»¿«≈∆»»
ÔB¯‡‰ ˙ÚÈÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»»
C¯„a ¯e¯a ‡e‰ ¯a„na«ƒ¿»≈¿∆∆

.‰ÁeÓ למבואר סותר זה ואין ¿»
בדרך  היה במדבר שהבירור כאן

‰Áen‰מלחמה  ÔÈÚ Èkƒƒ¿««¿»
‡e‰ ÌL ¯‡·nL∆¿…»»
C¯„a ‡e‰ ¯e¯a‰L∆«≈¿∆∆

‡ÏÈnÓ התעסקות ישירה ללא ƒ≈»
הקליפות. Ïeh·cעם ÔÂÈÎÂ¿≈»¿ƒ

˙BˆBvp‰ ¯e¯·e ˙BtÈÏw‰«¿ƒ≈«ƒ
È„ÈŒÏÚ Ì‰a eÏÙpL∆»¿»∆«¿≈
ÔkLna ¯È‡‰L Èelb‰«ƒ∆≈ƒ«ƒ¿»

במדבר  C¯„aשהיה ‰È‰»»¿∆∆
¯e¯a‰ Ìb ,ÔÎÏ ,‡ÏÈnÓƒ≈»»≈««≈
ÔkLÓc ÔB¯‡‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»»¿ƒ¿»
‰ÁeÓ C¯„a ¯e¯a ‡¯˜ƒ¿»≈¿∆∆¿»
ישיר  מגע ידי על מבירור בשונה

והקליפות  הגשמיות ‰Áen‰הטמאות.עם ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ Ï·‡ מנוחה ¬»¬ƒƒƒ¿««¿»
יחסי,באמת  באופן רק ÌB˜ÓÏולא „¯BÈ BÈ‡ ¯¯·n‰L ‡e‰∆«¿»≈≈≈ƒ¿

¯¯a˙n‰ במדבר מהלכים שהיו והארון המשכן Óˆ‡המברר ‡l‡כמו «ƒ¿»≈∆»ƒ¿»
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e"kyz'd ,elqk h"i

נמׁש הּוא הּמתּברר, על ׁשּמאיר (ּדהמברר) אֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּגּלּוי
ׁשלמה  ּבימי היתה זה ּבאפן ּומנּוחה להּמברר. ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּבעצמֹו

הּידּוע  ועלּֿדר] ּתֹורה,54ּדוקא. ׁשעלֿידי הּברּור ּבענין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבדר הּוא ּדתֹורה ּגליא ׁשעלֿידי הּברּור ּגם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּדבכללּות,
(ּדעלֿידי  מּמילא ּבדר הּוא ׁשהּברּור ּדכיון ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמנּוחה.
הם  אסּור, זה ודבר מּתר זה ׁשּדבר ּבּתֹורה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּלֹומדים
עלֿידי  ׁשהּוא ּדתפּלה ּכהּברּור ולא מּמילא. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמתּבררים
ּגם  לכן, הּבהמית), ּבּנפׁש מתלּבׁשת האלקית ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנפׁש

ּבד  ּברּור נקרא ּדתֹורה ּגליא ׁשעלֿידי מנּוחה.הּברּור ר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּוא  ּדתֹורה ּגליא עלֿידי ׁשהּברּור ּכיון ּבפרטּיּות, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
הרי  הּגׁשמּיים, ּבענינים ּומתלּבׁשת יֹורדת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעלֿידי
מּמקֹומֹו הּמל יציאת עלּֿדר] מלחמה ׁשל ענין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ּבדר ּדברּור הענין ואמּתית האֹויב], למקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהליכתֹו

הּתֹורה]. ּפנימּיּות ׁשעלֿידי ּבברּור הּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָמנּוחה

מׁשה LÈÂט) ׁשאמר ה' קּומה ּבין ׁשהחּלּוק לֹומר, ¿≈ִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבאפן  ענינים. ּבׁשני הּוא ּדוד ׁשאמר ה' ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹלקּומה
ּבדר היה ּדמׁשּכן הארֹון עלֿידי [ׁשהּברּור ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּברּור
,מׂשנאי וינּוסּו אֹויבי ויפּוצּו נאמר ׁשּלכן ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָמלחמה,
ּבהם, ללחֹום ׁשּצרי (ּומׂשנאי אֹויבי) מנּגדים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁשנם
ּדבית  הּגּלּוי עלֿידי ּובפרט ׁשלמה ׁשּבימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹוהּברּור
ּכּנ"ל  ,למנּוחת ה' קּומה מנּוחה, ּבדר היה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמקּדׁש
ׁשאמר  ה' ׁשּבקּומה ּדזה עצמֹו. ּבּבירּור וגם ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבארּכה],
לפי  הּוא, ,מׂשּנאי וינּוסּו אֹויבי ויפּוצּו נאמר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹמׁשה
נׁשאר  ּבּמדּבר, הארֹון נסיעת עלֿידי הּברּור לאחרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּגם
ּבאפן  ׁשהיּו אּלא ,ּומׂשנאי אֹויבי מנּגדים, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹעדין
מּלמעלה  ׁשּבדר ּדבּבירּור הּוא, והענין וינּוסּו. ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּדיפּוצּו
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וש"נ.54) ואילך). מו ס"ע כסלו המאמרים ספר - מנחם (תורת ואילך ס"ג ה'תשמ"א (הא') בשלום פדה ד"ה בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯¯a˙n‰ ÏÚ ¯È‡nL (¯¯·Ó‰c) ¯B‡ Èelb‰ È„ÈŒÏÚÂ ,BÓB˜Óaƒ¿¿«¿≈«ƒ¿«¿»≈∆≈ƒ««ƒ¿»≈

n‰Ï·¯¯מרחוק, BÓˆÚa CLÓ ‡e‰ האמור הגדולה האבוקה כמשל ƒ¿»¿«¿¿«¿»≈
Âc˜‡.לעיל. ‰ÓÏL ÈÓÈa ‰˙È‰ ‰Ê ÔÙ‡a ‰ÁeÓe¿»¿…∆∆»¿»ƒ≈¿……«¿»

Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ]54 החסידות ‰e¯a¯בתורת ÔÈÚa הטוב של ¿«∆∆«»«¿ƒ¿««≈
לקדושה  והעלאתו מהרע

,‰¯Bz È„ÈŒÏÚL הוא שגם ∆«¿≈»
עם  ישיר מגע ללא בירור

מלחמה  וללא עם ה"אויב"

כללי eÏÏÎ·c˙,הרע  באופן ¿ƒ¿»
È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰ Ìb««≈∆«¿≈

‰¯B˙c ‡ÈÏb ענייני בירור «¿»¿»
חלק  לימוד ידי על העולם

(הפשט  שבתורה הנגלה

C¯„aוההלכה) ‡e‰¿∆∆
¯e¯a‰L ÔÂÈÎc .‰ÁeÓ¿»¿≈»∆«≈

‡ÏÈnÓ C¯„a ‡e‰ בלי ¿∆∆ƒ≈»
העניינים  עם ישיר במגע לבוא

לומדים  שעליהם הגשמיים

ÌÈ„ÓBlL È„ÈŒÏÚc)¿«¿≈∆¿ƒ
¯zÓ ‰Ê ¯·cL ‰¯Bza«»∆»»∆À»
Ì‰ ,¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆»≈
מדובר  שעליהם הדברים אותם

ומה  מותר מה ההלכה בפסקי

ÏÈnÓ‡.אסור  ÌÈ¯¯a˙Óƒ¿»¿ƒƒ≈»
‰lÙ˙c ¯e¯a‰k ‡ÏÂ¿…¿«≈ƒ¿ƒ»
ענייני  את מבררת היא שאף

È„ÈŒÏÚהעולם  ‡e‰L∆«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙpL∆∆∆»¡…ƒ
LÙpa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ נוצר מגע וכך ««¬ƒ
לצד  הקדושה צד בין ישיר

ÔÎÏ,שכנגד  על כשמדובר ), »≈
על  בירור בין הכללי ההבדל

על  לבירור תורה ידי ידי

ŒÏÚLתפילה  ¯e¯a‰ Ìb««≈∆«
È„È לימוד‡ÈÏb החלק ¿≈«¿»

eiË¯Ùa˙,הנגלה  Ï·‡ .‰ÁeÓ C¯„a ¯e¯a ‡¯˜ ‰¯B˙c¿»ƒ¿»≈¿∆∆¿»¬»ƒ¿»ƒ
ÈŒÏÚ ¯e¯a‰L ÔÂÈk‡È‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰¯B˙c ‡ÈÏb È„ ≈»∆«≈«¿≈«¿»¿»«¿≈∆ƒ

‰ÌÈiÓLb,התורה  ÌÈÈÚa ˙LaÏ˙Óe ˙„¯BÈ אודות הוא והדיון ∆∆ƒ¿«∆∆»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
התורה  פי על בשימוש אסורים דברים כולל הזה, בעולם שונים דברים

] ‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ ידי שעל הבירור בין דמיון ויש ¬≈∆ƒ¿»∆ƒ¿»»
במדבר  והמשכן הארון הליכת ידי על שהיה והבירור דתורה נגלה לימוד

הטומאה  כוחות את שהוא לברר שבמדבר ועקרבים שרפים שבנחשים,

שהוא בירור  לעיל ונתבאר מלחמה, ‰CÏnבדרך ˙‡ÈˆÈ C¯cŒÏÚ«∆∆¿ƒ««∆∆
¯e¯·c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Â ,[·ÈB‡‰ ÌB˜ÓÏ B˙ÎÈÏ‰Â BÓB˜nÓƒ¿«¬ƒ»ƒ¿»≈«¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈

התורה לימוד ידי על העולם ÁeÓ‰ענייני C¯„a מנוחה מתוך היינו ¿∆∆¿»
יחסי באופן מנוחה רק ולא e¯·a¯אמיתית ‡e‰ העולם ענייני ¿≈

È„ÈŒÏÚL לימוד˙eiÓÈt ∆«¿≈¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ונתלבשה ירדה שלא «»

הנגלה  כמו העולם בענייני

פנימיות  את וכשלומדים דתורה

בעניינים  בעיקר עוסקים התורה

].אלוקייםֿרוחניים 
˜elÁ‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ë¿≈«∆«ƒ

‰'ההבדל  ‰Óe˜ ÔÈa≈»
‰LÓ ¯Ó‡L עוסק שכאמור ∆»«…∆

ככתוב  מלחמה בדרך בבירור

אויביך  "ויפוצו הפסוק בהמשך

מפניך" מנשאיך «¿Óe˜Ï‰וינוסו
„Âc ¯Ó‡L שכאמור ‰' ∆»«»ƒ

מנוחה  בדרך בבירור עוסק

הפסוק  בהמשך ככתוב

ÈLa"למנוחתך" ‡e‰ƒ¿≈
.ÌÈÈÚ- אחד  ÔÙ‡aהבדל  ƒ¿»ƒ¿…∆

[e¯a‰L¯ודרך  ¯e¯a‰«≈∆«≈
ÔkLÓc ÔB¯‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»¿ƒ¿»
,‰ÓÁÏÓ C¯„a ‰È‰»»¿∆∆ƒ¿»»
eˆeÙÈÂ ¯Ó‡ ÔÎlL∆»≈∆¡«¿»
,EÈ‡NÓ eÒeÈÂ EÈ·ÈB‡¿∆¿»¿«¿∆
EÈ·ÈB‡) ÌÈ„bÓ ÌLiL∆∆¿»¿«¿ƒ¿∆
ÌBÁÏÏ CÈ¯vL (EÈ‡NÓe¿«¿∆∆»ƒƒ¿
ÈÓÈaL ¯e¯a‰Â ,Ì‰a»∆¿«≈∆ƒ≈
È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ‰ÓÏL¿……ƒ¿»«¿≈
‰È‰ Lc˜n‰ ˙È·c Èelb‰«ƒ¿≈«ƒ¿»»»

Óe˜ ,‰ÁeÓ C¯„a'‰ ‰ ¿∆∆¿»»
Ï"pk ,E˙ÁeÓÏƒ¿»∆««

Ì‚Â ,[‰k¯‡a- שני הבדל «¬À»¿«
BÓˆÚ ¯e¯Èaa שווה שאינו «≈«¿

‰'בשניהם. ‰Óe˜aL ‰Êc¿∆∆¿»
,‡e‰ ,EÈ‡pNÓ eÒeÈÂ EÈ·ÈB‡ eˆeÙÈÂ ¯Ó‡ ‰LÓ ¯Ó‡L לא ∆»«…∆∆¡«¿»¿∆¿»¿«¿∆

אלא  המתברר ה"אויב" עם ישיר מגע תוך הבירור, אופן בגלל ÌbLרק ÈÙÏ¿ƒ∆«
,¯a„na ÔB¯‡‰ ˙ÚÈÒ È„ÈŒÏÚ ¯e¯a‰ È¯Á‡Ï שיצא כמלך ¿«¬≈«≈«¿≈¿ƒ«»»«ƒ¿»

האויב, עם מלחמה לערוך כדי ÌÈ„bÓ,ממקומו ÔÈ„Ú ¯‡L והאויבים ƒ¿«¬«ƒ¿«¿ƒ
נשארו אלא לאוהבים הפכו ולא השלימו ‡l‡לא ,EÈ‡NÓe EÈ·ÈB‡¿∆¿«¿∆∆»

eÒeÈÂ eˆeÙÈc ÔÙ‡a eÈ‰L ומובן התנגדו, ולא הפריעו לא ולמעשה ∆»¿…∆¿»¿»
לגמרי. התברר לא עדיין לטוב התהפך שלא שאויב

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



טו e"kyz'd ,elqk h"i

נמׁש הּוא הּמתּברר, על ׁשּמאיר (ּדהמברר) אֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּגּלּוי
ׁשלמה  ּבימי היתה זה ּבאפן ּומנּוחה להּמברר. ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּבעצמֹו

הּידּוע  ועלּֿדר] ּתֹורה,54ּדוקא. ׁשעלֿידי הּברּור ּבענין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבדר הּוא ּדתֹורה ּגליא ׁשעלֿידי הּברּור ּגם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּדבכללּות,
(ּדעלֿידי  מּמילא ּבדר הּוא ׁשהּברּור ּדכיון ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמנּוחה.
הם  אסּור, זה ודבר מּתר זה ׁשּדבר ּבּתֹורה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּלֹומדים
עלֿידי  ׁשהּוא ּדתפּלה ּכהּברּור ולא מּמילא. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמתּבררים
ּגם  לכן, הּבהמית), ּבּנפׁש מתלּבׁשת האלקית ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנפׁש

ּבד  ּברּור נקרא ּדתֹורה ּגליא ׁשעלֿידי מנּוחה.הּברּור ר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּוא  ּדתֹורה ּגליא עלֿידי ׁשהּברּור ּכיון ּבפרטּיּות, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
הרי  הּגׁשמּיים, ּבענינים ּומתלּבׁשת יֹורדת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעלֿידי
מּמקֹומֹו הּמל יציאת עלּֿדר] מלחמה ׁשל ענין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ּבדר ּדברּור הענין ואמּתית האֹויב], למקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהליכתֹו

הּתֹורה]. ּפנימּיּות ׁשעלֿידי ּבברּור הּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָמנּוחה

מׁשה LÈÂט) ׁשאמר ה' קּומה ּבין ׁשהחּלּוק לֹומר, ¿≈ִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבאפן  ענינים. ּבׁשני הּוא ּדוד ׁשאמר ה' ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹלקּומה
ּבדר היה ּדמׁשּכן הארֹון עלֿידי [ׁשהּברּור ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּברּור
,מׂשנאי וינּוסּו אֹויבי ויפּוצּו נאמר ׁשּלכן ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָמלחמה,
ּבהם, ללחֹום ׁשּצרי (ּומׂשנאי אֹויבי) מנּגדים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁשנם
ּדבית  הּגּלּוי עלֿידי ּובפרט ׁשלמה ׁשּבימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹוהּברּור
ּכּנ"ל  ,למנּוחת ה' קּומה מנּוחה, ּבדר היה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמקּדׁש
ׁשאמר  ה' ׁשּבקּומה ּדזה עצמֹו. ּבּבירּור וגם ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבארּכה],
לפי  הּוא, ,מׂשּנאי וינּוסּו אֹויבי ויפּוצּו נאמר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹמׁשה
נׁשאר  ּבּמדּבר, הארֹון נסיעת עלֿידי הּברּור לאחרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּגם
ּבאפן  ׁשהיּו אּלא ,ּומׂשנאי אֹויבי מנּגדים, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹעדין
מּלמעלה  ׁשּבדר ּדבּבירּור הּוא, והענין וינּוסּו. ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּדיפּוצּו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯¯a˙n‰ ÏÚ ¯È‡nL (¯¯·Ó‰c) ¯B‡ Èelb‰ È„ÈŒÏÚÂ ,BÓB˜Óaƒ¿¿«¿≈«ƒ¿«¿»≈∆≈ƒ««ƒ¿»≈

n‰Ï·¯¯מרחוק, BÓˆÚa CLÓ ‡e‰ האמור הגדולה האבוקה כמשל ƒ¿»¿«¿¿«¿»≈
Âc˜‡.לעיל. ‰ÓÏL ÈÓÈa ‰˙È‰ ‰Ê ÔÙ‡a ‰ÁeÓe¿»¿…∆∆»¿»ƒ≈¿……«¿»

Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ]54 החסידות ‰e¯a¯בתורת ÔÈÚa הטוב של ¿«∆∆«»«¿ƒ¿««≈
לקדושה  והעלאתו מהרע

,‰¯Bz È„ÈŒÏÚL הוא שגם ∆«¿≈»
עם  ישיר מגע ללא בירור

מלחמה  וללא עם ה"אויב"

כללי eÏÏÎ·c˙,הרע  באופן ¿ƒ¿»
È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰ Ìb««≈∆«¿≈

‰¯B˙c ‡ÈÏb ענייני בירור «¿»¿»
חלק  לימוד ידי על העולם

(הפשט  שבתורה הנגלה

C¯„aוההלכה) ‡e‰¿∆∆
¯e¯a‰L ÔÂÈÎc .‰ÁeÓ¿»¿≈»∆«≈

‡ÏÈnÓ C¯„a ‡e‰ בלי ¿∆∆ƒ≈»
העניינים  עם ישיר במגע לבוא

לומדים  שעליהם הגשמיים

ÌÈ„ÓBlL È„ÈŒÏÚc)¿«¿≈∆¿ƒ
¯zÓ ‰Ê ¯·cL ‰¯Bza«»∆»»∆À»
Ì‰ ,¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆»≈
מדובר  שעליהם הדברים אותם

ומה  מותר מה ההלכה בפסקי

ÏÈnÓ‡.אסור  ÌÈ¯¯a˙Óƒ¿»¿ƒƒ≈»
‰lÙ˙c ¯e¯a‰k ‡ÏÂ¿…¿«≈ƒ¿ƒ»
ענייני  את מבררת היא שאף

È„ÈŒÏÚהעולם  ‡e‰L∆«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙpL∆∆∆»¡…ƒ
LÙpa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ נוצר מגע וכך ««¬ƒ
לצד  הקדושה צד בין ישיר

ÔÎÏ,שכנגד  על כשמדובר ), »≈
על  בירור בין הכללי ההבדל

על  לבירור תורה ידי ידי

ŒÏÚLתפילה  ¯e¯a‰ Ìb««≈∆«
È„È לימוד‡ÈÏb החלק ¿≈«¿»

eiË¯Ùa˙,הנגלה  Ï·‡ .‰ÁeÓ C¯„a ¯e¯a ‡¯˜ ‰¯B˙c¿»ƒ¿»≈¿∆∆¿»¬»ƒ¿»ƒ
ÈŒÏÚ ¯e¯a‰L ÔÂÈk‡È‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰¯B˙c ‡ÈÏb È„ ≈»∆«≈«¿≈«¿»¿»«¿≈∆ƒ

‰ÌÈiÓLb,התורה  ÌÈÈÚa ˙LaÏ˙Óe ˙„¯BÈ אודות הוא והדיון ∆∆ƒ¿«∆∆»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
התורה  פי על בשימוש אסורים דברים כולל הזה, בעולם שונים דברים

] ‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ ידי שעל הבירור בין דמיון ויש ¬≈∆ƒ¿»∆ƒ¿»»
במדבר  והמשכן הארון הליכת ידי על שהיה והבירור דתורה נגלה לימוד

הטומאה  כוחות את שהוא לברר שבמדבר ועקרבים שרפים שבנחשים,

שהוא בירור  לעיל ונתבאר מלחמה, ‰CÏnבדרך ˙‡ÈˆÈ C¯cŒÏÚ«∆∆¿ƒ««∆∆
¯e¯·c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Â ,[·ÈB‡‰ ÌB˜ÓÏ B˙ÎÈÏ‰Â BÓB˜nÓƒ¿«¬ƒ»ƒ¿»≈«¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈

התורה לימוד ידי על העולם ÁeÓ‰ענייני C¯„a מנוחה מתוך היינו ¿∆∆¿»
יחסי באופן מנוחה רק ולא e¯·a¯אמיתית ‡e‰ העולם ענייני ¿≈

È„ÈŒÏÚL לימוד˙eiÓÈt ∆«¿≈¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ונתלבשה ירדה שלא «»

הנגלה  כמו העולם בענייני

פנימיות  את וכשלומדים דתורה

בעניינים  בעיקר עוסקים התורה

].אלוקייםֿרוחניים 
˜elÁ‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ë¿≈«∆«ƒ

‰'ההבדל  ‰Óe˜ ÔÈa≈»
‰LÓ ¯Ó‡L עוסק שכאמור ∆»«…∆

ככתוב  מלחמה בדרך בבירור

אויביך  "ויפוצו הפסוק בהמשך

מפניך" מנשאיך «¿Óe˜Ï‰וינוסו
„Âc ¯Ó‡L שכאמור ‰' ∆»«»ƒ

מנוחה  בדרך בבירור עוסק

הפסוק  בהמשך ככתוב

ÈLa"למנוחתך" ‡e‰ƒ¿≈
.ÌÈÈÚ- אחד  ÔÙ‡aהבדל  ƒ¿»ƒ¿…∆

[e¯a‰L¯ודרך  ¯e¯a‰«≈∆«≈
ÔkLÓc ÔB¯‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»¿ƒ¿»
,‰ÓÁÏÓ C¯„a ‰È‰»»¿∆∆ƒ¿»»
eˆeÙÈÂ ¯Ó‡ ÔÎlL∆»≈∆¡«¿»
,EÈ‡NÓ eÒeÈÂ EÈ·ÈB‡¿∆¿»¿«¿∆
EÈ·ÈB‡) ÌÈ„bÓ ÌLiL∆∆¿»¿«¿ƒ¿∆
ÌBÁÏÏ CÈ¯vL (EÈ‡NÓe¿«¿∆∆»ƒƒ¿
ÈÓÈaL ¯e¯a‰Â ,Ì‰a»∆¿«≈∆ƒ≈
È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ‰ÓÏL¿……ƒ¿»«¿≈
‰È‰ Lc˜n‰ ˙È·c Èelb‰«ƒ¿≈«ƒ¿»»»

Óe˜ ,‰ÁeÓ C¯„a'‰ ‰ ¿∆∆¿»»
Ï"pk ,E˙ÁeÓÏƒ¿»∆««

Ì‚Â ,[‰k¯‡a- שני הבדל «¬À»¿«
BÓˆÚ ¯e¯Èaa שווה שאינו «≈«¿

‰'בשניהם. ‰Óe˜aL ‰Êc¿∆∆¿»
,‡e‰ ,EÈ‡pNÓ eÒeÈÂ EÈ·ÈB‡ eˆeÙÈÂ ¯Ó‡ ‰LÓ ¯Ó‡L לא ∆»«…∆∆¡«¿»¿∆¿»¿«¿∆

אלא  המתברר ה"אויב" עם ישיר מגע תוך הבירור, אופן בגלל ÌbLרק ÈÙÏ¿ƒ∆«
,¯a„na ÔB¯‡‰ ˙ÚÈÒ È„ÈŒÏÚ ¯e¯a‰ È¯Á‡Ï שיצא כמלך ¿«¬≈«≈«¿≈¿ƒ«»»«ƒ¿»

האויב, עם מלחמה לערוך כדי ÌÈ„bÓ,ממקומו ÔÈ„Ú ¯‡L והאויבים ƒ¿«¬«ƒ¿«¿ƒ
נשארו אלא לאוהבים הפכו ולא השלימו ‡l‡לא ,EÈ‡NÓe EÈ·ÈB‡¿∆¿«¿∆∆»

eÒeÈÂ eˆeÙÈc ÔÙ‡a eÈ‰L ומובן התנגדו, ולא הפריעו לא ולמעשה ∆»¿…∆¿»¿»
לגמרי. התברר לא עדיין לטוב התהפך שלא שאויב
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ּבהּתחּתֹון, מתלּבׁש אינֹו (הּמברר) ׁשהעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלמּטה,
זה  ּדהעליֹון, אֹור ּגּלּוי עלֿידי הּוא ּבהּתחּתֹון ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָוהּברּור
(רצֹון, המציאּות מּצד לא הּוא מנּגד אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹׁשהּתחּתֹון
ׁשּמאיר  ׁשעלֿידי מּפני אּדרּבה, אּלא ׁשּלֹו, וכּו') ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׂשכל
מתּבּטל  הּוא אליו, ּבער ׁשאינֹו אֹור ּגּלּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָּבֹו

ׁשהעליֹון 55מּמציאּותֹו ּבאפן הּוא ּכׁשהּברּור והּנה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
זה  הרי (הּמתּברר), הּתחּתֹון ׁשל למקֹומֹו ּבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ(הּמברר)
ׁשּי אין ולכן לגּביּה, מקֹום ּתֹופס ׁשהּתחּתֹון ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמֹוכיח
וכיון  ּבתכלית. הּתחּתֹון יתּבּטל ׁשּלֹו הּגּלּוי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשעלֿידי
ּבדר ולא למּטה מּלמעלה ּבדר הּוא זה ּברּור ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּגם

ּגּלּוי  ׁשעלֿידי והּבּטּול ח), סעיף (ּכּנ"ל אֹור התלּבׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַַ
נׁשאר  הּברּור לאחרי ּגם לכן, ּבתכלית, ּבּטּול אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָזה
אּלא  ,(ּומׂשנאי אֹויבי) ּדמנּגד מציאּות (ּבהעלם) ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעדין
ּגּלּוי  לגּבי ּגם ּבער אינֹו ׁשהּתחּתֹון ּכיון ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּכלֿמקֹום,
ּגּלּוי  עלֿידי ּגם לכן, לגּביּה, מקֹום ּתפיסת לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזה
אֹויבי) ׁשּלֹו וההתנּגדּות ּדהּתחּתֹון, הּתקף מתּבּטל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹזה
מהּֿׁשאיןּֿכן  וינּוסּו. ּדיפּוצּו ּבאפן היא (ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּומׂשנאי
הּוא  (הּמברר) ׁשהעליֹון ּדזה מנּוחה, ׁשּבדר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבברּור
לפי  הּוא הּתחּתֹון, ׁשל למקֹומֹו יֹורד ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַּבמקֹומֹו
אֹור  ּגּלּוי עלֿידי - לגּביּה מקֹום ּתֹופס אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָׁשהּתחּתֹון

ּבתכלית. ּבּטּול הּוא ּדהּתחּתֹון הּבּטּול ְְְְִִִֶַַַַזה,

LÈÂ ּבאפן הּוא ּכׁשהּברּור ּדגם יֹותר, ּבעמק לֹומר ¿≈ְְְְֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ּכזֹו ּבדרּגא ׁשהּוא אּלא ּבמקֹומֹו הּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמברר
ּדהמנּגד  הּבּטּול לגּביּה, מקֹום ּתפיסת לֹו יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהּמתּברר
ּבזה  ּבאּור להֹוסיף יׁש ועלּֿפיֿזה ּבתכלית. ּבּטּול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָאינֹו
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וש"נ.55) ואילך). א ע' שם המאמרים ספר - מנחם (תורת ה'תשכ"ב בשלום פדה ד"ה בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המברר  כאשר דווקא ומדוע הבירורים שני בין ההבדל מהות את ומבאר והולך

מתהפך  לא וה"אויב" מושלם לא הבירור למקומו, אליו ובא המתברר אל יורד

לטוב:

ÔBÈÏÚ‰L ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„aL ¯e¯Èa·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿«≈∆¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»∆»∆¿
LaÏ˙Ó BÈ‡ (¯¯·n‰)«¿»≈≈ƒ¿«≈

ÔBzÁz‰a ישיר במגע לבוא ¿««¿
אור  עליו ולגלות להמשיך איתו

ומהותו, לערכו בהתאם אלוקי

‡e‰ ÔBzÁz‰a ¯e¯a‰Â¿«≈¿««¿
¯B‡ Èelb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ

,ÔBÈÏÚ‰c בדרך" בירור שהוא ¿»∆¿
הרי  לעיל) (כמבואר ∆Ê‰ממילא"
„bÓ BÈ‡ ÔBzÁz‰L יותר ∆««¿≈¿«≈

בירור בו שנפעל ‰e‡לאחר
˙e‡ÈˆÓ‰ „vÓ ‡Ï…ƒ««¿ƒ
,BlL ('eÎÂ ÏÎN ,ÔBˆ¯)»≈∆¿∆
מעתה  רוצה עצמו (שהוא

והוא  הקדושה, לצד להתקרב

אלוקות  ענייני להבין החל עצמו

ÈtÓבשכלו) ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»ƒ¿≈
Ba ¯È‡nL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆≈ƒ

BÈ‡Lמלמעלה  ¯B‡ Èelbƒ∆≈
,ÂÈÏ‡ C¯Úa ומעבר מעל ¿∆∆≈»

שלו הקליטה ‰e‡ליכולת
B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙Ó55 ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

לקדושה. ועולה ≈Â‰p‰¿ƒומתברר
הדבר ‰e‡שונה ¯e¯a‰Lk¿∆«≈

נמצא  שהמברר באופן לא

המתברר  על ומאיר למעלה

אלא למטה ∆…¿ÔÙ‡aשנמצא
‡a (¯¯·n‰) ÔBÈÏÚ‰L∆»∆¿«¿»≈»

‰ÔBzÁzויורד  ÏL BÓB˜ÓÏƒ¿∆««¿
,(¯¯a˙n‰) עצם שאז «ƒ¿»≈

אל  בא שהמברר העובדה

dÈa‚Ï,המתברר ÌB˜Ó ÒÙBz ÔBzÁz‰L ÁÈÎBÓ ‰Ê È¯‰ ולמרות ¬≈∆ƒ«∆««¿≈»¿«≈
יש  זאת בכל שני מצד המתברר של והנחיתות אחד מצד המברר של מעלתו

כלשהו  וערך יחס CiLביניהם ÔÈ‡ ÔÎÏÂייתכן ‰Èelbלא È„ÈŒÏÚL ¿»≈≈«»∆«¿≈«ƒ
BlLהמברר Ê‰של ¯e¯a ÌbL ÔÂÈÎÂ .˙ÈÏÎ˙a ÔBzÁz‰ Ïha˙È ∆ƒ¿«≈««¿¿«¿ƒ¿≈»∆«≈∆

המתברר  של למקומו המברר ירידת ÏÚÓlÓ‰בירור ‰e‡של C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿»
Ï"pk) ˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‡ÏÂ ‰hÓÏ הקליפות ביטול שגם ח סעיף ¿«»¿…¿∆∆ƒ¿«¿««

"בדרך  בירור היה במשכן שהאיר הגילוי ידי על שבמדבר הניצוצות ובירור

ÈÏÎ˙a˙,ממילא"), Ïeha BÈ‡ ‰Ê ¯B‡ Èelb È„ÈŒÏÚL Ïeha‰Â¿«ƒ∆«¿≈ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ
„bÓc ˙e‡ÈˆÓ (ÌÏÚ‰a) ÔÈ„Ú ¯‡L ¯e¯a‰ È¯Á‡Ï Ìb ,ÔÎÏ»≈«¿«¬≈«≈ƒ¿»¬«ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿«≈

,ÌB˜ÓŒÏknL ‡l‡ ,(EÈ‡NÓe EÈ·ÈB‡) בירור אמנם שזהו למרות ¿∆¿«¿∆∆»∆ƒ»»
הבירור  לאחר גם אלא הקצה אל הקצה מן נהפך לא שהמתברר כזה באופן

כי הרע של וביטול בירור כאן יש סוף סוף ו"שונא", "אויב" נשאר «≈ÔÂÈkהוא
C¯Úa BÈ‡ ÔBzÁz‰L ודמיון יחס לו LiLואין ‰Ê Èelb Èa‚Ï Ìb ∆««¿≈¿∆∆«¿«≈ƒ∆∆≈

,dÈa‚Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz BÏ¿ƒ«»¿«≈
אבל  כלשהו יחס אלא זה ואין

ממש  קירבה של יחס ≈«ÔÎÏ,לא
‰Ê Èelb È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈ƒ∆
,ÔBzÁz‰c Û˜z‰ Ïha˙Óƒ¿«≈«…∆¿««¿
שמאיר  הגדול מהאור כתוצאה

ליכולת  מעבר שהוא עליו

להתבטל  לו וגורם שלו הקליטה

בין  גדול הבדל יש בו וגם כלפיו,

הבירור, ללאחר הבירור קודם

שלו  ההתנגדות הבירור שלפני

גדו  בתוקף הייתה ל לקדושה

BlL ˙e„b˙‰‰Â לאחר ¿«ƒ¿«¿∆
מנגד  היותו שעם כזו היא הבירור

‡È‰ (EÈ‡NÓe EÈ·ÈB‡)¿∆¿«¿∆ƒ
.eÒeÈÂ eˆeÙÈc ÔÙ‡a¿…∆¿»¿»
¯e¯·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿≈

,‰ÁeÓ C¯„aL כל מבלי ∆¿∆∆¿»
והמתברר  המברר בין ∆¿Êc‰מגע

‡e‰ (¯¯·n‰) ÔBÈÏÚ‰L∆»∆¿«¿»≈
„¯BÈ BÈ‡Â BÓB˜Óaƒ¿¿≈≈
,ÔBzÁz‰ ÏL BÓB˜ÓÏƒ¿∆««¿
BÈ‡ ÔBzÁz‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆««¿≈
Z dÈa‚Ï ÌB˜Ó ÒÙBz≈»¿«≈
,‰Ê ¯B‡ Èelb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ∆
שיעור  לאין נעלה אור שהוא

של  הנמוכה דרגתו לעומת

העליון התחתון  האור כאשר הרי

עליו  מאיר Ïeha‰«ƒהזה
Ïeha ‡e‰ ÔBzÁz‰c¿««¿ƒ

˙ÈÏÎ˙a.מנגד להיות מפסיק שהוא כך כדי עד ¿«¿ƒ
¯¯·n‰L ÔÙ‡a ‡e‰ ¯e¯a‰Lk Ì‚c ,¯˙BÈ ˜ÓÚa ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿…∆≈¿«¿∆«≈¿…∆∆«¿»≈

BÓB˜Óa ‡e‰ לדרגת ויורד בא b¯„a‡המתברר ואינו ‡e‰L ‡l‡ ƒ¿∆»∆¿«¿»
,dÈa‚Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz BÏ LÈ ¯¯a˙n‰L BÊk בין מצבֿביניים היינו »∆«ƒ¿»≈≈¿ƒ«»¿«≈

במגע  בא לא שהמברר כך והמתברר המברר בין עצום פער יש שבו המצב

מסוים, יחס ביניהם ויש המתברר אל יורד המברר שבו המצב ובין המברר עם

מצד  אך המתברר של (ודרגתו) למקומו יורד לא המברר אחד מצד כאן ואילו

הזה  במצב גם הרי לגביו, מקום תפיסת יש למתברר bÓ‰c„שני Ïeha‰«ƒ¿«¿«≈
˙ÈÏÎ˙a Ïeha BÈ‡."ו"שונא "אויב" נותר הוא מסוימת ובמידה ≈ƒ¿«¿ƒ
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e"kyz'd ,elqk h"i

הּוא  מנּוחה איׁש היה ׁשּׁשלמה ּדזה ּבהּמאמר ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמׁשמע
עׁשירּות  ּבאׁשלמּותא, סיהרא קיימא הוה ׁשּבימיו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָמּפני
ּדמנּוחה  הענין אמּתית ּכי החּסרֹון, מּמּלּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָָׁשּלמעלה

ּובכדי 56[וׁשלֹום] ּבתכלית, מתּבּטל ּכׁשהמנּגד הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
ענין  המׁשכת עלֿידי הּוא ּבתכלית יתּבּטל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָׁשהּמנּגד
לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף ְְֲִִֵֶַַָָָָָהעׁשירּות,
הּסֹובב, אֹור ּגם ּכֹולל לעֹולמֹות, הּׁשּי ּדבאֹור ְִִֵֵַַַַַָָָעּתיק.
מּלׁשֹון  עֹולם לעֹולמֹות, מקֹום נֹותן זה ׁשאֹור ּכיון ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָּכתר,

והסּתר  עלֿידי 57העלם ׁשּבעֹולם ּדהמנּגדים הּבּטּול - ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
איׁש היה ׁשּׁשלמה וזה ּבתכלית. ּבּטּול אינֹו זה אֹור ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹּגּלּוי
היתה  ׁשּבימיו מּפני הּוא ּבימיו, היה וׁשלֹום ְְְְְְִֵֶָָָָָָָָָָמנּוחה,

עׁשירּות. עּתיק, ּבחינת ְְֲִִִַַַַָהמׁשכת

למעלה ÓÓeCÈLיו"ד) ׁשהּוא החסד ּדענין ּבהּמאמר, «¿ƒְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָ
ּגמילּותֿחסדים  [ׁשּלכן מעׁשירּות ְֲֲִִִֵֵֶַָָּגם
ׁשהּוא  ּדלעתידֿלבא הּגּלּוי הּוא לעׁשירים], ּגם ְֲִִִִִִֶַַַָָֹהיא
ּדההמׁשכה  ׁשלמה. ּבימי ׁשהיה מהּגּלּוי ּגם יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנעלה
 ֿ ּולעתיד (ּכּנ"ל), עּתיק מּבחינת היתה ׁשלמה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשּבימי
היינּו עּתיק, ּפנימּיּות מּבחינת ההמׁשכה ּתהיה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹלבא
הענין  עּקר ׁשהּוא ׁשּב'ריׁשאֿדלאֿאתידע', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאיןֿסֹוף

זּוטא  (ּבאּדרא ּבּזהר ּׁשּכתּוב מּמה ּולהעיר )58ּדעּתיק. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ
חּיים  הרב ּופרׁש ריׁשין, ּבתלת אׁשּתכח עּתיקא ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהאי

זּוטא  האּדרא (ּבבאּור הּוא 59ויטל עּתיקא ׁשעּקר ,( ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ּגם  נקראים ריׁשין ּבג' התעּלמּותֹו ׁשם ועל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהאיןֿסֹוף,
הּוא  עּתיקא עּקר ועלּֿפיֿזה עּתיק. ּבׁשם ריׁשין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָהג'
מבאר  זה ּבמאמר אבל הריׁשין. ג' ׁשּבכל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאיןֿסֹוף
 ֿ ׁשּב'ריׁשאּֿדלא איןֿסֹוף הּוא ּדעּתיק הענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשעּקר
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אבל 56) האויב), למקום דהליכה ה"מלחמה" לא (גם מלחמות לו שאין היא מנוחה לשלום: מנוחה בין החילוק דזהו לומר, ויש

מ"ש  יומתק ועפ"ז בהעלם). מנגד לא (גם מנגד שאין - הוא ושלום מנוחה; היפך זה אין - לוחם שאינו (בהעלם) מנגד שיש זה

מה  וצ"ע בימיו". ישראל על אתן ושקט ושלום שמו יהי' שלמה מוסיף) (ואח"כ גו' מנוחה איש יהי' "הוא ט) כב, הימיםֿא (דברי

ואכ"מ. ועצ"ע. "ושקט". גם לקו"ש 57)שמוסיף וראה א'נט. ע' ח"ג שג. ע' ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת

וש"נ. .63 הערה 112 ע' ג).58)חל"ד (עא, בסופן ליוה"כ דרושים בלקו"ת הובא ב), (רפח, האזינו שם.59)פ' בלקו"ת הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êc ¯Ó‡n‰a ÚÓLnL ‰Êa ¯e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ≈»∆∆«¿»¿««¬»¿∆

‰ÁeÓ LÈ‡ ‰È‰ ‰ÓÏML ועל האומות ועל העולם על שלו וההשפעה ∆¿……»»ƒ¿»
ממנו  הושפעו והם במקומו נשאר אלא אליהם שירד מבלי היתה האומות מלכי

,‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈÈ˜ ‰Â‰ ÂÈÓÈaL ÈtÓ ‡e‰ האיר הירח ƒ¿≈∆¿»»«»«¿»ƒ¬»¿«¿»»
אלוקות  גילוי היינו בשלימות,

ענין  שהוא ביותר גבוהה בדרגא

ÈelnÓ ‰ÏÚÓlL ˙e¯ÈLÚ¬ƒ∆¿«¿»ƒƒ
,ÔB¯qÁ‰ לעיל,כמבוא Èkר «ƒ»ƒ

‰ÁeÓc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿»
[ÌBÏLÂ]56 ולא באמת מנוחה ¿»

יחסי  באופן ‰e‡רק
Ïha˙Ó „bÓ‰Lk¿∆«¿«≈ƒ¿«≈

,˙ÈÏÎ˙a"אויב" להיות וחדל ¿«¿ƒ
bn‰L„ו"שונא" È„Î·eƒ¿≈∆«¿«≈

ŒÏÚ ‡e‰ ˙ÈÏÎ˙a Ïha˙Èƒ¿«≈¿«¿ƒ«
ÔÈÚ ˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»«ƒ¿«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ,˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒ≈
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»

˜ÈzÚ ,˙BÓÏBÚÏ בחינת »»«ƒ
הפנימיות  שהיא יומין" "עתיק

לעיל) (כמבואר הכתר בחינת של

מאיר  לא כלל שבדרך אור והיא
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יז e"kyz'd ,elqk h"i

הּוא  מנּוחה איׁש היה ׁשּׁשלמה ּדזה ּבהּמאמר ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמׁשמע
עׁשירּות  ּבאׁשלמּותא, סיהרא קיימא הוה ׁשּבימיו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָמּפני
ּדמנּוחה  הענין אמּתית ּכי החּסרֹון, מּמּלּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָָׁשּלמעלה

ּובכדי 56[וׁשלֹום] ּבתכלית, מתּבּטל ּכׁשהמנּגד הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
ענין  המׁשכת עלֿידי הּוא ּבתכלית יתּבּטל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָׁשהּמנּגד
לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף ְְֲִִֵֶַַָָָָָהעׁשירּות,
הּסֹובב, אֹור ּגם ּכֹולל לעֹולמֹות, הּׁשּי ּדבאֹור ְִִֵֵַַַַַָָָעּתיק.
מּלׁשֹון  עֹולם לעֹולמֹות, מקֹום נֹותן זה ׁשאֹור ּכיון ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָּכתר,

והסּתר  עלֿידי 57העלם ׁשּבעֹולם ּדהמנּגדים הּבּטּול - ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
איׁש היה ׁשּׁשלמה וזה ּבתכלית. ּבּטּול אינֹו זה אֹור ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹּגּלּוי
היתה  ׁשּבימיו מּפני הּוא ּבימיו, היה וׁשלֹום ְְְְְְִֵֶָָָָָָָָָָמנּוחה,

עׁשירּות. עּתיק, ּבחינת ְְֲִִִַַַַָהמׁשכת

למעלה ÓÓeCÈLיו"ד) ׁשהּוא החסד ּדענין ּבהּמאמר, «¿ƒְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָ
ּגמילּותֿחסדים  [ׁשּלכן מעׁשירּות ְֲֲִִִֵֵֶַָָּגם
ׁשהּוא  ּדלעתידֿלבא הּגּלּוי הּוא לעׁשירים], ּגם ְֲִִִִִִֶַַַָָֹהיא
ּדההמׁשכה  ׁשלמה. ּבימי ׁשהיה מהּגּלּוי ּגם יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנעלה
 ֿ ּולעתיד (ּכּנ"ל), עּתיק מּבחינת היתה ׁשלמה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשּבימי
היינּו עּתיק, ּפנימּיּות מּבחינת ההמׁשכה ּתהיה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹלבא
הענין  עּקר ׁשהּוא ׁשּב'ריׁשאֿדלאֿאתידע', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאיןֿסֹוף

זּוטא  (ּבאּדרא ּבּזהר ּׁשּכתּוב מּמה ּולהעיר )58ּדעּתיק. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ
חּיים  הרב ּופרׁש ריׁשין, ּבתלת אׁשּתכח עּתיקא ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהאי

זּוטא  האּדרא (ּבבאּור הּוא 59ויטל עּתיקא ׁשעּקר ,( ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ּגם  נקראים ריׁשין ּבג' התעּלמּותֹו ׁשם ועל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהאיןֿסֹוף,
הּוא  עּתיקא עּקר ועלּֿפיֿזה עּתיק. ּבׁשם ריׁשין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָהג'
מבאר  זה ּבמאמר אבל הריׁשין. ג' ׁשּבכל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאיןֿסֹוף
 ֿ ׁשּב'ריׁשאּֿדלא איןֿסֹוף הּוא ּדעּתיק הענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשעּקר
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אבל 56) האויב), למקום דהליכה ה"מלחמה" לא (גם מלחמות לו שאין היא מנוחה לשלום: מנוחה בין החילוק דזהו לומר, ויש

מ"ש  יומתק ועפ"ז בהעלם). מנגד לא (גם מנגד שאין - הוא ושלום מנוחה; היפך זה אין - לוחם שאינו (בהעלם) מנגד שיש זה

מה  וצ"ע בימיו". ישראל על אתן ושקט ושלום שמו יהי' שלמה מוסיף) (ואח"כ גו' מנוחה איש יהי' "הוא ט) כב, הימיםֿא (דברי

ואכ"מ. ועצ"ע. "ושקט". גם לקו"ש 57)שמוסיף וראה א'נט. ע' ח"ג שג. ע' ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת

וש"נ. .63 הערה 112 ע' ג).58)חל"ד (עא, בסופן ליוה"כ דרושים בלקו"ת הובא ב), (רפח, האזינו שם.59)פ' בלקו"ת הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êc ¯Ó‡n‰a ÚÓLnL ‰Êa ¯e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ≈»∆∆«¿»¿««¬»¿∆

‰ÁeÓ LÈ‡ ‰È‰ ‰ÓÏML ועל האומות ועל העולם על שלו וההשפעה ∆¿……»»ƒ¿»
ממנו  הושפעו והם במקומו נשאר אלא אליהם שירד מבלי היתה האומות מלכי

,‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈÈ˜ ‰Â‰ ÂÈÓÈaL ÈtÓ ‡e‰ האיר הירח ƒ¿≈∆¿»»«»«¿»ƒ¬»¿«¿»»
אלוקות  גילוי היינו בשלימות,

ענין  שהוא ביותר גבוהה בדרגא

ÈelnÓ ‰ÏÚÓlL ˙e¯ÈLÚ¬ƒ∆¿«¿»ƒƒ
,ÔB¯qÁ‰ לעיל,כמבוא Èkר «ƒ»ƒ

‰ÁeÓc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿»
[ÌBÏLÂ]56 ולא באמת מנוחה ¿»

יחסי  באופן ‰e‡רק
Ïha˙Ó „bÓ‰Lk¿∆«¿«≈ƒ¿«≈

,˙ÈÏÎ˙a"אויב" להיות וחדל ¿«¿ƒ
bn‰L„ו"שונא" È„Î·eƒ¿≈∆«¿«≈

ŒÏÚ ‡e‰ ˙ÈÏÎ˙a Ïha˙Èƒ¿«≈¿«¿ƒ«
ÔÈÚ ˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»«ƒ¿«
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מאיר  לא כלל שבדרך אור והיא

הוא  אלא בעולמות ומתגלה

מהעולמות. ¿B‡·cƒ¯למעלה
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,¯˙k ,··Bq‰ ¯B‡ היינו «≈∆∆
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מקום  תופס המתברר שכאשר

בתכלית. ביטול גורם לא עליו שמאיר האור המברר, ÓÏML‰לגבי ‰ÊÂ¿∆∆¿……
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Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L „ÒÁ‰ ÔÈÚc ,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe („"ÂÈ«¿ƒ¿««¬»¿ƒ¿««∆∆∆¿«¿»«
ÌÈ¯ÈLÚÏ Ìb ‡È‰ ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb ÔÎlL] ˙e¯ÈLÚÓ ומאחר ≈¬ƒ∆»≈¿ƒ¬»ƒƒ««¬ƒƒ

זו  הרי חסדים, מגמילות נהנים העשירים הוא שגם (הנותן) שהחסד הוכחה

(המקבל)], מהעשיר ‰Èelbלמעלה ‡e‰ האלוקי האור ÏŒ„È˙ÚÏc·‡של «ƒƒ¿»ƒ»…
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.‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L∆»»ƒ≈¿……

‰ÎLÓ‰‰c וההתגלות ¿««¿»»
≈ÈÓÈaL∆ƒבעולם האלוקית 

˙ÈÁaÓ ‰˙È‰ ‰ÓÏL¿……»¿»ƒ¿ƒ«
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,'Ú„È˙‡Œ‡Ï„Œ‡LÈ¯'aL∆¿≈»¿»ƒ¿»«
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שדרגה  לומר שהכוונה בחסידות

ולא  ונעלמת נעלית כך כל זו

אפילו  ידועה לא שהיא עד גלויה

של  הביטול כי כביכול, לעצמה,

כך  כדי עד הוא עתיק' 'פנימיות

למציאות  אפילו מודע שאינו

עצמו  של e‰L‡שלו זו בחינה ∆
(ובראשי  אתידע' דלא 'רישא

'רדל"א') ‰ÔÈÚתיבות: ¯wÚƒ«»ƒ¿»
‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe .˜ÈzÚc¿«ƒ¿»ƒƒ«
‡¯c‡a) ¯‰fa ·e˙kM∆»«…«¿ƒ¿»

‡ËeÊ58‡˜ÈzÚ È‡‰ ( »««ƒ»
,ÔÈLÈ¯ ˙Ï˙a ÁÎzL‡ƒ¿¿«ƒ¿»≈ƒ

נמצא  זה ראשים עתיק בשלושה

ÏËÈÂ ÌÈiÁ ·¯‰ L¯Ùe≈≈»««ƒƒ«
‡ËeÊ ‡¯c‡‰ ¯e‡·a)59,( ¿≈»ƒ¿»»

ŒÔÈ‡‰ ‡e‰ ‡˜ÈzÚ ¯wÚL∆ƒ««ƒ»»≈
B˙eÓlÚ˙‰ ÌL ÏÚÂ ,ÛBÒ סוף האין Ìbשל ÌÈ‡¯˜ ÔÈLÈ¯ '‚a ¿«≈ƒ¿«¿¿≈ƒƒ¿»ƒ«

ÔÈLÈ¯ ‰e‡עצמם ‰‚' ‡˜ÈzÚ ¯wÚ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .˜ÈzÚ ÌLa «≈ƒ¿≈«ƒ¿«ƒ∆ƒ««ƒ»
¯wÚL ¯‡·Ó ‰Ê ¯Ó‡Óa Ï·‡ .ÔÈLÈ¯‰ '‚ ÏÎaL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿»»≈ƒ¬»¿«¬»∆¿…»∆ƒ«

'Ú„È˙‡Œ‡ÏcŒ‡LÈ¯'aL ÛBÒŒÔÈ‡ ‡e‰ ˜ÈzÚc ÔÈÚ‰ בכל ולא »ƒ¿»¿«ƒ≈∆¿≈»¿…ƒ¿»«
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icnrיח eid miaxa ik il axwn iytp melya dct

ּבהּמאמר  ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי זה לבאר ויׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאתידע'.
ויטל  חּיים הרב ּׁשּכתב מה ּבענין הענין) ּבהמׁש)ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבג' ּומתּגּלה ּומתעּלם נמצא ׁשם) זּוטא האּדרא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ(ּבבאּור
ּכמֹו הם ּומתּגּלה ּומתעּלם נמצא הּלׁשֹונֹות ׁשג' ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָריׁשין,
אּתה, ּכמֹו הּוא נמצא והוי'. הּוא ּדאּתה, הענינים ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָג'
מדרגֹות  ב' והוי', הּוא ּכמֹו הם ּומתּגּלה מתעּלם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמּות.
ׁשהּוא  ּכמֹו נמצא ׁשהּוא הּוא נמצא ּופרּוׁש ְְְִִֵֶֶָָָּבאֹור.
ּבהּמאמר  ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָּבעצמּותֹו.
 ֿ ׁשּב'ריׁשאּֿדלא איןֿסֹוף הּוא ּדעּתיק הענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשעּקר
נמצא  ּדענין ּבהּמאמר הּבאּור ּדעלּֿפי ּולהֹוסיף, ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָאתידע'.
ׁשהּוא  הּוא ּב'ריׁשאּֿדלאֿאתידע') נמצא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ(ׁשאיןֿסֹוף
יׁש ּבעצמּותֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ּב'ריׁשאּֿדלאֿאתידע' ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹנמצא
ׁשּלא  אף אמּתית, עׁשירּות היתה ׁשלמה ׁשּבימי זה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלבאר
לעתידֿלבא  ׁשּיהיה החּדּוׁש ּכי ּדלעתיד, הּגּלּוי אז ְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהיה

הּג מּבחינת ׁשּלמעלה העצם ּגּלּוי יהיה ׁשאז ּלּויים,הּוא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּבׁשלמּות. ׁשלמה ּבימי היה  הּגּלּויים ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹוענין

ּתהיה Óe·‡¯יא) ׁשּלעתידֿלבא ּדעלֿידי ּבהּמאמר, ¿»≈ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
(איןֿסֹוף  עּתיק מּפנימּיּות ְְִִִִֵַַַָָההמׁשכה
ׁשהיתה  מההמׁשכה ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּב'ריׁשאּֿדלאֿאתידע')
יֹותר. למּטה הּגּלּוי ימׁש עלֿידיֿזה ׁשלמה, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֻּבימי

חּיים' ּב'עץ ז'60וכדאיתא יׁש הּמלכּות ׁשּבעלּית , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ
ּולעתידֿלבא  הו', מדרגה היתה ׁשלמה ּבימי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹמדרגֹות.
הּוא, ׁשּביניהם ּומהחּלּוקים הז'. מדרגה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּתהיה
ספירֹות  ּבט' רק הּוא ּבמלכּות הּגּלּוי הו', ְְְְְְִִִֵַַַַַָּדבמדריגה
ּבמלכּות  (והּגּלּוי ׁשּבּה יסֹוד לבחינת ועד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָׁשּבּה,

ּובמדרגה 61ּדמלכּות  ׁשּבּה). ּביסֹוד ׁשּנכללה עלֿידי היה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיא  (ּכמֹו ּדמלכּות ּבמלכּות ּגם הּוא הּגּלּוי ְְְְְִִֶַַַַַהז',
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פ"אֿב.60) הירח) מיעוט (שער לו (כולל 61)שער דמלכות האחרונות ספירות בה' גם הגילוי נמשך באשלמותא, סיהרא דכשקיימא

במלכות הגילוי שלמה, שבימי אלא שבמלכות). מלכות פשע"ד).גם כאן תער"ב (המשך דמלכות ביסוד שנכללה ע"י הי' דמלכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הראשים. Ê‰שלושת ¯‡·Ï LÈÂ סתירה זו אין Ó‰שבעצם ÈtŒÏÚ ¿≈¿»≈∆«ƒ«

·¯‰ ·˙kM ‰Ó ÔÈÚa (ÔÈÚ‰ CLÓ‰a) ¯Ó‡n‰a ·e˙kM∆»¿««¬»¿∆¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿««∆»«»«
(ÌL ‡ËeÊ ‡¯c‡‰ ¯e‡·a) ÏËÈÂ ÌÈiÁ סוף Óˆ‡שהאין «ƒƒ«¿≈»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÔÈLÈ¯ '‚a ‰lb˙Óe ÌlÚ˙Óe,'עתיק' ‰BBLl˙שבבחינת '‚L ƒ¿«≈ƒ¿«∆¿≈ƒ∆«¿
‰lb˙Óe ÌlÚ˙Óe ‡ˆÓƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿«∆
ÌÈÈÚ‰ '‚ BÓk Ì‰≈¿»ƒ¿»ƒ
‡ˆÓ .'ÈÂ‰Â ‡e‰ ,‰z‡c¿«»«¬»»ƒ¿»
.˙eÓˆÚ ,‰z‡ BÓk ‡e‰¿«»«¿
BÓk Ì‰ ‰lb˙Óe ÌlÚ˙Óƒ¿«≈ƒ¿«∆≈¿

‡e‰("שלישי ("גוף נסתר לשון

,'ÈÂ‰Â"מתעלם" היינו שהם, «¬»»
הם  B‚¯„Ó˙ו"מתגלה" '·«¿≈

¯B‡a התגלות (שהוא »
העצם  ולא מהעצם והתפשטות

Óˆ‡כשלעצמו). Le¯Ùe≈ƒ¿»
BÓk ‡ˆÓ ‡e‰L ‡e‰∆ƒ¿»¿

B˙eÓˆÚa ‡e‰L העצם ∆¿«¿
מהאור  שלמעלה כשלעצמו

LÈוהגילוי. ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈
·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï¿»≈«∆»
ÔÈÚ‰ ¯wÚL ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ«»ƒ¿»
ÛBÒŒÔÈ‡ ‡e‰ ˜ÈzÚc¿«ƒ≈
'Ú„È˙‡Œ‡ÏcŒ‡LÈ¯'aL∆¿≈»¿…ƒ¿»«

עצמותו  בחינת היא זו בחינה כי

הם  הנוספים הראשים ושני

באור. ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ,בחינות
¯Ó‡n‰a ¯e‡a‰ ÈtŒÏÚc¿«ƒ«≈¿««¬»
ÛBÒŒÔÈ‡L) ‡ˆÓ ÔÈÚc¿ƒ¿«ƒ¿»∆≈
Œ‡ÏcŒ‡LÈ¯'a ‡ˆÓƒ¿»¿≈»¿…
‡e‰L ‡e‰ ('Ú„È˙‡ƒ¿»«∆
Œ‡ÏcŒ‡LÈ¯'a ‡ˆÓƒ¿»¿≈»¿…
‡e‰L BÓk 'Ú„È˙‡ƒ¿»«¿∆

,B˙eÓˆÚa מהאור שלמעלה ¿«¿
Ê‰והגילוי, ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈∆

‰˙È‰ ‰ÓÏL ÈÓÈaL∆ƒ≈¿……»¿»
Û‡ ,˙ÈzÓ‡ ˙e¯ÈLÚ¬ƒ¬ƒƒ«
Èelb‰ Ê‡ ‰È‰ ‡lL∆…»»»«ƒ

,„È˙ÚÏc,אמיתית עשירות בעולם להיות יכולה איך תמוה הדבר ולכאורה ƒ¿»ƒ
גילוי  בעולם אין כאשר השלימה, הגאולה שקודם בזמן בשלימות, עשירות

הוא הדבר טעם אלא השלימות, בתכלית È‰iL‰אלוקות LecÁ‰ Èkƒ«ƒ∆ƒ¿∆
ÌˆÚ‰ Èelb ‰È‰È Ê‡L ‡e‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ הוא ברוך הקדוש של ∆»ƒ»…∆»ƒ¿∆ƒ»∆∆

ÌÈÈelb‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL לא אך והתפשטות התגלות אלא שאינם ∆¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒƒ

eÓÏLa˙העצם, ‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰ ÌÈÈelb‰ ÔÈÚÂ בענין והשלימות ¿ƒ¿««ƒƒ»»ƒ≈¿……ƒ¿≈
בעולם. עשירות והשפעת בהמשכת השלימות את שהביאה היא הגילויים

‰È‰z ‡·ÏŒ„È˙ÚlL È„ÈŒÏÚc ,¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe (‡È¿»≈¿««¬»¿«¿≈∆¿»ƒ»…ƒ¿∆
Œ‡ÏcŒ‡LÈ¯'aL ÛBÒŒÔÈ‡) ˜ÈzÚ ˙eiÓÈtÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒƒ«ƒ≈∆¿≈»¿…
‰ÏÚÓlL ('Ú„È˙‡ƒ¿»«∆¿«¿»
ÈÓÈa ‰˙È‰L ‰ÎLÓ‰‰Ó≈««¿»»∆»¿»ƒ≈

,‰ÓÏL התגלות שהיתה ¿……
מבחינת  לא אך עתיק מבחינת

עתיק ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰פנימיות
המשכה  תהיה לבוא שלעתיד

עתיק, מפנימיות יותר, נעלית

.¯˙BÈ ‰hÓÏ Èelb‰ CLÓÈÀ¿««ƒ¿«»≈
'ÌÈiÁ ıÚ'a ‡˙È‡„ÎÂ60, ¿ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

˙eÎÏn‰ ˙iÏÚaL אל ∆«¬ƒ«««¿
העליונות Ê'הספירות LÈ≈

˙B‚¯„Ó.מזו למעלה ÈÓÈaזו «¿≈ƒ≈
,'Â‰ ‰‚¯„Ó ‰˙È‰ ‰ÓÏL¿……»¿»«¿≈»«

‰È‰z ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe העליה ¿»ƒ»…ƒ¿∆
שהיא יותר «≈¿»Ó„¯‚‰למעלה

ÌÈ˜elÁ‰Óe .'Ê‰«≈«ƒƒ
Ì‰ÈÈaL בין ההבדלים אחד ∆≈≈∆

המלכות  בעליית השישית הדרגה

(והעליונה  השביעית לדרגה

המלכות בעליית ‰e‡,ביותר)
Èelb‰ ,'Â‰ ‰‚È¯„Ó·cƒ¿«¿≈»««ƒ

˙eÎÏÓa הזו העלייה בעקבות ¿«¿
˙B¯ÈÙÒ 'Ëa ˜¯ ‡e‰«¿¿ƒ

,daL,החכמה מספירת החל ∆»
שבמלכות, חכמה »¿ÚÂ„בחינת
,daL „BÒÈ ˙ÈÁ·Ï יסוד ƒ¿ƒ«¿∆»

eÎÏÓa˙שבמלכות Èelb‰Â)¿«ƒ¿«¿
˙eÎÏÓc61 בחינת היינו ¿«¿

מעליית  כתוצאה עצמה, המלכות

זו בדרגה ŒÏÚהמלכות ‰È‰»»«
‰ÏÏÎpL È„È עצמה המלכות ¿≈∆ƒ¿¿»

‰‚¯„Ó·e .(daL „BÒÈaƒ∆»¿«¿≈»
,'Ê‰ היא המלכות עליית כאשר «

יותר, הגבוהה השביעית, eÎÏÓc˙בדרגה ˙eÎÏÓa Ìb ‡e‰ Èelb‰«ƒ«¿«¿¿«¿
,dÓB˜Óa ‡È‰L BÓk) נכללת שהיא כפי ולא עצמה מצד שהיא כפי ¿∆ƒƒ¿»

היסוד  elÁ‰L˜במידת ,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe ‰BiÏÚ˙ההבדל ). '·c «¿ƒ¿««¬»∆«ƒ¿»¬ƒ
‰È‰zL 'Ê‰ ‰iÏÚÂ ,‰ÓÏL ÈÓÈaL 'Â‰ ‰iÏÚ) ˙eÎÏÓc¿«¿¬ƒ»«∆ƒ≈¿……«¬ƒ»«∆ƒ¿∆

,‰hÓÏ eÏÙpL ˙BˆBvp‰Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ (‡·ÏŒ„È˙ÚÏ כאמור ∆»ƒ»…«¿≈«¿«ƒ∆»¿¿«»
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e"kyz'd ,elqk h"i

העלּיֹות  ּדב' ׁשהחּלּוק ּבהּמאמר, ּוממׁשי ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָּבמקֹומּה).
ׁשּתהיה  הז' ועלּיה ׁשלמה, ׁשּבימי הו' (עלּיה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּדמלכּות
למּטה. ׁשּנפלּו להּנּצֹוצֹות ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹלעתידֿלבא)
המקּבל  התקּׁשרּות הּוא ּדנּוקבא ּדיסֹוד הּוא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָוהענין
הּוא  ּדמלכּות ּומלכּות (זעירֿאנּפין), ּבהּמׁשּפיע ְְְְְְְְִִֵַַַַַַַ(מלכּות)
ׁשלמה  ּבימי ולכן, ׁשּבּנפעל. הּפֹועל ּכח ּכלל) ּבדר)ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ׁשּׁשּיכת  ּכמֹו הּמלכּות ּבדרּגת רק היה ּבמלכּות ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשהּגּלּוי
למּטה  ׁשּנפלּו ּדהּנּצֹוצֹות ההעלאה ּגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָלזעירֿאנּפין,
אֹור  להרּגיׁש ׁשּׁשּייכים הּנּצֹוצֹות ּבאֹותם רק ְְְְִִִֶַַַַָָָָהיתה

הּמלכּות 62אלקי  ּבדרּגת  ּגם יהיה ׁשהּגּלּוי ּולעתידֿלבא . ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹ
הּפֹועל  לּכח ועד ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אין  ׁשּלכן מּמלכּות ׁשּנתרחקּו הּנּצֹוצֹות ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבּנפעל,
ואפילּו אלקי, אֹור להרּגיׁש עצמם) (מּצד ְְְֱֲִִִִִַַַַַָָֹׁשּייכים

ׁשּנתרחקּו ּכמֹוהּנּצֹוצֹות נעׂשּו עצמם ׁשהם עד ּכלּֿכ ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּגם  מּזה, ויתירה ּבקדּׁשה. ויכללּו יתעּלּו הם ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻֻרע,
ּבתכלית  יהיה ׁשּבֹו) הּנּצֹוץ רק (לא עצמֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַֹהּגׁשמי
ּבתכלית  אז יהיה ׁשהּגׁשמי וזה ּבאלקּות. ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹההתאחּדּות
האלקי  ּכח ּיתּגּלה ׁשאז מּפני רק לא הּוא ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹההתאחּדּות
ׁשּבּנפעל, הּפֹועל ּכח ּגּלּוי ליׁש, מאין אֹותֹו ׁשּמהּוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּבֹו
ההתאחּדּות. ּבתכלית יהיה עצמֹו הּנפעל ׁשּגם ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָאּלא
אז  ּכי מהּמאמר), לעיל (ּכּמּובא הּוא זה לכל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָוהּטעם
 ֿ ׁשּב'ריׁשאֿדלא (איןֿסֹוף עּתיק ּפנימּיּות המׁשכת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתהיה
ׁשּבמלכּות, ּבמלכּות ּגם הּגּלּוי אז יהיה ולכן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאתידע'),
ּבנּצֹוצֹות  הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם למּטה ּגם - מּזה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָויתירה
ׁשּנתרחקּו), ּבנּצֹוצֹות (ּגם הּגׁשמּיים ׁשּבּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֻהּקדּׁשה

עצמם. הּגׁשמּיים ּבּדברים ְְְְִִִַַַַַָָוגם

LÈÂ ּפנימּיּות המׁשכת ׁשעלֿידי זה על ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָ
יהיה  ׁשּב'ריׁשאּֿדלאֿאתידע') (איןֿסֹוף ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעּתיק
הּוא  עּתיק ּפנימּיּות ּכי הּוא, מקֹום, ּבכל אלקּות ְְֱִִִִִַָָֹּגּלּוי
 ֿ אֹור עצמּות ּדלגּבי אֹורֿאיןֿסֹוף, עצמּות ְְְְִִֵֵַַַָ(ּבכללּות)
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נכבו.62) שלא נצוצות דוקא שהוא ס"ז) לעיל (ראה הנצוצות את אלי' שמושכת אבוקה וע"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומאירה  מגיעה היא יותר נעלה ממקור היא וההתגלות ההמשכה שכאשר

ומבאר. שהולך כפי יותר, למטה

‡·˜ec „BÒÈc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â עליית היא שבה שבמלכות יסוד בחינת ¿»ƒ¿»ƒ¿¿»
השישית בדרגה (eÎÏÓ˙)המלכות Ïa˜Ó‰ ˙e¯M˜˙‰ ‡e‰ƒ¿«¿«¿«≈«¿

,(ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ) ÚÈtLn‰a¿««¿ƒ«¿≈«¿ƒ
ענינה  שזהו בחסידות כמבואר

– היסוד ספירת של ומהותה

בין  וההתחברות ההתקשרות

העליונות) (הספירות המשפיע

(העולמות) ¿»eÎÏÓe˙והמקבל
C¯„a) ‡e‰ ˙eÎÏÓc¿«¿¿∆∆

ÏÚBt‰ Ák (ÏÏk הבורא ¿»…««≈
ÏÚÙpaL כי הנבראים, ∆«ƒ¿»

כוחו  המלכות ספירת באמצעות

וחודר  מתלבש הבורא של

ÈÓÈaבנבראים. ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈
˙eÎÏÓa Èelb‰L ‰ÓÏL¿……∆«ƒ¿«¿
˙eÎÏn‰ ˙b¯„a ˜¯ ‰È‰»»«¿«¿«««¿
Œ¯ÈÚÊÏ ˙ÎiML BÓk¿∆«∆∆ƒ¿≈

,ÔÈt‡ העליונות המידות «¿ƒ
(כי  קטנות' 'פנים הנקראות

שבמוחין  החיות לעומת

מועטת  שבהם החיות העליונים,

‰‰ÏÚ‡‰ו'קטנה') Ìb«««¬»»
eÏÙpLוהבירור  ˙BˆBvp‰c¿«ƒ∆»¿

Ì˙B‡a ˜¯ ‰˙È‰ ‰hÓÏ¿«»»¿»«¿»
ÌÈÎÈiML ˙BˆBvp‰«ƒ∆«»ƒ

È˜Ï‡ ¯B‡ LÈb¯‰Ï62 אך ¿«¿ƒ¡…ƒ
מזה. למטה …«ÏŒ„È˙ÚÏe¿»ƒ·‡לא

˙b¯„a Ìb ‰È‰È Èelb‰L∆«ƒƒ¿∆«¿«¿«
‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰ ירדה ««¿¿∆ƒ

מעולם  שלמטה לעולמות למטה

«Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒהאצילות 
ÏÚBt‰ ÁkÏ „ÚÂ ,‰iNÚ¬ƒ»¿««…««≈

,ÏÚÙpaL האלוקי האור ∆«ƒ¿»
עצמם  בנבראים »Ìbשמלובש

e˜Á¯˙pL ˙BˆBvp‰«ƒ∆ƒ¿«¬
˙eÎÏnÓ מאד ÔÎlLוירדו ƒ«¿∆»≈

„vÓ) ÌÈÎÈiL ÔÈ‡≈«»ƒƒ«
¯B‡ LÈb¯‰Ï (ÌÓˆÚ«¿»¿«¿ƒ

ÌÓˆÚ Ì‰L „Ú CkŒÏk e˜Á¯˙pL ˙BˆBvp‰ eÏÈÙ‡Â ,È˜Ï‡¡…ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿«¬»»«∆≈«¿»
,Ú¯ BÓk eNÚ אינם הנוכחי ובמצבם הקדושה להיפך מקדושה וירדו «¬¿«

אור  להרגיש È˙ÈÂ¯‰אלוקי מסוגלים .‰M„˜a eÏÏÎÈÂ elÚ˙È Ì‰ Ìb«≈ƒ¿«¿À¿¿ƒ¿À»ƒ≈»

ıBvp‰ ˜¯ ‡Ï) BÓˆÚ ÈÓLb‰ ÌbL ,‰fÓ הקדוש BaL)האלוקי ƒ∆∆«««¿ƒ«¿…««ƒ∆
˙e˜Ï‡a ˙ecÁ‡˙‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰È עצמו לחוש כמציאות מבלי ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ¿«¿∆¡…

כלשהי. ‰‰˙‡ecÁ˙עצמאית ˙ÈÏÎ˙a Ê‡ ‰È‰È ÈÓLb‰L ‰ÊÂ¿∆∆««¿ƒƒ¿∆»¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
עצמאית  מציאות של תחושה כל לו תהיה ולא לאלוקות Ï‡והביטול ‡e‰…

Ák ‰lb˙i Ê‡L ÈtÓ ˜«̄ƒ¿≈∆»ƒ¿«∆…«
‰e‰nL BaL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆∆¿«∆
Ák Èelb ,LÈÏ ÔÈ‡Ó B˙B‡≈«ƒ¿≈ƒ…«

,ÏÚÙpaL ÏÚBt‰ והגילוי «≈∆«ƒ¿»
הגשמי  לנברא יגרום הזה

לאלוקות  ÌbLלהתבטל ‡l‡∆»∆«
ÏÚÙp‰ הגשמי הנבראBÓˆÚ «ƒ¿»«¿

˙ÈÏÎ˙a ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿ƒ
˙ecÁ‡˙‰‰ האלוקות.עם «ƒ¿«¿

‰Ê ÏÎÏ ÌÚh‰Â שהאור לכך ¿«««¿»∆
כל  בדרגות גם ויאיר ירד האלוקי

נחותות  (enk·‡כך ‡e‰«»
Ê‡ Èk ,(¯Ó‡n‰Ó ÏÈÚÏ¿≈≈««¬»ƒ»
˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«¿ƒƒ
ÛBÒŒÔÈ‡) ˜ÈzÚ«ƒ≈

Œ‡Ï„Œ‡LÈ¯'aL∆¿≈»¿»
Ê‡ ‰È‰È ÔÎÏÂ ,('Ú„È˙‡ƒ¿»«¿»≈ƒ¿∆»
˙eÎÏÓa Ìb Èelb‰«ƒ«¿«¿

,˙eÎÏÓaL גילוי יש כאשר כי ∆¿«¿
ההתגלות  ביותר, נעלה ממקור

ביותר  למטה עד מגיעה וההארה

‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
הנמוכה  בבחינה הארה שתהיה

עצמה  המלכות בספירת ביותר

בימי  אפילו היה שלא (דבר

המלך  hÓÏ‰שלמה Ìb Z («¿«»
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿ƒ
‰M„w‰ ˙BˆBva¿ƒ«¿À»
Ìb) ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·caL∆«¿»ƒ««¿ƒƒ«
Ì‚Â ,(e˜Á¯˙pL ˙BˆBva¿ƒ∆ƒ¿«¬¿«
ÌÓˆÚ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ«¿»
התגלות  תהיה בהם אפילו

אלוקות.

ÏÚ ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿««««
˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê∆∆«¿≈«¿»«
ÛBÒŒÔÈ‡) ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ≈
,ÌB˜Ó ÏÎa ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰È ('Ú„È˙‡Œ‡ÏcŒ‡LÈ¯'aL∆¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ¿∆ƒ¡…¿»»

עצמם, הגשמיים בדברים iÓÈtואפילו Èk ,‡e‰‡e‰ ˜ÈzÚ ˙e ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ Èa‚Ïc ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ (˙eÏÏÎa)ƒ¿»«¿≈ƒ¿«≈«¿≈
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יט e"kyz'd ,elqk h"i

העלּיֹות  ּדב' ׁשהחּלּוק ּבהּמאמר, ּוממׁשי ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָּבמקֹומּה).
ׁשּתהיה  הז' ועלּיה ׁשלמה, ׁשּבימי הו' (עלּיה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּדמלכּות
למּטה. ׁשּנפלּו להּנּצֹוצֹות ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹלעתידֿלבא)
המקּבל  התקּׁשרּות הּוא ּדנּוקבא ּדיסֹוד הּוא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָוהענין
הּוא  ּדמלכּות ּומלכּות (זעירֿאנּפין), ּבהּמׁשּפיע ְְְְְְְְִִֵַַַַַַַ(מלכּות)
ׁשלמה  ּבימי ולכן, ׁשּבּנפעל. הּפֹועל ּכח ּכלל) ּבדר)ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ׁשּׁשּיכת  ּכמֹו הּמלכּות ּבדרּגת רק היה ּבמלכּות ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשהּגּלּוי
למּטה  ׁשּנפלּו ּדהּנּצֹוצֹות ההעלאה ּגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָלזעירֿאנּפין,
אֹור  להרּגיׁש ׁשּׁשּייכים הּנּצֹוצֹות ּבאֹותם רק ְְְְִִִֶַַַַָָָָהיתה

הּמלכּות 62אלקי  ּבדרּגת  ּגם יהיה ׁשהּגּלּוי ּולעתידֿלבא . ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹ
הּפֹועל  לּכח ועד ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אין  ׁשּלכן מּמלכּות ׁשּנתרחקּו הּנּצֹוצֹות ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבּנפעל,
ואפילּו אלקי, אֹור להרּגיׁש עצמם) (מּצד ְְְֱֲִִִִִַַַַַָָֹׁשּייכים

ׁשּנתרחקּו ּכמֹוהּנּצֹוצֹות נעׂשּו עצמם ׁשהם עד ּכלּֿכ ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּגם  מּזה, ויתירה ּבקדּׁשה. ויכללּו יתעּלּו הם ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻֻרע,
ּבתכלית  יהיה ׁשּבֹו) הּנּצֹוץ רק (לא עצמֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַֹהּגׁשמי
ּבתכלית  אז יהיה ׁשהּגׁשמי וזה ּבאלקּות. ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹההתאחּדּות
האלקי  ּכח ּיתּגּלה ׁשאז מּפני רק לא הּוא ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹההתאחּדּות
ׁשּבּנפעל, הּפֹועל ּכח ּגּלּוי ליׁש, מאין אֹותֹו ׁשּמהּוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּבֹו
ההתאחּדּות. ּבתכלית יהיה עצמֹו הּנפעל ׁשּגם ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָאּלא
אז  ּכי מהּמאמר), לעיל (ּכּמּובא הּוא זה לכל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָוהּטעם
 ֿ ׁשּב'ריׁשאֿדלא (איןֿסֹוף עּתיק ּפנימּיּות המׁשכת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתהיה
ׁשּבמלכּות, ּבמלכּות ּגם הּגּלּוי אז יהיה ולכן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאתידע'),
ּבנּצֹוצֹות  הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם למּטה ּגם - מּזה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָויתירה
ׁשּנתרחקּו), ּבנּצֹוצֹות (ּגם הּגׁשמּיים ׁשּבּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֻהּקדּׁשה

עצמם. הּגׁשמּיים ּבּדברים ְְְְִִִַַַַַָָוגם

LÈÂ ּפנימּיּות המׁשכת ׁשעלֿידי זה על ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָ
יהיה  ׁשּב'ריׁשאּֿדלאֿאתידע') (איןֿסֹוף ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעּתיק
הּוא  עּתיק ּפנימּיּות ּכי הּוא, מקֹום, ּבכל אלקּות ְְֱִִִִִַָָֹּגּלּוי
 ֿ אֹור עצמּות ּדלגּבי אֹורֿאיןֿסֹוף, עצמּות ְְְְִִֵֵַַַָ(ּבכללּות)
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נכבו.62) שלא נצוצות דוקא שהוא ס"ז) לעיל (ראה הנצוצות את אלי' שמושכת אבוקה וע"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומאירה  מגיעה היא יותר נעלה ממקור היא וההתגלות ההמשכה שכאשר

ומבאר. שהולך כפי יותר, למטה

‡·˜ec „BÒÈc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â עליית היא שבה שבמלכות יסוד בחינת ¿»ƒ¿»ƒ¿¿»
השישית בדרגה (eÎÏÓ˙)המלכות Ïa˜Ó‰ ˙e¯M˜˙‰ ‡e‰ƒ¿«¿«¿«≈«¿

,(ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ) ÚÈtLn‰a¿««¿ƒ«¿≈«¿ƒ
ענינה  שזהו בחסידות כמבואר

– היסוד ספירת של ומהותה

בין  וההתחברות ההתקשרות

העליונות) (הספירות המשפיע

(העולמות) ¿»eÎÏÓe˙והמקבל
C¯„a) ‡e‰ ˙eÎÏÓc¿«¿¿∆∆

ÏÚBt‰ Ák (ÏÏk הבורא ¿»…««≈
ÏÚÙpaL כי הנבראים, ∆«ƒ¿»

כוחו  המלכות ספירת באמצעות

וחודר  מתלבש הבורא של

ÈÓÈaבנבראים. ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈
˙eÎÏÓa Èelb‰L ‰ÓÏL¿……∆«ƒ¿«¿
˙eÎÏn‰ ˙b¯„a ˜¯ ‰È‰»»«¿«¿«««¿
Œ¯ÈÚÊÏ ˙ÎiML BÓk¿∆«∆∆ƒ¿≈

,ÔÈt‡ העליונות המידות «¿ƒ
(כי  קטנות' 'פנים הנקראות

שבמוחין  החיות לעומת

מועטת  שבהם החיות העליונים,

‰‰ÏÚ‡‰ו'קטנה') Ìb«««¬»»
eÏÙpLוהבירור  ˙BˆBvp‰c¿«ƒ∆»¿

Ì˙B‡a ˜¯ ‰˙È‰ ‰hÓÏ¿«»»¿»«¿»
ÌÈÎÈiML ˙BˆBvp‰«ƒ∆«»ƒ

È˜Ï‡ ¯B‡ LÈb¯‰Ï62 אך ¿«¿ƒ¡…ƒ
מזה. למטה …«ÏŒ„È˙ÚÏe¿»ƒ·‡לא

˙b¯„a Ìb ‰È‰È Èelb‰L∆«ƒƒ¿∆«¿«¿«
‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰ ירדה ««¿¿∆ƒ

מעולם  שלמטה לעולמות למטה

«Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒהאצילות 
ÏÚBt‰ ÁkÏ „ÚÂ ,‰iNÚ¬ƒ»¿««…««≈

,ÏÚÙpaL האלוקי האור ∆«ƒ¿»
עצמם  בנבראים »Ìbשמלובש

e˜Á¯˙pL ˙BˆBvp‰«ƒ∆ƒ¿«¬
˙eÎÏnÓ מאד ÔÎlLוירדו ƒ«¿∆»≈

„vÓ) ÌÈÎÈiL ÔÈ‡≈«»ƒƒ«
¯B‡ LÈb¯‰Ï (ÌÓˆÚ«¿»¿«¿ƒ

ÌÓˆÚ Ì‰L „Ú CkŒÏk e˜Á¯˙pL ˙BˆBvp‰ eÏÈÙ‡Â ,È˜Ï‡¡…ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿«¬»»«∆≈«¿»
,Ú¯ BÓk eNÚ אינם הנוכחי ובמצבם הקדושה להיפך מקדושה וירדו «¬¿«

אור  להרגיש È˙ÈÂ¯‰אלוקי מסוגלים .‰M„˜a eÏÏÎÈÂ elÚ˙È Ì‰ Ìb«≈ƒ¿«¿À¿¿ƒ¿À»ƒ≈»

ıBvp‰ ˜¯ ‡Ï) BÓˆÚ ÈÓLb‰ ÌbL ,‰fÓ הקדוש BaL)האלוקי ƒ∆∆«««¿ƒ«¿…««ƒ∆
˙e˜Ï‡a ˙ecÁ‡˙‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰È עצמו לחוש כמציאות מבלי ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ¿«¿∆¡…

כלשהי. ‰‰˙‡ecÁ˙עצמאית ˙ÈÏÎ˙a Ê‡ ‰È‰È ÈÓLb‰L ‰ÊÂ¿∆∆««¿ƒƒ¿∆»¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
עצמאית  מציאות של תחושה כל לו תהיה ולא לאלוקות Ï‡והביטול ‡e‰…

Ák ‰lb˙i Ê‡L ÈtÓ ˜«̄ƒ¿≈∆»ƒ¿«∆…«
‰e‰nL BaL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆∆¿«∆
Ák Èelb ,LÈÏ ÔÈ‡Ó B˙B‡≈«ƒ¿≈ƒ…«

,ÏÚÙpaL ÏÚBt‰ והגילוי «≈∆«ƒ¿»
הגשמי  לנברא יגרום הזה

לאלוקות  ÌbLלהתבטל ‡l‡∆»∆«
ÏÚÙp‰ הגשמי הנבראBÓˆÚ «ƒ¿»«¿

˙ÈÏÎ˙a ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿ƒ
˙ecÁ‡˙‰‰ האלוקות.עם «ƒ¿«¿

‰Ê ÏÎÏ ÌÚh‰Â שהאור לכך ¿«««¿»∆
כל  בדרגות גם ויאיר ירד האלוקי

נחותות  (enk·‡כך ‡e‰«»
Ê‡ Èk ,(¯Ó‡n‰Ó ÏÈÚÏ¿≈≈««¬»ƒ»
˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«¿ƒƒ
ÛBÒŒÔÈ‡) ˜ÈzÚ«ƒ≈

Œ‡Ï„Œ‡LÈ¯'aL∆¿≈»¿»
Ê‡ ‰È‰È ÔÎÏÂ ,('Ú„È˙‡ƒ¿»«¿»≈ƒ¿∆»
˙eÎÏÓa Ìb Èelb‰«ƒ«¿«¿

,˙eÎÏÓaL גילוי יש כאשר כי ∆¿«¿
ההתגלות  ביותר, נעלה ממקור

ביותר  למטה עד מגיעה וההארה

‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
הנמוכה  בבחינה הארה שתהיה

עצמה  המלכות בספירת ביותר

בימי  אפילו היה שלא (דבר

המלך  hÓÏ‰שלמה Ìb Z («¿«»
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿ƒ
‰M„w‰ ˙BˆBva¿ƒ«¿À»
Ìb) ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·caL∆«¿»ƒ««¿ƒƒ«
Ì‚Â ,(e˜Á¯˙pL ˙BˆBva¿ƒ∆ƒ¿«¬¿«
ÌÓˆÚ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ«¿»
התגלות  תהיה בהם אפילו

אלוקות.

ÏÚ ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿««««
˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê∆∆«¿≈«¿»«
ÛBÒŒÔÈ‡) ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ≈
,ÌB˜Ó ÏÎa ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰È ('Ú„È˙‡Œ‡ÏcŒ‡LÈ¯'aL∆¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ¿∆ƒ¡…¿»»

עצמם, הגשמיים בדברים iÓÈtואפילו Èk ,‡e‰‡e‰ ˜ÈzÚ ˙e ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ Èa‚Ïc ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ (˙eÏÏÎa)ƒ¿»«¿≈ƒ¿«≈«¿≈
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icnrכ eid miaxa ik il axwn iytp melya dct

אמּתת  ואּדרּבא, מּמּנּו. ׁשחּוץ מציאּות ׁשּום אין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָאיןֿסֹוף
הּנמצאים  ּכל ׁשל הּמציאּות הּוא יתּבר ולכן 63הּמצאֹו , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּדבר  ּבכל נרּגׁש יהיה עּתיק, ּפנימּיּות ּגּלּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָעלֿידי
ׁשהעּלּוי  לֹומר יׁש ועלּֿפיֿזה אלקּות. הּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּמציאּותֹו
לגּבי  עּתיק, ּפנימּיּות המׁשכת עלֿידי ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבעֹולם
לאֹותם  ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשלמה, ּבימי ׁשהיה העֹולם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמּצב
ּכי  אלקּות. ּגּלּוי ּבהם היה ׁשלמה ּבימי ׁשּגם ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹהּדברים
מחיצֹונּיּות  היה אז (ׁשהּגּלּוי ׁשלמה ּבימי ׁשהיה ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּגּלּוי
נמׁש ׁשּבהם הּדברים על נֹוסף ּדבר ּכמֹו היה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָעּתיק)
הּוא  ּדבר, ּבכל לעתידֿלבא ׁשּיהיה והּגּלּוי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּגּלּוי,

ּגּופא. ׁשּלֹו המציאּות אז ְְִִֶֶֶַַָָׁשּיתּגּלה

ּבמלכּות וחס e‰ÊÂיב) ׁשההמׁשכה יברכּוכה, ידי ¿∆ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָ
הּוא  חסידי עלֿידי ׁשּנמׁשכת כה) ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ(יברכּו
ׁשהם  לזה ּדנֹוסף הּטֹוב. הפלגת חסד, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבאפן
ׁשעלֿידם  מּמּנה, ׁשּנסּתּלקּו האֹורֹות ּבמלכּות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָממׁשיכים
העׁשירּות  ענין ּבּה ממׁשיכים הם ׁשּלּה, החּסרֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנתמּלא
מּזה, ויתירה עּתיק. החּסרֹון, מּמּלּוי ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה
עׁשירּות, מּבחינת ׁשּלמעלה הּגּלּוי ּגם ּבּה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּממׁשיכים
זֹו ׁשהמׁשכה ּדזה ּבהּמאמר, ּומבאר עּתיק. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּפנימּיּות
ענינים. ׁשני מּצד הּוא (ּדוקא) חסידי עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָנמׁשכת
סעיף  לעיל (הּובא הּזהר ּכמאמר ׁשּלהם, הּבּטּול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹמּצד
לא  היא ׁשעבֹודתֹו קֹונֹו, עם הּמתחּסד חסיד איזהּו ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹה)
לצר אּלא ּבאלקּות ּדבּוק ׁשּיהיה ּבכדי עצמֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבׁשביל

ּבּתניא  ּכּמבאר  היא 64ּגבֹוּה, ׁשּלהם ׁשהעבֹודה ועלֿידי . ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנמׁשכת  ההמׁשכה לכן מּמציא ּות), (למעלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבבּטּול
ׁשּלמעלה  העצם מּבחינת היא עבֹודתם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעלֿידי
ּפנימּיּות  - מּזה ויתירה עּתיק, (מציאּות), ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמהתּפּׁשטּות
ּופרׁש קֹונֹו, עם ׁשּמתחּסד חסיד איזהּו [וזהּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעּתיק.

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

התורה.63) יסודי הל' ריש ב).64)רמב"ם (טו, פ"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
epnÓ ıeÁL ˙e‡ÈˆÓ ÌeL ÔÈ‡ נברא אפילו משהו, שיהיה ייתכן ולא ≈¿ƒ∆ƒ∆

אלוקי. באור חדור יהיה ולא הקדושה לגבול מחוץ שיישאר תחתון,

Ïk ÏL ˙e‡Èˆn‰ ‡e‰ C¯a˙È B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ ,‡a¯c‡Â¿«¿«»¬ƒ«ƒ»¿ƒ¿»≈«¿ƒ∆»
ÌÈ‡ˆÓp‰63, של המציאות היא שקיים דבר כל של האמיתית המציאות «ƒ¿»ƒ

הבורא, הוא, ברוך הקדוש

נברא  כל ומקיים ומחיה ומהווה

האמיתית  המציאות שהוא ונברא

הנבראים  כל של המציאות (כי

והמציאות  ובמציאותו, בו תלויה

שחוץ  דבר בשום תלויה לא שלו

Èelbממנו) È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈ƒ
,˜ÈzÚ ˙eiÓÈt שכאמור ¿ƒƒ«ƒ

של  עצמותו להתגלות הכוונה

בימות  שתהיה הוא ברוך הקדוש

ÏÎaהמשיח  Lb¯ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»¿»
‡e‰ B˙e‡ÈˆnL ¯·c»»∆¿ƒ

.˙e˜Ï‡¡…
¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«

ÈelÚ‰L והיתרוןÌÏBÚa ∆»ƒ»»
˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿≈«¿»«

,˜ÈzÚ ˙eiÓÈt בימות ¿ƒƒ«ƒ
‰ÌÏBÚהמשיח, ·vÓ Èa‚Ï¿«≈««»»

,‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L שאז ∆»»ƒ≈¿……
אך  עתיק מבחינת הארה הייתה

עתיק" מ"פנימיות Ìbלא ‡e‰«
ÌÈ¯·c‰ Ì˙B‡Ï Ú‚Ba¿≈«¿»«¿»ƒ
‰È‰ ‰ÓÏL ÈÓÈa ÌbL∆«ƒ≈¿……»»

˙e˜Ï‡ Èelb Ì‰a שלעתיד »∆ƒ¡…
חידוש  בהם גם יהיה לבוא

È‰L‰ויתרון. Èelb‰ Èkƒ«ƒ∆»»
Ê‡ Èelb‰L) ‰ÓÏL ÈÓÈaƒ≈¿……∆«ƒ»
(˜ÈzÚ ˙eiBˆÈÁÓ ‰È‰»»≈ƒƒ«ƒ
ÏÚ ÛÒB ¯·c BÓk ‰È‰»»¿»»»«
CLÓ Ì‰aL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆»∆ƒ¿»

,Èelb‰ בפנימיות חדר ולא «ƒ
שהפך  כזו בלתי לחלק במידה

מציאותם  מעצם Èelb‰Â¿«ƒנפרד
ÏÎa ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿»

‡Ùeb BlL ˙e‡ÈˆÓ‰ Ê‡ ‰lb˙iL ‡e‰ ,¯·c האמת וית כיצד ברר »»∆ƒ¿«∆»«¿ƒ∆»
אלוקות. היא עצמה הגשמית המציאות של הפנימית

e‰ÊÂ (·È הכתוב בדברי הפנימי ÎeÎ¯·È‰,הפירוש EÈ„ÈÒÁÂ ¿∆«¬ƒ∆¿»¿»
‰ÎLÓ‰‰L העליונה האלוקית Î‰)וההתגלות eÎ¯·È) ˙eÎÏÓa ∆««¿»»¿«¿¿»¿»

·Bh‰ ˙‚ÏÙ‰ ,„ÒÁ ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ EÈ„ÈÒÁ È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«¿≈¬ƒ∆¿…∆∆∆∆«¿»««

והגבלה. ממדידה Ì‰Lלמעלה ‰ÊÏ ÛÒBc"חסידיך"ÌÈÎÈLÓÓ ¿»¿∆∆≈«¿ƒƒ
,‰pnÓ e˜lzÒpL ˙B¯B‡‰ ˙eÎÏÓa העולמות התהוות לצורך ¿«¿»∆ƒ¿«¿ƒ∆»

,dlL ÔB¯qÁ‰ ‡lÓ˙ Ì„ÈŒÏÚL,לעיל ÌÈÎÈLÓÓכמבואר Ì‰ ∆«»»ƒ¿«≈«ƒ»∆»≈«¿ƒƒ
daשהיא לכן קודם בה הייתה שלא חדשה והתגלות ÔÈÚהמשכה »ƒ¿«

˙e¯ÈLÚ‰"הטוב "הפלגת »¬ƒ
ÈelnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ

,ÔB¯qÁ‰ בחינת שהיא «ƒ»
,˜ÈzÚ הדברים הנעלית מכל «ƒ

ונחסרו  המלכות בספירת שהיו

fÓ‰,ממנה. ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
Èelb‰ Ìb da ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ»««ƒ
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ,˙e¯ÈLÚ¬ƒ¿ƒƒ«ƒ
האלוקית  ההתגלות שהיא

לבוא. לעתיד רק בעולם שתהיה

‰Êc ,¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe¿»≈¿««¬»¿∆
ŒÏÚ ˙ÎLÓ BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒ¿∆∆«

(‡˜Âc) EÈ„ÈÒÁ È„È ואדם ¿≈¬ƒ∆«¿»
מסוגל  אינו "חסיד" שאינו רגיל

ÈLלכך  „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈
.ÌÈÈÚ- vÓ„האחד ƒ¿»ƒƒ«

¯Ó‡Ók ,Ì‰lL Ïeha‰«ƒ∆»∆¿«¬«
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·e‰) ¯‰f‰«…«»¿≈¿ƒ
„qÁ˙n‰ „ÈÒÁ e‰ÊÈ‡ (‰≈∆»ƒ«ƒ¿«≈
‡È‰ B˙„B·ÚL ,BB˜ ÌÚƒ∆¬»ƒ
È„Îa BÓˆÚ ÏÈ·La ‡Ï…ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈
˙e˜Ï‡a ˜e·c ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¡…

רצון  למלא כוונה אישי ומתוך

dB·b,שלו  C¯ˆÏ ‡l‡∆»¿…∆»«
לערב  מבלי שמים, רצונות לשם

Èza‡אישיים  ¯‡·nk64. «¿…»««¿»
‰„B·Ú‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»¬»
Ïeh·a ‡È‰ Ì‰lL∆»∆ƒ¿ƒ

ÏÚÓÏ)˙e‡ÈˆnÓ תוך ‰ ¿«¿»ƒ¿ƒ
על  המציאות התעלות גדרי

שלהם  ÔÎÏהאישית ,(»≈
‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
˙ÎLÓpL למטה מלמעלה ∆ƒ¿∆∆

Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ"חסידיך" ÏÚÓlL‰של ÌˆÚ‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ «¿≈¬»»ƒƒ¿ƒ«»∆∆∆¿«¿»
˙e‡ÈˆÓ) ˙eËMt˙‰Ó המציאות מגדרי למעלה ÈzÚ˜,היינו ,( ≈ƒ¿«¿¿ƒ«ƒ

.˜ÈzÚ ˙eiÓÈt Z ‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿ƒƒ«ƒ
e‰ÊÂ] ז"ל חכמינו בדברי הפנימי ÌÚהפירוש „qÁ˙nL „ÈÒÁ e‰ÊÈ‡ ¿∆≈∆»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ
,BB˜ הקדוש עם חסד עושה הוא וכביכול Ê‰¯'ברוך Èewz'a L¯Ùe≈≈¿ƒ≈…«
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e"kyz'd ,elqk h"i

ּדׁשני  ּבּקׁשר ּדמהּבאּורים ּדיליּה. קן עם זהר' ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹּב'ּתּקּוני
קֹונֹו, עם מתחּסד ׁשהּוא ּדעלֿידי הּוא, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָהענינים
לכן  ּגבֹוּה, לצר אּלא עצמֹו ּבׁשביל לא היא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשעבֹודתֹו
(קן  ּבמלכּות ׁשההמׁשכה ּדיליּה, קן עם להתחּסד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבכחֹו
החּסרֹון, מּלּוי צדקה, ׁשל ּבאפן רק (לא ּתהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּדיליּה)
מעׁשירּות]. ּולמעלה עׁשירּות - חסד ׁשל ּבאפן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹאּלא)
,לחסידי עּתיק ּפנימּיּות ּדהמׁשכת ּבהּׁשּיכּות ענין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָועֹוד
ּכחֹות  נעׂשים הּטבעּיים ׁשּכחֹות הּוא החסידּות ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַֹֹּדענין

עלֿידי 65אלקּיים  לעתידֿלבא ׁשּיהיה ּבעֹולם והחּדּוׁש , ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
עּמים  אל אהּפ אז הּוא עּתיק ּפנימּיּות 66המׁשכת ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדּלמעלה [ׁשהּב ׁשהאֹור עלֿידי היה ׁשלמה ּבימי רּור ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּולעתידֿלבא  (ּכּנ"ל), ׁשּבעּמים הּנּצֹוצֹות את אליו ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמׁש
הּטבעּיים  ׁשּכחֹות עלּֿדר לקדּׁשה], עצמם הם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻיהפכּו

אלקּיים. ּכחֹות ונעׂשים ְְֱֲִִִִֶַָֹֹנהפכים

‰¯B‡ÎÏÂ הּוא עּתיק ּדפנימּיּות ׁשההמׁשכה מׁשמע, ¿ƒ¿»ְְְִִִִֶַַַַַָָ
ׁשעלֿידי  וזה ,ּדחסידי הּבּטּול ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַעלֿידי
הּוא  עּמים אל אהפ יהיה עּתיק ּפנימּיּות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹהמׁשכת
ּכחֹות  נעׂשים ּדהחסידים הּטבעּיים ׁשהּכחֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַֹֹעלֿידי
המׁשכת  ׁשעלֿידי זה ּדלכאֹורה, להבין, וצרי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאלקּיים.
ענין  זה אין עּמים, אל אהּפ יהיה עּתיק ּפנימּיּות ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּגּלּוי
ׁשאמּתת  ּדכיון עצמֹו, ּבּגּלּוי נכלל אּלא הּגּלּוי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנֹוסף
לכן  הּנמצאים, ּכל ׁשל הּמציאּות היא יתּבר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמצאֹו
ּדבר  ּבכל נרּגׁש יהיה עּתיק ּדפנימּיּות הּגּלּוי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָעלֿידי
ׁשעלֿידי  וכיון יא), סעיף (ּכּנ"ל אלקּות היא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּמציאּותֹו
ּגם  צרי לּמה הּגּלּוי, נמׁש ּדחסידי ְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּבּטּול
לֹומר, ויׁש ׁשּלהם. הּטבעּיים ּדכחֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלהאתהּפכא
המׁשכת  ּבׁשביל ּגם היא הּטבעּיים ּדכחֹות ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָֹׁשהאתהּפכא
הּמצאֹו ׁשאמּתת ּדכיון הּוא, והענין עּתיק. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָּפנימּיּות
לכן, הּנמצאים, ּדכל הּמציאּות אמּתית היא היא ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָיתּבר
סתירה  הּוא אלקּות, ׁשאינּה (ּבאדם) מציאּות ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָָָָֹּכׁשּיׁשנּה
ועלֿידי  עּתיק), (ּפנימּיּות העצמּות ּדהמׁשכת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָלהּגּלּוי
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(65.(185 ע' שלום תורת השיחות (ספר תרע"ג כסלו כ"א מוצש"ק שיחת בארוכה ט.66)ראה ג, צפני'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯e‡a‰Óc .dÈÏÈc Ô˜ ÌÚ ההסברים ‰ÌÈÈÚאחד ÈLc ¯Lwa ƒ«ƒ≈¿≈«≈ƒ«∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

‡Ï ‡È‰ B˙„B·ÚL ,BB˜ ÌÚ „qÁ˙Ó ‡e‰L È„ÈŒÏÚc ,‡e‰¿«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆¬»ƒ…
Ô˜ ÌÚ „qÁ˙‰Ï BÁÎa ÔÎÏ ,dB·b C¯ˆÏ ‡l‡ BÓˆÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿∆»¿…∆»«»≈¿…¿ƒ¿«≈ƒ«

,dÈÏÈc שלו והדירה) המשכן (מקום (˜Ôהקן ˙eÎÏÓa ‰ÎLÓ‰‰L ƒ≈∆««¿»»¿«¿«
˜¯ ‡Ï) ‰È‰z (dÈÏÈcƒ≈ƒ¿∆…«
ÈelÓ ,‰˜„ˆ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿»»ƒ
ÏL ÔÙ‡a (‡l‡ ,ÔB¯qÁ‰«ƒ»∆»¿…∆∆
˙e¯ÈLÚ Z „ÒÁ∆∆¬ƒ

.[˙e¯ÈLÚÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈¬ƒ
˙eÎiM‰a ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»¿««»
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰c¿«¿»«¿ƒƒ«ƒ

,EÈ„ÈÒÁÏ העניין על נוסף «¬ƒ∆
הביטול  »¿ÔÈÚc¿ƒהראשון,

˙BÁkL ‡e‰ ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆…
ÌÈiÚ·h‰ עצמם שמצד «ƒ¿ƒƒ

מאלוקות  רחוקים הם ומהותם

והם  BÁk˙נהפכים ÌÈNÚ«¬ƒ…
ÌÈi˜Ï‡65LecÁ‰Â , ¡…ƒƒ¿«ƒ

Œ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÌÏBÚa»»∆ƒ¿∆∆»ƒ
˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡·Ï»…«¿≈«¿»«

‡e‰ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt בלשון ¿ƒƒ«ƒ
‡Ïהכתוב  Ct‰‡ Ê‡»∆¿…∆
ÌÈnÚ66ÈÓÈa ¯e¯a‰L] «ƒ∆«≈ƒ≈

È„ÈŒÏÚ ‰È‰ ‰ÓÏL¿……»»«¿≈
CLÓ ‰ÏÚÓlc ¯B‡‰L∆»ƒ¿«¿»»«
˙BˆBvp‰ ˙‡ ÂÈÏ‡≈»∆«ƒ

,(Ï"pk) ÌÈnÚaL כניצוצות ∆»«ƒ««
גדולה  באבוקה הנכללים

Ì‰ eÎÙ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe¿»ƒ»…≈»¿≈
העולם  «¿»ÌÓˆÚאומות

C¯cŒÏÚ ,[‰M„˜Ïƒ¿À»«∆∆
ÌÈiÚ·h‰ ˙BÁkL עצמם ∆…«ƒ¿ƒƒ

הם  ה"חסידות" עבודת שללא

מאלוקות  ÌÈÎÙ‰∆¿»ƒרחוקים
.ÌÈi˜Ï‡ ˙BÁk ÌÈNÚÂ¿«¬ƒ…¡…ƒƒ
,ÚÓLÓ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«¿«
העניינים  שני של שהמשמעות

של  הקשר בביאור השונים

בספירת  זו להמשכה "חסידיך"

««¿»»∆ÎLÓ‰‰L‰המלכות 
ÈzÚ˜וההתגלות  ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«ƒ

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ
‰È‰È ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÊÂ ,EÈ„ÈÒÁc לעתיד «¬ƒ∆¿∆∆«¿≈«¿»«¿ƒƒ«ƒƒ¿∆

‰ÌÈiÚ·hלבוא  ˙BÁk‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈnÚ Ï‡ CÙ‰‡∆¿…∆«ƒ«¿≈∆«…«ƒ¿ƒƒ
‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÌÈi˜Ï‡ ˙BÁk ÌÈNÚ ÌÈ„ÈÒÁ‰c¿«¬ƒƒ«¬ƒ…¡…ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

כי  כזה, באופן העניינים שני בין לחלק קושי ‰ÎLÓ˙יש È„ÈŒÏÚL ‰Ê∆∆«¿≈«¿»«
ÛÒB ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡ ‰È‰È ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt Èelbƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿∆∆¿…∆«ƒ≈∆ƒ¿»»

Èelb‰ ÏÚ ידי על (הנפעל ««ƒ
Èelbaהביטול) ÏÏÎ ‡l‡∆»ƒ¿»«ƒ

˙zÓ‡L ÔÂÈÎc ,BÓˆÚ«¿¿≈»∆¬ƒ«
‡È‰ C¯a˙È B‡ˆn‰ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ

˙e‡Èˆn‰ והאמיתית הפנימית «¿ƒ
ÔÎÏ ,ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ÏL∆»«ƒ¿»ƒ»≈
˙eiÓÈÙc Èelb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒƒ¿ƒƒ

˜ÈzÚ אמיתת גילוי שהוא «ƒ
ÏÎaהימצאו Lb¯ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»¿»

‡È‰ B˙e‡ÈˆnL ¯·c»»∆¿ƒƒ
,(‡È ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙e˜Ï‡¡…««¿ƒ
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈«ƒ
,Èelb‰ CLÓ EÈ„ÈÒÁc«¬ƒ∆ƒ¿»«ƒ
Ìb CÈ¯ˆ ‰nÏ»»»ƒ«

‡Ît‰˙‡‰Ï המהפך ¿»ƒ¿«¿»
Ì‰lL ÌÈiÚ·h‰ ˙BÁÎc¿…«ƒ¿ƒƒ∆»∆
ללא  גם הרי אלוקיים לכוחות

הגילוי  בגלל הזו, ההפיכה

ניכר  להיות צריך כשלעצמו,

שבעצם  בגלוי דבר בכל ונרגש

לאלוקות. שייך ≈¿LÈÂהוא
‰˙‡‰L ,¯ÓBÏ‡Ît «∆«ƒ¿«¿»

ÌÈiÚ·h‰ ˙BÁÎc המעלה) ¿…«ƒ¿ƒƒ
"חסידיך") של È‰ƒ‡השנייה

˙ÎLÓ‰ ÏÈ·La Ìb«ƒ¿ƒ«¿»«
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt עלתה שלעיל ¿ƒƒ«ƒ

הביטול  מצד שהיא לומר סברא

ומלמדנו  מחדש וכאן דווקא,

לצורך  גם נחוץ שהדבר

ומבאר. שהולך כפי ההמשכה,

ÔÂÈÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈»
C¯a˙È B‡ˆn‰ ˙zÓ‡L∆¬ƒ«ƒ»¿ƒ¿»≈
˙ÈzÓ‡ ‡È‰ ‡È‰ƒƒ¬ƒƒ

˙e‡Èˆn‰ האמיתית האמת «¿ƒ
‰ÌÈ‡ˆÓp,והפנימית ÏÎc¿»«ƒ¿»ƒ

˙e‡ÈˆÓ dLiLk ,ÔÎÏ»≈¿∆∆¿»¿ƒ
,˙e˜Ï‡ dÈ‡L (Ì„‡a)»»»∆≈»¡…
Èelb‰Ï ‰¯È˙Ò ‡e‰¿ƒ»¿«ƒ

(˜ÈzÚ ˙eiÓÈt) ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰c,אדם È„ÈŒÏÚÂבאותו ¿«¿»«»«¿¿ƒƒ«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



כי e"kyz'd ,elqk h"i

ּדׁשני  ּבּקׁשר ּדמהּבאּורים ּדיליּה. קן עם זהר' ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹּב'ּתּקּוני
קֹונֹו, עם מתחּסד ׁשהּוא ּדעלֿידי הּוא, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָהענינים
לכן  ּגבֹוּה, לצר אּלא עצמֹו ּבׁשביל לא היא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשעבֹודתֹו
(קן  ּבמלכּות ׁשההמׁשכה ּדיליּה, קן עם להתחּסד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבכחֹו
החּסרֹון, מּלּוי צדקה, ׁשל ּבאפן רק (לא ּתהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּדיליּה)
מעׁשירּות]. ּולמעלה עׁשירּות - חסד ׁשל ּבאפן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹאּלא)
,לחסידי עּתיק ּפנימּיּות ּדהמׁשכת ּבהּׁשּיכּות ענין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָועֹוד
ּכחֹות  נעׂשים הּטבעּיים ׁשּכחֹות הּוא החסידּות ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַֹֹּדענין

עלֿידי 65אלקּיים  לעתידֿלבא ׁשּיהיה ּבעֹולם והחּדּוׁש , ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
עּמים  אל אהּפ אז הּוא עּתיק ּפנימּיּות 66המׁשכת ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדּלמעלה [ׁשהּב ׁשהאֹור עלֿידי היה ׁשלמה ּבימי רּור ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּולעתידֿלבא  (ּכּנ"ל), ׁשּבעּמים הּנּצֹוצֹות את אליו ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמׁש
הּטבעּיים  ׁשּכחֹות עלּֿדר לקדּׁשה], עצמם הם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻיהפכּו

אלקּיים. ּכחֹות ונעׂשים ְְֱֲִִִִֶַָֹֹנהפכים

‰¯B‡ÎÏÂ הּוא עּתיק ּדפנימּיּות ׁשההמׁשכה מׁשמע, ¿ƒ¿»ְְְִִִִֶַַַַַָָ
ׁשעלֿידי  וזה ,ּדחסידי הּבּטּול ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַעלֿידי
הּוא  עּמים אל אהפ יהיה עּתיק ּפנימּיּות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹהמׁשכת
ּכחֹות  נעׂשים ּדהחסידים הּטבעּיים ׁשהּכחֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַֹֹעלֿידי
המׁשכת  ׁשעלֿידי זה ּדלכאֹורה, להבין, וצרי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאלקּיים.
ענין  זה אין עּמים, אל אהּפ יהיה עּתיק ּפנימּיּות ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּגּלּוי
ׁשאמּתת  ּדכיון עצמֹו, ּבּגּלּוי נכלל אּלא הּגּלּוי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנֹוסף
לכן  הּנמצאים, ּכל ׁשל הּמציאּות היא יתּבר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמצאֹו
ּדבר  ּבכל נרּגׁש יהיה עּתיק ּדפנימּיּות הּגּלּוי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָעלֿידי
ׁשעלֿידי  וכיון יא), סעיף (ּכּנ"ל אלקּות היא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּמציאּותֹו
ּגם  צרי לּמה הּגּלּוי, נמׁש ּדחסידי ְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּבּטּול
לֹומר, ויׁש ׁשּלהם. הּטבעּיים ּדכחֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלהאתהּפכא
המׁשכת  ּבׁשביל ּגם היא הּטבעּיים ּדכחֹות ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָֹׁשהאתהּפכא
הּמצאֹו ׁשאמּתת ּדכיון הּוא, והענין עּתיק. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָּפנימּיּות
לכן, הּנמצאים, ּדכל הּמציאּות אמּתית היא היא ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָיתּבר
סתירה  הּוא אלקּות, ׁשאינּה (ּבאדם) מציאּות ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָָָָֹּכׁשּיׁשנּה
ועלֿידי  עּתיק), (ּפנימּיּות העצמּות ּדהמׁשכת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָלהּגּלּוי
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(65.(185 ע' שלום תורת השיחות (ספר תרע"ג כסלו כ"א מוצש"ק שיחת בארוכה ט.66)ראה ג, צפני'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯e‡a‰Óc .dÈÏÈc Ô˜ ÌÚ ההסברים ‰ÌÈÈÚאחד ÈLc ¯Lwa ƒ«ƒ≈¿≈«≈ƒ«∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

‡Ï ‡È‰ B˙„B·ÚL ,BB˜ ÌÚ „qÁ˙Ó ‡e‰L È„ÈŒÏÚc ,‡e‰¿«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆¬»ƒ…
Ô˜ ÌÚ „qÁ˙‰Ï BÁÎa ÔÎÏ ,dB·b C¯ˆÏ ‡l‡ BÓˆÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿∆»¿…∆»«»≈¿…¿ƒ¿«≈ƒ«

,dÈÏÈc שלו והדירה) המשכן (מקום (˜Ôהקן ˙eÎÏÓa ‰ÎLÓ‰‰L ƒ≈∆««¿»»¿«¿«
˜¯ ‡Ï) ‰È‰z (dÈÏÈcƒ≈ƒ¿∆…«
ÈelÓ ,‰˜„ˆ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿»»ƒ
ÏL ÔÙ‡a (‡l‡ ,ÔB¯qÁ‰«ƒ»∆»¿…∆∆
˙e¯ÈLÚ Z „ÒÁ∆∆¬ƒ

.[˙e¯ÈLÚÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈¬ƒ
˙eÎiM‰a ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»¿««»
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰c¿«¿»«¿ƒƒ«ƒ

,EÈ„ÈÒÁÏ העניין על נוסף «¬ƒ∆
הביטול  »¿ÔÈÚc¿ƒהראשון,

˙BÁkL ‡e‰ ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆…
ÌÈiÚ·h‰ עצמם שמצד «ƒ¿ƒƒ

מאלוקות  רחוקים הם ומהותם

והם  BÁk˙נהפכים ÌÈNÚ«¬ƒ…
ÌÈi˜Ï‡65LecÁ‰Â , ¡…ƒƒ¿«ƒ

Œ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÌÏBÚa»»∆ƒ¿∆∆»ƒ
˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡·Ï»…«¿≈«¿»«

‡e‰ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt בלשון ¿ƒƒ«ƒ
‡Ïהכתוב  Ct‰‡ Ê‡»∆¿…∆
ÌÈnÚ66ÈÓÈa ¯e¯a‰L] «ƒ∆«≈ƒ≈

È„ÈŒÏÚ ‰È‰ ‰ÓÏL¿……»»«¿≈
CLÓ ‰ÏÚÓlc ¯B‡‰L∆»ƒ¿«¿»»«
˙BˆBvp‰ ˙‡ ÂÈÏ‡≈»∆«ƒ

,(Ï"pk) ÌÈnÚaL כניצוצות ∆»«ƒ««
גדולה  באבוקה הנכללים

Ì‰ eÎÙ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe¿»ƒ»…≈»¿≈
העולם  «¿»ÌÓˆÚאומות

C¯cŒÏÚ ,[‰M„˜Ïƒ¿À»«∆∆
ÌÈiÚ·h‰ ˙BÁkL עצמם ∆…«ƒ¿ƒƒ

הם  ה"חסידות" עבודת שללא

מאלוקות  ÌÈÎÙ‰∆¿»ƒרחוקים
.ÌÈi˜Ï‡ ˙BÁk ÌÈNÚÂ¿«¬ƒ…¡…ƒƒ
,ÚÓLÓ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«¿«
העניינים  שני של שהמשמעות

של  הקשר בביאור השונים

בספירת  זו להמשכה "חסידיך"

««¿»»∆ÎLÓ‰‰L‰המלכות 
ÈzÚ˜וההתגלות  ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«ƒ

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ
‰È‰È ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÊÂ ,EÈ„ÈÒÁc לעתיד «¬ƒ∆¿∆∆«¿≈«¿»«¿ƒƒ«ƒƒ¿∆

‰ÌÈiÚ·hלבוא  ˙BÁk‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈnÚ Ï‡ CÙ‰‡∆¿…∆«ƒ«¿≈∆«…«ƒ¿ƒƒ
‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÌÈi˜Ï‡ ˙BÁk ÌÈNÚ ÌÈ„ÈÒÁ‰c¿«¬ƒƒ«¬ƒ…¡…ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

כי  כזה, באופן העניינים שני בין לחלק קושי ‰ÎLÓ˙יש È„ÈŒÏÚL ‰Ê∆∆«¿≈«¿»«
ÛÒB ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡ ‰È‰È ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt Èelbƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿∆∆¿…∆«ƒ≈∆ƒ¿»»

Èelb‰ ÏÚ ידי על (הנפעל ««ƒ
Èelbaהביטול) ÏÏÎ ‡l‡∆»ƒ¿»«ƒ

˙zÓ‡L ÔÂÈÎc ,BÓˆÚ«¿¿≈»∆¬ƒ«
‡È‰ C¯a˙È B‡ˆn‰ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ

˙e‡Èˆn‰ והאמיתית הפנימית «¿ƒ
ÔÎÏ ,ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ÏL∆»«ƒ¿»ƒ»≈
˙eiÓÈÙc Èelb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒƒ¿ƒƒ

˜ÈzÚ אמיתת גילוי שהוא «ƒ
ÏÎaהימצאו Lb¯ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»¿»

‡È‰ B˙e‡ÈˆnL ¯·c»»∆¿ƒƒ
,(‡È ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙e˜Ï‡¡…««¿ƒ
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈«ƒ
,Èelb‰ CLÓ EÈ„ÈÒÁc«¬ƒ∆ƒ¿»«ƒ
Ìb CÈ¯ˆ ‰nÏ»»»ƒ«

‡Ît‰˙‡‰Ï המהפך ¿»ƒ¿«¿»
Ì‰lL ÌÈiÚ·h‰ ˙BÁÎc¿…«ƒ¿ƒƒ∆»∆
ללא  גם הרי אלוקיים לכוחות

הגילוי  בגלל הזו, ההפיכה

ניכר  להיות צריך כשלעצמו,

שבעצם  בגלוי דבר בכל ונרגש

לאלוקות. שייך ≈¿LÈÂהוא
‰˙‡‰L ,¯ÓBÏ‡Ît «∆«ƒ¿«¿»

ÌÈiÚ·h‰ ˙BÁÎc המעלה) ¿…«ƒ¿ƒƒ
"חסידיך") של È‰ƒ‡השנייה

˙ÎLÓ‰ ÏÈ·La Ìb«ƒ¿ƒ«¿»«
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt עלתה שלעיל ¿ƒƒ«ƒ

הביטול  מצד שהיא לומר סברא

ומלמדנו  מחדש וכאן דווקא,

לצורך  גם נחוץ שהדבר

ומבאר. שהולך כפי ההמשכה,

ÔÂÈÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈»
C¯a˙È B‡ˆn‰ ˙zÓ‡L∆¬ƒ«ƒ»¿ƒ¿»≈
˙ÈzÓ‡ ‡È‰ ‡È‰ƒƒ¬ƒƒ

˙e‡Èˆn‰ האמיתית האמת «¿ƒ
‰ÌÈ‡ˆÓp,והפנימית ÏÎc¿»«ƒ¿»ƒ

˙e‡ÈˆÓ dLiLk ,ÔÎÏ»≈¿∆∆¿»¿ƒ
,˙e˜Ï‡ dÈ‡L (Ì„‡a)»»»∆≈»¡…
Èelb‰Ï ‰¯È˙Ò ‡e‰¿ƒ»¿«ƒ

(˜ÈzÚ ˙eiÓÈt) ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰c,אדם È„ÈŒÏÚÂבאותו ¿«¿»«»«¿¿ƒƒ«ƒ¿«¿≈
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(ּדיׁש אלקּיים ּכחֹות נעׂשים ׁשּלֹו הּטבעּיים ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַֹֹֹׁשּכחֹות
 ֿ עלּֿכל (ּבהעלם ּבֹו ׁשּנרּגׁש עלֿידי נעׂשה ׁשּזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלֹומר,
ׁשּלֹו) הּמציאּות היא היא יתּבר הּמצאֹו ׁשאמּתת ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָּפנים)

עּתיק. ּדפנימּיּות הּגּלּוי המׁשכת ְְִִִִִַַַַָהּוא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂוחסידי הּכתּוב הדּגׁשת לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
חסידי ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָיברכּוכה,
ּבתפּלה  ּכי ּברכה, ּבדר אּלא ּתפּלה ּבדר לא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹהיא
נרּגׁש מּלמעלה, לֹו ׁשּיׁשּפיעּו האדם ּבּקׁשת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשהיא

ׁש ּובברכה אלקּות. אינֹו הּמתּפּלל ּבדרׁשהאדם היא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לֹומר, ויׁש ׁשּבֹו. האלקּות הּוא לצּוֹות ׁשּלֹו הּכח ְְֱִֵֶֶַַַַָֹֹצּוּוי,
ּבן  ׁשמעֹון רּבי עלֿידי ׁשּנמׁשכה הּגׁשמים ׁשּירידת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדזהּו
ּתֹורה, אמירת עלֿידי אּלא צּוּוי עלֿידי לא היתה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיֹוחאי
מציאּות  הּוא לֹו ׁשּמצּוים ּכׁשּזה ּדוקא ׁשּי הּצּוּוי ענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכי
ׁשּנעׂשּו ּבגּלּוי ּדהּפעּולֹות מּובן, ּדמּזה מהמצּוה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָנבּדל
ׁשּצּוה  יאיר ּבן ּפנחס רּבי (ּכמֹו הּצּדיקים צּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעלֿידי
הּוא  הּצּדיקים ׁשרצֹון ּדהגם מימיו), את ׁשּיחלק ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלהּנהר
ׁשּיהיה  לצּוֹות צריכים היּו ּומּכלֿמקֹום הּקּב"ה, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָרצֹון
מציאּות  הּוא (ּבהרּגׁשתֹו) ׁשהעֹולם מּפני הּוא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָּכרצֹונם,
ּבן  ׁשמעֹון ׁשרּבי ׁשעלֿידי לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַלעצמֹו.
ּגּלּוי  נמׁש הּתֹורה, ּבפנימּיּות ּדרּוׁש אמר ְְְִִִִִִַַָָָָיֹוחאי
ּדכל  הּמציאּות היא יתּבר הּמצאֹו ּדאמיתת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהעצמּות,
הּגׁשמים  ירדּו הּדרּוׁש אמירת עלֿידי ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּנמצאים,
לההמׁשכה  ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה צּוּוי. ּבלי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעצמם,
צריכים  ׁשאין יברכּוכה, ּדחסידי הּברכה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי
הּברכה  ּכי ד), סעיף (ּכּנ"ל ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָלצּוֹות
ּפנימּיּות  המׁשכת הּוא ּכה) (יברכּו יברכּוכה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּדחסידי

צּוּוי. ׁשּי אין זֹו ּובדרּגא ּבמלכּות, ְְְְִִֵַַַַָָעּתיק

והינּוe‰ÊÂיג) ּדוקא, ּבׁשלֹום נפׁשי, ּבׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְְְְִַַַָָָָָ
והּׁשלמּות, הּׁשלֹום ּבתכלית היא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשהּפדּיה
ּבנסיעת  ׁשהיה ּכמֹו לא ּכלל. מנּגד ׁשּום נׁשאר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
אֹויבי ויפּוצּו הוי' קּומה זה על ׁשּנאמר ּדמׁשה ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהארֹון
ולכן  מלחמה ּבדר היה ׁשהּברּור ,מּפני מׂשנאי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוינּוסּו
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,¯ÓBÏ LÈc) ÌÈi˜Ï‡ ˙BÁk ÌÈNÚ BlL ÌÈiÚ·h‰ ˙BÁkL∆…«ƒ¿ƒƒ∆«¬ƒ…¡…ƒƒ¿≈«
(ÌÈtŒÏkŒÏÚ ÌÏÚ‰a) Ba Lb¯pL È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰fL∆∆«¬∆«¿≈∆ƒ¿»¿∆¿≈«»»ƒ
‡e‰ (BlL ˙e‡Èˆn‰ ‡È‰ ‡È‰ C¯a˙È B‡ˆn‰ ˙zÓ‡L∆¬ƒ«ƒ»¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆

˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙc Èelb‰ ˙ÎLÓ‰ של ("אתהפכא") שהמהפך ונמצא «¿»««ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
כוחות  להיות הטבעיים הכוחות

המשכת  את הגורם הוא אלוקיים

עם  יחד האלוקות, והתגלות

הביטול. - הראשון הגורם

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈
EÈ„ÈÒÁÂ ·e˙k‰ ˙Lb„‰«¿»««»«¬ƒ∆

,‰ÎeÎ¯·È אומר והכתוב ¿»¿»
להורות  דווקא "יברכוכה"

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈
C¯„a ‡Ï ‡È‰ EÈ„ÈÒÁ¬ƒ∆ƒ…¿∆∆
,‰Î¯a C¯„a ‡l‡ ‰lÙz¿ƒ»∆»¿∆∆¿»»
˙Lwa ‡È‰L ‰lÙ˙a Èkƒƒ¿ƒ»∆ƒ«»«
BÏ eÚÈtLiL Ì„‡‰»»»∆«¿ƒ
Ì„‡‰L Lb¯ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿»∆»»»

Ïlt˙n‰עצמוBÈ‡ «ƒ¿«≈≈
˙e˜Ï‡ להשפעה זקוק והוא ¡…

È‰L‡מלמעלה. ‰Î¯··eƒ¿»»∆ƒ
BlL Ák‰ ,Èeeˆ C¯„a¿∆∆ƒ«…«∆
BaL ˙e˜Ï‡‰ ‡e‰ ˙BeˆÏ¿«»¡…∆
בו  חדורה שהאלוקות היינו

והרי  בגלוי בו וניכרת בפנימיות

של  במעלתם השני העניין זהו

הטבעיים  שהכוחות "חסידיך",

כי  אלוקיים לכוחות הפכו שלהם

בפנימיות. בהם חדרה האלוקות

e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ הטעם ¿≈«¿∆
לכך »È¯iL∆¿ƒ„˙הפנימי

‰ÎLÓpL ÌÈÓLb‰ לעולם «¿»ƒ∆ƒ¿¿»
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒƒ¿∆
È„ÈŒÏÚ ‡Ï ‰˙È‰ È‡ÁBÈ»ƒ»¿»…«¿≈

Èeeˆ כלל בדרך שהוא כפי ƒ
של  (בדרך ברכה של בהמשכה

הוא  ברוך והקדוש גוזר "צדיק

È„ÈŒÏÚמקיים") ‡l‡∆»«¿≈
ÔÈÚ Èk ,‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«»ƒƒ¿«
‰fLk ‡˜Âc CiL Èeev‰«ƒ«»«¿»¿∆∆

BÏ ÌÈeˆnL מכוון והציווי ∆¿«ƒ
Ïc·כלפיו ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰¿ƒƒ¿»

,Ô·eÓ ‰fÓc ,‰eˆÓ‰Ó≈«¿«∆¿ƒ∆»
Èa¯ BÓk) ÌÈ˜Ècv‰ Èeeˆ È„ÈŒÏÚ eNÚpL Èel‚a ˙BÏeÚt‰c¿«¿¿ƒ∆«¬«¿≈ƒ««ƒƒ¿«ƒ

,ÂÈÓÈÓ ˙‡ ˜ÏÁiL ¯‰p‰Ï ‰evL ¯È‡È Ôa ÒÁt לעיל ),כמובא ƒ¿»∆»ƒ∆ƒ»¿«»»∆«¿…∆≈»
,‰"aw‰ ÔBˆ¯ ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÔBˆ¯L Ì‚‰c בטלים הצדיקים שהרי «¬«∆¿««ƒƒ¿«»»

משלהם אישיים רצונות להם ואין הוא ברוך הקדוש ‰eÈאל ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»
˙BeˆÏ ÌÈÎÈ¯ˆ"ו"לגזורÌÏBÚ‰L ÈtÓ ‡e‰ ,ÌBˆ¯k ‰È‰iL ¿ƒƒ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»»

B˙Lb¯‰a) שלו בתחושות נתפסים שהדברים e‡ÈˆÓ˙כפי ‡e‰ ( ¿«¿»»¿ƒ
BÓˆÚÏ כך על המורה ציווי בדרך היה שלהם הברכה סגנון בעולם ובהיותם ¿«¿

אינם  הציווי ומקבל הציווי שנותן

ממש. אחת מציאות

,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ כי ¿«ƒ∆≈«
ברכה  ידי של מההמשכה בשונה

ציווי  Èa¯Lבדרך È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«ƒ
¯Ó‡ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ»«
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa Le¯c¿ƒ¿ƒƒ«»
,˙eÓˆÚ‰ Èelb CLÓƒ¿»ƒ»«¿
C¯a˙È B‡ˆn‰ ˙˙ÈÓ‡c«¬ƒ«ƒ»¿ƒ¿»≈

˙e‡Èˆn‰ ‡È‰ האמיתית ƒ«¿ƒ
ŒÏÚ ÔÎÏÂ ,ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏÎc¿»«ƒ¿»ƒ¿»≈«
e„¯È Le¯c‰ ˙¯ÈÓ‡ È„È¿≈¬ƒ««¿»¿
ÈÏa ,ÌÓˆÚÓ ÌÈÓLb‰«¿»ƒ≈«¿»¿ƒ
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .Èeeƒ̂¿«∆∆∆
ŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿««¿»»∆«
EÈ„ÈÒÁc ‰Î¯a‰ È„È¿≈«¿»»«¬ƒ∆
ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰ÎeÎ¯·È¿»¿»∆≈¿ƒƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ˙BeˆÏ¿«∆ƒ¿∆««¿»»
Èk ,(„ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒƒ
EÈ„ÈÒÁc ‰Î¯a‰«¿»»«¬ƒ∆
(‰k eÎ¯·È) ‰ÎeÎ¯·È¿»¿»¿»¿…
˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒƒ
‡b¯„·e ,˙eÎÏÓa ˜ÈzÚ«ƒ¿«¿¿«¿»

BÊ עניין שהיא עתיק פנימיות

ˆÈeeעצמותו CiL ÔÈ‡ כי ≈«»ƒ
ר  הוא מציאות ציווי כשיש ק

הציווי  את שנותנת נבדלת

את  שמקבלת נבדלת ומציאות

עצמותו, בהתגלות אבל הציווי.

של  האמיתית שהמציאות מתגלה

ואז  אלוקות היא נברא כל

בדרך  היא השפע המשכת

ציווי. באמצעות ולא ממילא

ÌBÏLa ‰„t e‰ÊÂ (‚È¿∆»»¿»
,‡˜Âc ÌBÏLa ,ÈLÙ«¿ƒ¿»«¿»

‰i„t‰L eÈ‰Â הקדושה של ¿«¿∆«¿ƒ»
והשונא  È‰ƒ‡מהמנגד

ÌBÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«»
,˙eÓÏM‰Â כך כדי lL‡עד ¿«¿≈∆…

ÏÏk „bÓ ÌeL ¯‡L.לקדושה נהפך הוא גם È‰L‰כי BÓk ‡Ï ƒ¿»¿«≈¿»…¿∆»»
eˆeÙÈÂ 'ÈÂ‰ ‰Óe˜ ‰Ê ÏÚ ¯Ó‡pL ‰LÓc ÔB¯‡‰ ˙ÚÈÒaƒ¿ƒ«»»¿…∆∆∆¡««∆»¬»»¿»
‰ÓÁÏÓ C¯„a ‰È‰ ¯e¯a‰L ,EÈtÓ EÈ‡NÓ eÒeÈÂ EÈ·ÈB‡¿∆¿»¿«¿∆ƒ»∆∆«≈»»¿∆∆ƒ¿»»
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e"kyz'd ,elqk h"i

ּבאפן  ׁשהיּו אּלא וׂשֹונאים אֹויבים ׁשל מציאּות ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹנׁשאר
ּדאף  ׁשלמה, ּבימי ׁשהיה ּכמֹו לא וגם וינּוסּו, ְְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹֹּדיפּוצּו
רק  נתּבררּו מּכלֿמקֹום מּמילא, ּבדר היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּברּור
ׁשּגם  אם ּכי אֹור, ׁשל ענין איזה ּבהם ׁשהיה אּלּו ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנּצֹוצֹות

ׁשּגם הּנ מּזה, ויתירה ּבקדּׁשה. יּוכללּו ׁשּנחׁשכּו ּצֹוצֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
יהיה  ׁשּבֹו) הּפֹועל ּכח רק (לא עצמֹו הּנפעל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּנברא,

לעתיד  ׁשּיהיה ּוכמֹו ההתאחּדּות, מה 67ּבתכלית וזהּו . ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָ
אּלּו רּבים, ּבחינת ׁשּגם עּמדי, היּו ּברּבים ּכי ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכתּוב

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הרּבים, רׁשּות ּבבחינת 68ׁשּנמצאים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
הּפסּוק  לטעֹות 69על והרֹוצה ּכתֹוב רּבים, לׁשֹון נעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

ההתאחדּות. ּבתכלית ׁשּמתאחדים עּמדי, היּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָיטעה,
ּפדה  על טעם נתינת הּוא עּמדי היּו ּברּבים ׁשּכי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָוזהּו
ׁשּגם  עלֿידיֿזה ּדוקא היא ּבׁשלֹום ׁשהּפדּיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשלֹום,
אּלּו ּגם ּכיֿאם ּדקדּׁשה הּנּצֹוצֹות רק לא רּבים, ְְִִִִִִֵַַַַַָֹֻּבחינת
רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר עּמדי. היּו רּבים, ּבבחינת ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהם

ּדוד.70ז"ל  עבּור התּפּללּו אבׁשלֹום אנׁשי ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

‰p‰Â71,הּתֹורה עסק ׁשל העבֹודה עלֿידי היא זֹו ּפדּיה ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
העֹוסק  ּדענין ּבצּבּור. ּותפּלה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָּגמילּותֿחסדים
החּיים  עץ ּבחינת ׁשהיא הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא ְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבּתֹורה

ורע) טֹוב הּדעת ּבעץ ׁשּנתלּבׁשה ּדתֹורה ּכנגלה ,72(לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלא  הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשעלֿידי ׁשהּברּור ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהיינּו
והליכתֹו הּמל ּכיציאת לא (ּגם ּכלל מלחמה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבדר

האֹויב) הּפדּיה 73למקֹום נעׂשה עלֿידיֿזה לכן, , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
 ֿ ּבגמילּות הּוא וכן האֹויב. מציאּות ׁשּמתּבּטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבׁשלֹום,
הּכתר  מּפנימּיּות ממׁשיכה ׁשּגמילּותֿחסדים ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָחסדים,
ּבתפּלה  ּגם הּוא וכן ּכּנ"ל. ּדמלכּות, מלכּות לבחינת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָועד
ימי  ּדעׂשרת הּתפּלה ּכמֹו היא ּבצּבּור ׁשּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבצּבּור,
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כג e"kyz'd ,elqk h"i

ּבאפן  ׁשהיּו אּלא וׂשֹונאים אֹויבים ׁשל מציאּות ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹנׁשאר
ּדאף  ׁשלמה, ּבימי ׁשהיה ּכמֹו לא וגם וינּוסּו, ְְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹֹּדיפּוצּו
רק  נתּבררּו מּכלֿמקֹום מּמילא, ּבדר היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּברּור
ׁשּגם  אם ּכי אֹור, ׁשל ענין איזה ּבהם ׁשהיה אּלּו ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנּצֹוצֹות

ׁשּגם הּנ מּזה, ויתירה ּבקדּׁשה. יּוכללּו ׁשּנחׁשכּו ּצֹוצֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
יהיה  ׁשּבֹו) הּפֹועל ּכח רק (לא עצמֹו הּנפעל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּנברא,

לעתיד  ׁשּיהיה ּוכמֹו ההתאחּדּות, מה 67ּבתכלית וזהּו . ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָ
אּלּו רּבים, ּבחינת ׁשּגם עּמדי, היּו ּברּבים ּכי ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכתּוב

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הרּבים, רׁשּות ּבבחינת 68ׁשּנמצאים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
הּפסּוק  לטעֹות 69על והרֹוצה ּכתֹוב רּבים, לׁשֹון נעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

ההתאחדּות. ּבתכלית ׁשּמתאחדים עּמדי, היּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָיטעה,
ּפדה  על טעם נתינת הּוא עּמדי היּו ּברּבים ׁשּכי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָוזהּו
ׁשּגם  עלֿידיֿזה ּדוקא היא ּבׁשלֹום ׁשהּפדּיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשלֹום,
אּלּו ּגם ּכיֿאם ּדקדּׁשה הּנּצֹוצֹות רק לא רּבים, ְְִִִִִִֵַַַַַָֹֻּבחינת
רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר עּמדי. היּו רּבים, ּבבחינת ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהם

ּדוד.70ז"ל  עבּור התּפּללּו אבׁשלֹום אנׁשי ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

‰p‰Â71,הּתֹורה עסק ׁשל העבֹודה עלֿידי היא זֹו ּפדּיה ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
העֹוסק  ּדענין ּבצּבּור. ּותפּלה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָּגמילּותֿחסדים
החּיים  עץ ּבחינת ׁשהיא הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא ְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבּתֹורה

ורע) טֹוב הּדעת ּבעץ ׁשּנתלּבׁשה ּדתֹורה ּכנגלה ,72(לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלא  הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשעלֿידי ׁשהּברּור ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהיינּו
והליכתֹו הּמל ּכיציאת לא (ּגם ּכלל מלחמה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבדר

האֹויב) הּפדּיה 73למקֹום נעׂשה עלֿידיֿזה לכן, , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
 ֿ ּבגמילּות הּוא וכן האֹויב. מציאּות ׁשּמתּבּטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבׁשלֹום,
הּכתר  מּפנימּיּות ממׁשיכה ׁשּגמילּותֿחסדים ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָחסדים,
ּבתפּלה  ּגם הּוא וכן ּכּנ"ל. ּדמלכּות, מלכּות לבחינת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָועד
ימי  ּדעׂשרת הּתפּלה ּכמֹו היא ּבצּבּור ׁשּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבצּבּור,
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יא.67) ט. ח. סעיפים לעיל בכ"ז ח.68)ראה פ"ח, כו.69)ב"ר א, ה"ח.70)בראשית פ"א סוטה פדה 71)ירושלמי ד"ה גם ראה

תשעה). ע' ח"ב תער"ב (המשך בסופו העת"ר סכ"ו.72)בשלום אגה"ק תניא בארוכה ראה 73)ראה מזה, ויתירה ס"ח. סוף כנ"ל

לציווי. צריך הי' שלא התורה, בפנימיות דרוש אמירת ע"י גשמים ירידת בענין סי"ב לעיל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡BNÂ ÌÈ·ÈB‡ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ¯‡L ÔÎÏÂ לאחר הבירור שגם ¿»≈ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ

מנגדים  BÓkנותרו ‡Ï Ì‚Â ,eÒeÈÂ eˆeÙÈc ÔÙ‡a eÈ‰L ‡l‡∆»∆»¿…∆¿»¿»¿«…¿
,‡ÏÈnÓ C¯„a ‰È‰ ¯e¯a‰L Û‡c ,‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L ללא ∆»»ƒ≈¿……¿«∆«≈»»¿∆∆ƒ≈»

המנגד  עם ישיר מגע וללא BˆBv˙מלחמה ˜¯ e¯¯a˙ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»¿«ƒ
‰ÊÈ‡ Ì‰a ‰È‰L el‡≈∆»»»∆≈∆

,¯B‡ ÏL ÔÈÚ יחס להם והיה ƒ¿»∆
העליונים  לאורות כלשהו

בירור  אבל שלמה בימי שנתגלו

בשלום" "פדה באופן בדרך אינו

‰BˆBvp˙כזה  ÌbL Ì‡ Èkƒƒ∆««ƒ
) eÎLÁpL רע","ונעשו כמו ∆∆¿¿

לעיל  eÏÏÎeÈכאמור (¿¿
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ .‰M„˜aƒ¿À»ƒ≈»ƒ∆
ÏÚÙp‰ ,‡¯·p‰ ÌbL∆««ƒ¿»«ƒ¿»
ÏÚBt‰ Ák ˜¯ ‡Ï) BÓˆÚ«¿…«…««≈

האלוקי כוח  ∆BaL)הבורא
˙ÈÏÎ˙a ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿ƒ

˙ecÁ‡˙‰‰ האלוקות,עם «ƒ¿«¿
Ï ‰È‰iL BÓÎe„È˙Ú67 ¿∆ƒ¿∆∆»ƒ

באריכות. לעיל כמבואר

·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ בהמשך ¿∆«∆»
‰eÈהפסוק  ÌÈa¯a Èkƒ¿«ƒ»

,ÌÈa¯ ˙ÈÁa ÌbL ,È„nÚƒ»ƒ∆«¿ƒ««ƒ
˙ÈÁ·a ÌÈ‡ˆÓpL el‡≈∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«

,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ כמובא ¿»«ƒ
ש"רשות  חסידות במאמרי

ביטול  על מורה היחיד"

של  "יחידו הוא ברוך להקדוש

מורה  הרבים" ו"רשות עולם",

ופירוד ישות «¬»¿Ó‡Ók¯על
Ï"Ê eÈ˙Ba¯68ÏÚ «≈««

˜eÒt‰69‰NÚ נעשה") «»«¬∆
כדמותנו" בצלמנו ¿ÔBLÏאדם

ÌÈa¯ רק שכמובן אף "נעשה" , «ƒ
שהוא  בעצמו, ברוך הקדוש

העושה  הוא ¿B˙k·היחיד,
‰ÚËÈ ˙BÚËÏ ‰ˆB¯‰Â¿»∆ƒ¿ƒ¿∆

החידוש  וכאן ושלום, חס בעשייה, נוספים שותפים יש כאילו בטעות ויחשוב

והישות, הפירוד עניין "רבים", שאפילו ÌÈ„Á‡˙nLהוא ,È„nÚ eÈ‰»ƒ»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ
והקדושה  האלוקות ÌÈa¯aעם ÈkL e‰ÊÂ .˙e„Á‡˙‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«¬¿∆∆ƒ¿«ƒ

,ÌBÏLa ‰„t ÏÚ ÌÚË ˙È˙ ‡e‰ È„nÚ eÈ‰ לשון מדיוק כמובן »ƒ»ƒ¿ƒ««««»»¿»

עמדי" היו ברבים "כי Âc˜‡הפסוק ‡È‰ ÌBÏLa ‰i„t‰L∆«¿ƒ»¿»ƒ«¿»
‰M„˜c ˙BˆBvp‰ ˜¯ ‡Ï ,ÌÈa¯ ˙ÈÁa ÌbL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«¿ƒ««ƒ…««ƒƒ¿À»
C¯cŒÏÚÂ .È„nÚ eÈ‰ ,ÌÈa¯ ˙ÈÁ·a Ì‰L el‡ Ìb Ì‡ŒÈkƒƒ«≈∆≈ƒ¿ƒ««ƒ»ƒ»ƒ¿«∆∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó70זה פסוק ‡·ÌBÏLעל ÈL‡ ÌbL שקודם «¬««≈«∆««¿≈«¿»
המלך  לדוד התנגדו לכן

אבשלום  של למרד והצטרפו

הם  גם דבר של בסופו בדוד,

.„Âc ¯e·Ú eÏlt˙‰ƒ¿«¿¬»ƒ
‰p‰Â71BÊ ‰i„t הפדייה ¿ƒ≈¿ƒ»

הנעלה  הבירור שהיא ב"שלום"

באריכות) לעיל (כמבואר ביותר

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»¬»
הרוחנית האדם ∆ÏLעבודת

Œ˙eÏÈÓb ,‰¯Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»¿ƒ
¯eaˆa ‰lÙ˙e ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ
שנשאלה  השאלה מיושבת ועתה

ה  הקשר בתחילת מה מאמר

הדברים  שלושת של המיוחד

בשלום". ל"פדייה »¿ÔÈÚc¿ƒהללו
‡e‰ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»
‡È‰L ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ
‡Ï) ÌÈiÁ‰ ıÚ ˙ÈÁa¿ƒ«≈««ƒ…
‰LaÏ˙pL ‰¯B˙c ‰Ï‚k¿ƒ¿∆¿»∆ƒ¿«¿»
Ú¯Â ·BË ˙Úc‰ ıÚa¿≈«««»»
ונתבאר  האריז"ל בכתבי כמבואר

התניא  בספר ,72)בהרחבה
È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰L eÈÈ‰«¿∆«≈∆«¿≈
‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»
ÏÏk ‰ÓÁÏÓ C¯„a ‡lL∆…¿∆∆ƒ¿»»¿»
CÏn‰ ˙‡ÈˆÈk ‡Ï Ìb)«…ƒƒ««∆∆
ÌB˜ÓÏ B˙ÎÈÏ‰Â«¬ƒ»ƒ¿

(·ÈB‡‰73ŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏ , »≈»≈«¿≈
‰i„t‰ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«¿ƒ»
Ïha˙nL ,ÌBÏLa¿»∆ƒ¿«≈

·ÈB‡‰ ˙e‡ÈˆÓ לגמריÔÎÂ . ¿ƒ»≈¿≈
,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚a ‡e‰ƒ¿ƒ¬»ƒ

ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓbL∆¿ƒ¬»ƒ
,˙eÎÏÓc ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ ‰ÎÈLÓÓ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ«∆∆¿«ƒ¿ƒ««¿¿«¿

Ï"pk.כלפיה מתבטל שהמנגד נעלית כך כל היא Ìbוההמשכה ‡e‰ ÔÎÂ ««¿≈«
‡È‰ ¯eaˆa ‰lÙzL ,¯eaˆa ‰lÙ˙aונעלית BÓkחשובה ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¿ƒ»¿ƒƒ¿

‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰lÙz‰,(ביחיד ¯eÈ˙Ba(אפילו ¯Ó‡ÓÎe «¿ƒ»«¬∆∆¿≈¿»¿«¬««≈
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icnrכד eid miaxa ik il axwn iytp melya dct

ּוכמאמר ז"ל ּתׁשּובה, הּפסּוק 74רּבֹותינּו הוי'75על ּדרׁשּו ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָ
הּוא  ּבצּבּור ּותפּלה לצּבּור, ּכאן ליחיד ּכאן ְְְְְְִִִִִָָָָָּבהּמצאֹו,

הּכתר. ּפנימּיּות ְְִִֶֶַַַָהמׁשכת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לגאּלת גֹו' ּבׁשלֹום ּדפדה הּׁשּיכּות ּתּובן ¿«ƒ∆ְְְִַַַָָָָָֻ
הּמעינֹות  הפצת הּוא ׁשענינּה הּזקן ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָרּבנּו
ּבבחינת  ׁשּגם הּוא חּוצה הּמעינֹות הפצת ּדענין ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָחּוצה,
יּומׁש חּוצה ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ׁשּבמלכּות ְְְְְְִִִֶֶַַַַָמלכּות
מהּמעינֹות  הּנמׁשכים חּיים הּמים רק לא הּמעינֹות, ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹלׁשם
(מעינֹות) הּכתר ּפנימּיּות המׁשכת עצמם, הּמעינֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשעלֿידי  וזהּו (חּוצה). כּו' ׁשּבמלכּות מלכּות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָלבחינת
מׁשיחא  מלּכא ּדא מר אתי יהיה חּוצה הּמעינֹות ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָהפצת
 ֿ נׁשמתֹו ּדהּבעלֿׁשםֿטֹוב הידּועה הּקדׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ(ּכאּגרת

המׁשכת 76עדן  ענין הּוא חּוצה הּמעינֹות הפצת ּכי ,( ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
והּוא  ּכּנ"ל. ׁשּבמלכּות, מלכּות לבחינת הּכתר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַּפנימּיּות
עם  ּומתּפּלל ּובגמילּותֿחסדים ּבּתֹורה העֹוסק ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּכמֹו
האּמֹות, מּבין ּולבני לי ּפדאני עלֿידיֿזה אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּצּבּור,

הארץ  מן  אעביר הּטמאה רּוח ואת יהיה אז ,77אׁשר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ
הוי' יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על למל הוי' ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוהיה

אחד  ּוׁשמֹו .78אחד ְֶֶָָ
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וש"נ.74) א. יח, ו.75)ר"ה נה, בתחלתו.76)ישעי' טוב שם בכתר גם ב.77)נדפסה יג, ט.78)זכרי' יד, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê74˜eÒt‰ ÏÚ75Ô‡k „ÈÁÈÏ Ô‡k ,B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯c «««»ƒ¿¬»»¿ƒ»¿»¿»ƒ»

,¯eaˆÏ אחד כתוב פסוקים. שני בין סתירה יש שלכאורה שואלת הגמרא ¿ƒ
"בכל  עונה אלוקינו שה' אומר

וכתוב  תמיד, היינו אליו", קראנו

בהימצאו" ה' "דרשו אומר אחד

מיוחד. בזמן דווקא היינו

עונה  ה' שליחיד עונה והגמרא

ימי  בעשרת מיוחד, בזמן דווקא

תמיד  עונה ה' ולציבור תשובה,

‡e‰ ¯eaˆa ‰lÙ˙e¿ƒ»¿ƒ
.¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒƒ«∆∆

M‰ Ô·ez ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ˙eÎi ¿«ƒ∆»««»
'B‚ ÌBÏLa ‰„Ùc לפי ¿»»¿»

הדברים  של הפנימית המשמעות

Ô˜f‰ ea¯ ˙l‡‚Ï ממאסרו ƒ¿À««≈«»≈
˙ˆÙ‰ ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»¬»«

,‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ עד כי ««¿»»
הפצת  על קטרוג היה המאסר

מעיינות  התורה, פנימיות

רחב. כך כל באופן החסידות,

הקטרוג  בטל מהמאסר ובגאולה

˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿«¬»«««¿»
˙ÈÁ·a ÌbL ‡e‰ ‰ˆeÁ»∆«ƒ¿ƒ«
BÓk ˙eÎÏÓaL ˙eÎÏÓ«¿∆¿«¿¿

‰ˆeÁ ˙ÈÁ·a ‡È‰L כפי ∆ƒƒ¿ƒ«»
לעולמות  למטה יורדת שהיא

ÌÈiÁהתחתונים ÌÈn‰ ˜¯ ‡Ï ,˙BÈÚn‰ ÌLÏ CLÓeÈ¿«¿»««¿»…«««ƒ«ƒ
‡l‡ ˙BÈÚn‰Ó ÌÈÎLÓp‰ אפילו,ÌÓˆÚ ˙BÈÚn‰ המקורות «ƒ¿»ƒ≈««¿»∆»««¿»«¿»

שהיא הרוחניים החיים המים (BÈÚÓ˙)של ¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒƒ«∆∆«¿»
e‰ÊÂ .(‰ˆeÁ) 'eÎ ˙eÎÏÓaL ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·Ï לכך הטעם ƒ¿ƒ««¿∆¿«¿»¿∆

˙ˆÙ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»«
‰È‰È ‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰««¿»»ƒ¿∆
‡kÏÓ ‡c ¯Ó È˙‡»ƒ«»«¿»

‡ÁÈLÓ מלך זה האדון יבוא ¿ƒ»
‰L„wהמשיח ˙¯b‡k)¿ƒ∆∆«…∆

·BËŒÌLŒÏÚa‰c ‰Úe„È‰«¿»¿«««≈
Ô„ÚŒB˙ÓL76 על מספר בה ƒ¿»≈∆

להיכלו  שעשה הנשמה עליית

יבוא  מתי שאלתו ועל משיח של

– המשיח מלך לו ענה אדוני,

חוצה" מעיינותיך ),"לכשיפוצו
‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ Èkƒ¬»«««¿»»
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»«
˙ÈÁ·Ï ¯˙k‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆ƒ¿ƒ«
Ï"pk ,˙eÎÏÓaL ˙eÎÏÓ«¿∆¿«¿««
הגאולה  עניין זהו והרי

BÓkהשלימה. ‡e‰Â¿¿
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»
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icnr eid miaxa ik il axwn iytp melya dct

ּוכמאמר ז"ל ּתׁשּובה, הּפסּוק 74רּבֹותינּו הוי'75על ּדרׁשּו ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָ
הּוא  ּבצּבּור ּותפּלה לצּבּור, ּכאן ליחיד ּכאן ְְְְְְִִִִִָָָָָּבהּמצאֹו,

הּכתר. ּפנימּיּות ְְִִֶֶַַַָהמׁשכת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לגאּלת גֹו' ּבׁשלֹום ּדפדה הּׁשּיכּות ּתּובן ¿«ƒ∆ְְְִַַַָָָָָֻ
הּמעינֹות  הפצת הּוא ׁשענינּה הּזקן ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָרּבנּו
ּבבחינת  ׁשּגם הּוא חּוצה הּמעינֹות הפצת ּדענין ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָחּוצה,
יּומׁש חּוצה ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ׁשּבמלכּות ְְְְְְִִִֶֶַַַַָמלכּות
מהּמעינֹות  הּנמׁשכים חּיים הּמים רק לא הּמעינֹות, ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹלׁשם
(מעינֹות) הּכתר ּפנימּיּות המׁשכת עצמם, הּמעינֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשעלֿידי  וזהּו (חּוצה). כּו' ׁשּבמלכּות מלכּות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָלבחינת
מׁשיחא  מלּכא ּדא מר אתי יהיה חּוצה הּמעינֹות ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָהפצת
 ֿ נׁשמתֹו ּדהּבעלֿׁשםֿטֹוב הידּועה הּקדׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ(ּכאּגרת

המׁשכת 76עדן  ענין הּוא חּוצה הּמעינֹות הפצת ּכי ,( ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
והּוא  ּכּנ"ל. ׁשּבמלכּות, מלכּות לבחינת הּכתר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַּפנימּיּות
עם  ּומתּפּלל ּובגמילּותֿחסדים ּבּתֹורה העֹוסק ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּכמֹו
האּמֹות, מּבין ּולבני לי ּפדאני עלֿידיֿזה אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּצּבּור,

הארץ  מן  אעביר הּטמאה רּוח ואת יהיה אז ,77אׁשר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ
הוי' יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על למל הוי' ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוהיה

אחד  ּוׁשמֹו .78אחד ְֶֶָָ
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וש"נ.74) א. יח, ו.75)ר"ה נה, בתחלתו.76)ישעי' טוב שם בכתר גם ב.77)נדפסה יג, ט.78)זכרי' יד, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê74˜eÒt‰ ÏÚ75Ô‡k „ÈÁÈÏ Ô‡k ,B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯c «««»ƒ¿¬»»¿ƒ»¿»¿»ƒ»

,¯eaˆÏ אחד כתוב פסוקים. שני בין סתירה יש שלכאורה שואלת הגמרא ¿ƒ
"בכל  עונה אלוקינו שה' אומר

וכתוב  תמיד, היינו אליו", קראנו

בהימצאו" ה' "דרשו אומר אחד

מיוחד. בזמן דווקא היינו

עונה  ה' שליחיד עונה והגמרא

ימי  בעשרת מיוחד, בזמן דווקא

תמיד  עונה ה' ולציבור תשובה,

‡e‰ ¯eaˆa ‰lÙ˙e¿ƒ»¿ƒ
.¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒƒ«∆∆

M‰ Ô·ez ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ˙eÎi ¿«ƒ∆»««»
'B‚ ÌBÏLa ‰„Ùc לפי ¿»»¿»

הדברים  של הפנימית המשמעות

Ô˜f‰ ea¯ ˙l‡‚Ï ממאסרו ƒ¿À««≈«»≈
˙ˆÙ‰ ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»¬»«

,‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ עד כי ««¿»»
הפצת  על קטרוג היה המאסר

מעיינות  התורה, פנימיות

רחב. כך כל באופן החסידות,

הקטרוג  בטל מהמאסר ובגאולה

˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿«¬»«««¿»
˙ÈÁ·a ÌbL ‡e‰ ‰ˆeÁ»∆«ƒ¿ƒ«
BÓk ˙eÎÏÓaL ˙eÎÏÓ«¿∆¿«¿¿

‰ˆeÁ ˙ÈÁ·a ‡È‰L כפי ∆ƒƒ¿ƒ«»
לעולמות  למטה יורדת שהיא

ÌÈiÁהתחתונים ÌÈn‰ ˜¯ ‡Ï ,˙BÈÚn‰ ÌLÏ CLÓeÈ¿«¿»««¿»…«««ƒ«ƒ
‡l‡ ˙BÈÚn‰Ó ÌÈÎLÓp‰ אפילו,ÌÓˆÚ ˙BÈÚn‰ המקורות «ƒ¿»ƒ≈««¿»∆»««¿»«¿»

שהיא הרוחניים החיים המים (BÈÚÓ˙)של ¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒƒ«∆∆«¿»
e‰ÊÂ .(‰ˆeÁ) 'eÎ ˙eÎÏÓaL ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·Ï לכך הטעם ƒ¿ƒ««¿∆¿«¿»¿∆

˙ˆÙ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»«
‰È‰È ‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰««¿»»ƒ¿∆
‡kÏÓ ‡c ¯Ó È˙‡»ƒ«»«¿»

‡ÁÈLÓ מלך זה האדון יבוא ¿ƒ»
‰L„wהמשיח ˙¯b‡k)¿ƒ∆∆«…∆

·BËŒÌLŒÏÚa‰c ‰Úe„È‰«¿»¿«««≈
Ô„ÚŒB˙ÓL76 על מספר בה ƒ¿»≈∆

להיכלו  שעשה הנשמה עליית

יבוא  מתי שאלתו ועל משיח של

– המשיח מלך לו ענה אדוני,

חוצה" מעיינותיך ),"לכשיפוצו
‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ Èkƒ¬»«««¿»»
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»«
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.e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

העיקר"‡. הוא ש"המעשה אומרת שהתורה כיון הרי ישראל, בני אצל ענין לכל דבר 1בנוגע שכל מובן, ,
בפועל. במעשה לבוא סוכ"ס צריך

מ166ֿ למעלה ישראל שמנהג זו, התוועדות כמו ישראל, מנהג עם הקשור ענין אודות כשמדובר ועאכו"כ
כדי זה, ביום להתאסף ("איבערלעבן")שנה ולחיות לחזור) גם אלא ודיבור, במחשבה רק (ולא את להיזכר

בזה  והתכלית שהכוונה בודאי הרי - למאסרו) וגמר המשך תוצאה, בתור (שבאה הזקן רבינו של הגאולה
במעשה. בפועל שיומשך

שמזכיר  (כפי בעצמו והשמחה הגאולה בעל מדברי מובן זה הרי - במעשה נמשך להיות צריך אופן ובאיזה
דיבורים  בלקוטי נדפסה שכבר בשיחה אדמו"ר  מו"ח .2כ"ק בישראל תמידי למועד יוקבע היום "זה המעשה ): .

סבא".. ישראל בלב חקוקה .

לדורנו ·. עד לדור מדור שנמסרו בישראל נשיא בדברי שהרי - "חקוקה" הלשון בדיוק הביאור ובהקדם
בדיוק  היא תיבה כל וכיו"ב,3זה, כתיבה זכרון, של באופן רק (לא היא ושנה שנה בכל שההמשכה היינו -

של באופן דוקא:dwiwgאלא)
ועשי'החילו  חציבה חקיקה רשימה יותר: (ובפרטיות לכתיבה חקיקה בין השמחה 4ק בעל מדברי מובן ,(

בהדרושים  הם5בעצמו האותיות שבכתיבה, - לחקיקה כתיבה שבין החילוק מבאר envrשבהם ipta xac מהדבר
שמבטאים  האותיות ציור נעשה ידו שעל שהדיו, הנייר, או הקלף על בדיו כותבים כאשר וכמו נכתבים, הם שבו
אינם  האותיות בחקיקה, משא"כ הדברים; נכתבים שעליו הנייר או מהקלף עצמו בפני דבר הוא הדברים, זכרון

הם אלא עצמו, בפני `cgדבר xac דכתיב הלוחות בענין וכמו וכיו"ב), טוב (אבן חקוקים הם שבו הדבר 6עם

"zexg.חקוקים היו שעליהם האבן לוחות עם אחד דבר היו הדברות עשרת של האותיות הרי הלוחות", על

הגאולה  שיום הבטחה, של בלשון זאת ואומר ותקוותו, רצונו את מבטא הגאולה, בעל הזקן, רבינו וכאשר
דברים  שני נשארים והדבר הוא אבל אודותיו, שנזכרים בכך די שלא מובן, הרי - סבא ישראל בלב חקוק יהי'
את  "חי" שהוא כיון פעולות, לעשיית אותו מביא והזכרון הענין, על שנזכר האדם שישנו והיינו, עצמם, בפני

הנפש" מיצוי "עד זה אין אבל דבר 7הזכרון, אמנם זהו ("דורךֿאוןֿדורך"); מציאותו בכל חודר זה שאין ,
אליין"). ("ער שלו המציאות עדיין זה אין אעפ"כ, אבל בפועל, במעשה שינוי בו שפועל ועד אליו, ַשקרוב

במדה  יהי ' והגאולה המאסר שזכרון היינו, חקיקה, של באופן יהי' הגאולה שיום הבטחה ישנה וכאמור,
הענין. תוכן עם אחת מציאות שנעשה עד זאת, וחי שנזכר האדם עם שיתאחד כזו עמוקה

הנ"ל:‚. אופנים ב' בין והחילוק
ב  דבר עדיין הוא אבל אליו שקרוב לדבר ומחשבה בנוגע אודותיו, ולחשוב להזכר פעם כל צריך - עצמו פני

אבריו, עצמו, אודות כשמדובר אבל אחר); בענין שטרוד בשעה (משא"כ שצריך מה לעשות אותו מביאה זו
אלא  הרצויות, והפעולות המסקנות יבואו שמהם והתבוננות במחשבה צורך אין - מציאותו וכל ונפשו גופו

באופן אצלו נעשה .irahהדבר

השעון  שלפי  שכיון להתבונן צריך אינו אכל, שלא זמן משך עובר שכאשר האכילה, בענין שרואים וכפי
אלא הפעם, עוד לאכול צריך לכן אכל, שלא שעות כו"כ linn`עברו jxca,רעבון של רגש לחוש מתחיל

צמאונו. לרוות כדי לשתות או לאכול, - הטבע בדרך - אותו שדוחף

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

מי"ז.1) פ"א אבות
א).2) כ, ח"א (לקו"ד סוס"ט תרצ"ג כסלו י"ט ליל שיחת
(3340 ע' .337 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.
הובא 4) פ"ט. אבי"ע שער פכ"ז. בסופו האותיות שער פרדס

ואילך. שפח ע' ענינים אדה"ז מאמרי א. נד, בהוספות ויקרא בלקו"ת

ועוד.
ובכ"מ.5) חוקת. ור"פ בחוקותי, ר"פ לקו"ת
טז.6) לב, תשא
(קב,7) ס"א אגה"ק בתניא הובא ה. ו, ואתחנן ספרי - חז"ל לשון

סע"ב).
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העיקר"‡. הוא ש"המעשה אומרת שהתורה כיון הרי ישראל, בני אצל ענין לכל דבר 1בנוגע שכל מובן, ,
בפועל. במעשה לבוא סוכ"ס צריך

מ166ֿ למעלה ישראל שמנהג זו, התוועדות כמו ישראל, מנהג עם הקשור ענין אודות כשמדובר ועאכו"כ
כדי זה, ביום להתאסף ("איבערלעבן")שנה ולחיות לחזור) גם אלא ודיבור, במחשבה רק (ולא את להיזכר

בזה  והתכלית שהכוונה בודאי הרי - למאסרו) וגמר המשך תוצאה, בתור (שבאה הזקן רבינו של הגאולה
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שמזכיר  (כפי בעצמו והשמחה הגאולה בעל מדברי מובן זה הרי - במעשה נמשך להיות צריך אופן ובאיזה
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סבא".. ישראל בלב חקוקה .

לדורנו ·. עד לדור מדור שנמסרו בישראל נשיא בדברי שהרי - "חקוקה" הלשון בדיוק הביאור ובהקדם
בדיוק  היא תיבה כל וכיו"ב,3זה, כתיבה זכרון, של באופן רק (לא היא ושנה שנה בכל שההמשכה היינו -

של באופן דוקא:dwiwgאלא)
ועשי'החילו  חציבה חקיקה רשימה יותר: (ובפרטיות לכתיבה חקיקה בין השמחה 4ק בעל מדברי מובן ,(

בהדרושים  הם5בעצמו האותיות שבכתיבה, - לחקיקה כתיבה שבין החילוק מבאר envrשבהם ipta xac מהדבר
שמבטאים  האותיות ציור נעשה ידו שעל שהדיו, הנייר, או הקלף על בדיו כותבים כאשר וכמו נכתבים, הם שבו
אינם  האותיות בחקיקה, משא"כ הדברים; נכתבים שעליו הנייר או מהקלף עצמו בפני דבר הוא הדברים, זכרון

הם אלא עצמו, בפני `cgדבר xac דכתיב הלוחות בענין וכמו וכיו"ב), טוב (אבן חקוקים הם שבו הדבר 6עם

"zexg.חקוקים היו שעליהם האבן לוחות עם אחד דבר היו הדברות עשרת של האותיות הרי הלוחות", על

הגאולה  שיום הבטחה, של בלשון זאת ואומר ותקוותו, רצונו את מבטא הגאולה, בעל הזקן, רבינו וכאשר
דברים  שני נשארים והדבר הוא אבל אודותיו, שנזכרים בכך די שלא מובן, הרי - סבא ישראל בלב חקוק יהי'
את  "חי" שהוא כיון פעולות, לעשיית אותו מביא והזכרון הענין, על שנזכר האדם שישנו והיינו, עצמם, בפני

הנפש" מיצוי "עד זה אין אבל דבר 7הזכרון, אמנם זהו ("דורךֿאוןֿדורך"); מציאותו בכל חודר זה שאין ,
אליין"). ("ער שלו המציאות עדיין זה אין אעפ"כ, אבל בפועל, במעשה שינוי בו שפועל ועד אליו, ַשקרוב

במדה  יהי ' והגאולה המאסר שזכרון היינו, חקיקה, של באופן יהי' הגאולה שיום הבטחה ישנה וכאמור,
הענין. תוכן עם אחת מציאות שנעשה עד זאת, וחי שנזכר האדם עם שיתאחד כזו עמוקה

הנ"ל:‚. אופנים ב' בין והחילוק
ב  דבר עדיין הוא אבל אליו שקרוב לדבר ומחשבה בנוגע אודותיו, ולחשוב להזכר פעם כל צריך - עצמו פני

אבריו, עצמו, אודות כשמדובר אבל אחר); בענין שטרוד בשעה (משא"כ שצריך מה לעשות אותו מביאה זו
אלא  הרצויות, והפעולות המסקנות יבואו שמהם והתבוננות במחשבה צורך אין - מציאותו וכל ונפשו גופו

באופן אצלו נעשה .irahהדבר

השעון  שלפי  שכיון להתבונן צריך אינו אכל, שלא זמן משך עובר שכאשר האכילה, בענין שרואים וכפי
אלא הפעם, עוד לאכול צריך לכן אכל, שלא שעות כו"כ linn`עברו jxca,רעבון של רגש לחוש מתחיל

צמאונו. לרוות כדי לשתות או לאכול, - הטבע בדרך - אותו שדוחף
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מי"ז.1) פ"א אבות
א).2) כ, ח"א (לקו"ד סוס"ט תרצ"ג כסלו י"ט ליל שיחת
(3340 ע' .337 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.
הובא 4) פ"ט. אבי"ע שער פכ"ז. בסופו האותיות שער פרדס

ואילך. שפח ע' ענינים אדה"ז מאמרי א. נד, בהוספות ויקרא בלקו"ת

ועוד.
ובכ"מ.5) חוקת. ור"פ בחוקותי, ר"פ לקו"ת
טז.6) לב, תשא
(קב,7) ס"א אגה"ק בתניא הובא ה. ו, ואתחנן ספרי - חז"ל לשון

סע"ב).
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בעל  מסר שעבורם הענינים - והגאולה מהמאסר כתוצאה כסלו י"ט עם הקשורים לענינים בנוגע ועד"ז
נצח" "דידן של באופן שהסתיים המאסר, ענין הי' ובגללם נפשו, את התחיל 8הגאולה ומאז הגאולה, בענין

(שבזה  התורה הפצת היא: שנקודתם ההם), הימים בסיפורי בארוכה (כמבואר עוז וביתר שאת ביתר בהם לעסוק
בפועל, המעשה ענין גם מעשה"נכלל לידי שמביא תלמוד "גדול שהרי העיקר", הוא ש"המעשה ),9כנ"ל

בעצמו  בפנים, ועאכו"כ ב"חוצה", גם שיגיעו עד החסידות, תורת התורה, דפנימיות המעיינות הפצת - ובפרטיות
של באופן אצלו להיות צריך זה שכל - אמותיו ולהתבונן dwiwgובד' לישב שצריך באופן זה שאין והיינו, ,

אלא  בכלל, היהדות והפצת המעיינות בהפצת להתעסק הזמן הגיע שעתה שקו"ט של בדרך עצמו על ולפעול
`linn jxca.בזה להתעסק שצריך אצלו נרגש

כמבואר - מציאותו שזוהי הגופניים, הענינים בכל שעוסק .10בתניא וכמו הבהמית ש"בבינוני החיונית נפש .
.. ובשרו בדמו המלובשת אדרבה,. אלא הטפל, הוא שהגוף באופן זה שאין היינו, עצמו", האדם היא היא .

בהם; להתבונן צריך - רוחניים ענינים ואילו אצלו, נרגשים - הגוף וצרכי הגוף אצלו. טפל הוא הרוחניות ענין

. "המעשה שתהי' שלאח"ז, הדורות כל על הבטחה ישנה בנדו"ד, כך,dwewg.אבל סבא", ישראל בלב
הזה" בזמן ההם כדבר 11ש"בימים אלא יתירה, בהתבוננות צורך  ללא טובות, החלטות עצמו על אחד כל יקבל

אחר. באופן להיות אפשר שאי מעצמו המובן

אלא  יותר, ולא ההתבוננות, שמגעת כמה עד ומוגבל מדוד שהוא התבוננות, ע"י שבא דבר זה שאין וכיון
בענינים  יעסוק  קיימת , שמציאותו זמן שכל מובן, הרי - בו חקוק להיותו ממציאותו, כתוצאה שבא דבר זהו

חוצה. המעיינות הפצת לשם שהיא ומטרתה, הגאולה עם הקשורים

העיקר:„. הוא המעשה - לעיל וכאמור 
בתוספת  - בפועל במעשה לבוא צריך זה ענין אלא כו'", "חקוקה הזקן רבינו דברי פירוש בלימוד די לא
מתוך  זאת ולעשות מגעת, שידו מקום בכל היהדות הפצת כללות בתוככי חוצה, המעיינות בהפצת ואור חיות

מרובה. הצלחה בזה תהי' שאז לבב, וטוב שמחה

הזה" בזמן ההם בימים לאבותינו נסים "שעשה -11וכשם טפחים מעשרה למטה זה, בדורנו גם יהי' כך ,
בפועל, לקיימם כחות ונתן הגאולה בעל שדרש הענינים בכל מופלגה הצלחה

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת לאופן ועד ובהרחבה, ממש, בפועל נעשים יהיו בלי 12שאכן "נחלה ,
.13מצרים"

***

עצמך‰. "קשוט בתורה הכלל אחרים"ע"פ קשוט "ופרצת"14ואח"כ שיהי' תובעים כאשר הנה ,mlerd lka
elekלהתחיל צריך זה הרי - ונגבה" וצפונה וקדמה ד"ימה הפשוט הפירוש שזהו ,mnvr i"pan נברא שבשבילם ,

כמ"ש  ראשית"15העולם, שנקראו ישראל "בשביל הארץ", ואת השמים את אלקים ברא .16"בראשית
בזה: והענין

אור  בתורה הגאולה בעל שמבאר כפי - השבטים לי"ב האבות ג' בין החילוק צריך 17ידוע האבות ש"בחי' ,
. לוי שמעון ראובן "השבטים משא"כ כו'", אדם בכל אלו",להיות ומדרגות בחי' כלל בו שאין אדם לך יש .

שענין  והיינו, השבטים. י"ב בכל ועד"ז שמעון, משבט רק שהם וכאלו ראובן, משבט רק שהם כאלו ישנם שהרי
אלא) יעקב, ושבט יצחק שבט אברהם, לשבט נחלקים אינם בנ"י שהרי האבות, ג' מצד (לא הוא ההתחלקות

השבטים  י"ב .18מצד
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ג.8) פכ"ד, ויק"ר - חז"ל לשון
וש"נ.9) ב. מ, קידושין

סע"א).10) (לו, פכ"ט
א).11) כא, שם (לקו"ד סי"א הנ"ל כסלו י"ט שיחת ראה
יד.12) כח, ויצא
סע"א.13) קיח, שבת

וש"נ.14) סע"ב. קז, ב"מ
א.15) א, בראשית
ובכ"מ.16) עה"פ. ורמב"ן פרש"י
וארא.17) ר"פ
וש"נ.18) .152 ע' חל"ה לקו"ש גם ראה
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"קדמה", פונים שלשה "ימה", פונים שלשה העולם: רוחות ד' כנגד דגלים, לד' נחלקים השבטים וי"ב
"נגבה" - ושלשה "צפונה", פונים .19שלשה

באופן  יתפשטו ודרכי' החסידות תורת ומעיינות שיהדות  הגאולה, בעל של רצונו את לפעול כדי ולכן,
עמדי" היו ד"ברבים מהענין להיות צריכה בזה ההתחלה הנה ונגבה", וצפונה וקדמה ימה היינו,20ד"ופרצת ,

יחדיו  שיתאחדו "עמדי", כולם יהיו שבטים, לי"ב התחלקות של באופן שהם כפי בנ"י על דקאי שה"רבים",
הנביאים  עבדיו ע"י שגילה העליון רצון את ביחד למלא הוי'21כדי ב"דבר מתגלה זה הרי ביהמ"ק ומשחרב ,

הלכה" העדה"22זו "עיני מהחכמים, הגאולה 23ששומעים בעל גם כולל ודור, דור שבכל ישראל נשיאי שהם ,
דורנו. נשיא אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד מקומו, וממלאי

קטנתי  ד"ה באגה"ק הזקן רבינו כדברי זה הרי - (כנ"ל) בפועל למעשה ביאתו 24ובנוגע "אחר מיד שכתבה ,
יכונה" ישראל ש"בשם אלו כל - אחיהם לקירוב בנוגע הכותרת), (כלשון ושיטות,25מפ"ב" חוגים הבדלי ללא ,

או  עכשיו מיד אם ואולי" האי "כולי - וגו'" הפנים כמים אחיהם בלב ה' יתן ואולי האי "וכולי שמסיים: וכפי
אחת. לתכלית "עמדי", יהיו ה"רבים" שכל - הכוונה תתמלא שסוכ"ס בודאי אבל שלאח"ז, ברגע

והשתדלות בתעמולה  הזקן רבינו התחיל לגאולה בצאתו מיד .כלומר: בשלום ד"פדה היו בהענין ברבים כי .
שלם"20עמדי" בלבב רצונך "לעשות אחת: מטרה לשם בנ"י כל את לאחד אור 26- מתוך שהוא באופן אלא ,

החסידות  בתורת שנתגלתה התורה פנימיות ע"י שנמשכים .27וחיות,

למלא  כדי והולך, דמוסיף ובאופן מישראל, רבים לקרב נפשות, לרכוש - במעשה אח"כ התבטא זה וענין
אתי  קא - המשיח דימות השלימות לתכלית יגיעו שאז המעיינות, את להפיץ דין בעלמא העליונה השליחות את

באגה" הבעש"ט (כמ"ש משיחא מלכא דא הידועה מר שלו ).28ק

.Â:הפשוט בשכל מובן אינו שלכאורה הגאולה, לאחרי מיד שאירע סיפור - גדול פלא יובן ועפ"ז
להם 29ידוע  נתן - אותו שיוליכו רצונו להיכן ושאלוהו לחפשי, יציאתו על הזקן לרבינו בישרו שכאשר

ליעּפלער. מרדכי ר' אז): שנקראה (כפי בפטרבורג שדר מחסידיו א' של כתובת

מסחר,- מצד מיוחדות, זכויות להם שהיו אלו מלבד בפטרבורג, לדור יהודים על נאסר ה"צאר" חוקי ַע"פ
ליעּפלער  מרדכי ר' החסיד הי' מהם וא' וכיו"ב. לממשלה, -עזר

לדירה  הזקן רבינו את הוליכו טעות שע"פ - הוא הסיפור ונוסח מהמנגדים, שהי' יהודי עוד דר בית באותו
המנגד. של

התחיל  - הזקן רבינו את ששיחררו יתכן ואיך ההלשנה, פרטי כל ידע הרי הוא בתדהמה: שהי' - המנגד
כיבוד. לו הגיש זה, עם ביחד אבל בדברים, לצערו

נשיאנו  רבינו שמספר (כפי אחדות שעות - זמן משך נמשך זה את 30מצב לחפש התחילו שחסידים עד ,(
המנגד. בדירת אותו שמצאו עד נמצא, הוא היכן וא"כ, אותו, ששיחררו שמעו שהרי הזקן, רבינו

רבינו  את  שציער כך על לו "לשלם" גם ורצו המנגד, של מביתו מיד יצא הזקן שרבינו רצו החסידים וכאשר
תה  כוס שם שתה לאכסניא, כבוד ליתן וכדי אותו, יצערו שלא הזקן רבינו להם אמר - זמן כמה במשך הזקן

משם. הלך ואח"כ בה), (שכיבדו

המעשה. סיפור כאן עד

.Ê:כלל מובן אינו ולכאורה
בהשגחה  הי' והגאולה המאסר ענין מצד כל שהי' המאסר, לענין בנוגע הן - בזה הסיפורים וכידוע פרטית.
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כה.19) ז, מלכיםֿא - הכתוב לשון ע"פ
וש"נ.20) ס"ז. לקמן וראה יט. נה, תהלים
ז.21) ג, עמוס - הכתוב לשון ע"פ
ב.22) קלח, שבת
סי"ד.23) אגה"ק תניא וראה כד. טו, שלח
ס"ב.24)
ה.25) מד, ישעי' - הכתוב לשון ע"פ

הנוראים.26) דימים העמידה ותפלת ק"ש, ברכות נוסח
וש"נ.27) ואילך. רנט ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק ראה
ובכ"מ.28) בתחלתו. כש"ט
פי"ז.29) ח"א רבי בית
א.30) כט, ח"א (לקו"ד ס"כ תרצ"ג כסלו י"ט מנחם שיחת תורת

היומן רשימת ואילך).- דש ס"ע
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"קדמה", פונים שלשה "ימה", פונים שלשה העולם: רוחות ד' כנגד דגלים, לד' נחלקים השבטים וי"ב
"נגבה" - ושלשה "צפונה", פונים .19שלשה

באופן  יתפשטו ודרכי' החסידות תורת ומעיינות שיהדות  הגאולה, בעל של רצונו את לפעול כדי ולכן,
עמדי" היו ד"ברבים מהענין להיות צריכה בזה ההתחלה הנה ונגבה", וצפונה וקדמה ימה היינו,20ד"ופרצת ,

יחדיו  שיתאחדו "עמדי", כולם יהיו שבטים, לי"ב התחלקות של באופן שהם כפי בנ"י על דקאי שה"רבים",
הנביאים  עבדיו ע"י שגילה העליון רצון את ביחד למלא הוי'21כדי ב"דבר מתגלה זה הרי ביהמ"ק ומשחרב ,

הלכה" העדה"22זו "עיני מהחכמים, הגאולה 23ששומעים בעל גם כולל ודור, דור שבכל ישראל נשיאי שהם ,
דורנו. נשיא אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד מקומו, וממלאי

קטנתי  ד"ה באגה"ק הזקן רבינו כדברי זה הרי - (כנ"ל) בפועל למעשה ביאתו 24ובנוגע "אחר מיד שכתבה ,
יכונה" ישראל ש"בשם אלו כל - אחיהם לקירוב בנוגע הכותרת), (כלשון ושיטות,25מפ"ב" חוגים הבדלי ללא ,

או  עכשיו מיד אם ואולי" האי "כולי - וגו'" הפנים כמים אחיהם בלב ה' יתן ואולי האי "וכולי שמסיים: וכפי
אחת. לתכלית "עמדי", יהיו ה"רבים" שכל - הכוונה תתמלא שסוכ"ס בודאי אבל שלאח"ז, ברגע

והשתדלות בתעמולה  הזקן רבינו התחיל לגאולה בצאתו מיד .כלומר: בשלום ד"פדה היו בהענין ברבים כי .
שלם"20עמדי" בלבב רצונך "לעשות אחת: מטרה לשם בנ"י כל את לאחד אור 26- מתוך שהוא באופן אלא ,

החסידות  בתורת שנתגלתה התורה פנימיות ע"י שנמשכים .27וחיות,

למלא  כדי והולך, דמוסיף ובאופן מישראל, רבים לקרב נפשות, לרכוש - במעשה אח"כ התבטא זה וענין
אתי  קא - המשיח דימות השלימות לתכלית יגיעו שאז המעיינות, את להפיץ דין בעלמא העליונה השליחות את

באגה" הבעש"ט (כמ"ש משיחא מלכא דא הידועה מר שלו ).28ק

.Â:הפשוט בשכל מובן אינו שלכאורה הגאולה, לאחרי מיד שאירע סיפור - גדול פלא יובן ועפ"ז
להם 29ידוע  נתן - אותו שיוליכו רצונו להיכן ושאלוהו לחפשי, יציאתו על הזקן לרבינו בישרו שכאשר

ליעּפלער. מרדכי ר' אז): שנקראה (כפי בפטרבורג שדר מחסידיו א' של כתובת

מסחר,- מצד מיוחדות, זכויות להם שהיו אלו מלבד בפטרבורג, לדור יהודים על נאסר ה"צאר" חוקי ַע"פ
ליעּפלער  מרדכי ר' החסיד הי' מהם וא' וכיו"ב. לממשלה, -עזר

לדירה  הזקן רבינו את הוליכו טעות שע"פ - הוא הסיפור ונוסח מהמנגדים, שהי' יהודי עוד דר בית באותו
המנגד. של

התחיל  - הזקן רבינו את ששיחררו יתכן ואיך ההלשנה, פרטי כל ידע הרי הוא בתדהמה: שהי' - המנגד
כיבוד. לו הגיש זה, עם ביחד אבל בדברים, לצערו

נשיאנו  רבינו שמספר (כפי אחדות שעות - זמן משך נמשך זה את 30מצב לחפש התחילו שחסידים עד ,(
המנגד. בדירת אותו שמצאו עד נמצא, הוא היכן וא"כ, אותו, ששיחררו שמעו שהרי הזקן, רבינו

רבינו  את  שציער כך על לו "לשלם" גם ורצו המנגד, של מביתו מיד יצא הזקן שרבינו רצו החסידים וכאשר
תה  כוס שם שתה לאכסניא, כבוד ליתן וכדי אותו, יצערו שלא הזקן רבינו להם אמר - זמן כמה במשך הזקן

משם. הלך ואח"כ בה), (שכיבדו

המעשה. סיפור כאן עד

.Ê:כלל מובן אינו ולכאורה
בהשגחה  הי' והגאולה המאסר ענין מצד כל שהי' המאסר, לענין בנוגע הן - בזה הסיפורים וכידוע פרטית.
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כה.19) ז, מלכיםֿא - הכתוב לשון ע"פ
וש"נ.20) ס"ז. לקמן וראה יט. נה, תהלים
ז.21) ג, עמוס - הכתוב לשון ע"פ
ב.22) קלח, שבת
סי"ד.23) אגה"ק תניא וראה כד. טו, שלח
ס"ב.24)
ה.25) מד, ישעי' - הכתוב לשון ע"פ

הנוראים.26) דימים העמידה ותפלת ק"ש, ברכות נוסח
וש"נ.27) ואילך. רנט ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק ראה
ובכ"מ.28) בתחלתו. כש"ט
פי"ז.29) ח"א רבי בית
א.30) כט, ח"א (לקו"ד ס"כ תרצ"ג כסלו י"ט מנחם שיחת תורת

היומן רשימת ואילך).- דש ס"ע
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ואחד  אחד לכל תורה רזי שמגלים כך על למעלה של 31הקטרוג באופן זה אין כבר, מגלים שכאשר זאת, (ועוד
שלמעלה  נס של באופן שהי' הגאולה לענין בנוגע ועאכו"כ לקמן); שיתבאר כפי ואחד, אחד לכל והשגה הבנה
בימיו, גדולים כמה ולעוד מבארדיטשוב יצחק לוי ר' להרה"צ שכתב באגרת הגאולה בעל כמ"ש הטבע, מדרך

הגאולה  אודות להם בי"ט 32לבשר שנאמרו חסידות מאמרי כמה ישנם ולכן בארץ". לעשות והגדיל ה' "הפלה :
נסים" שעשה "ברוך שמתחילים .33כסלו

תהי' - בארץ" לעשות והגדיל ה' ש"הפלה באופן היתה שהגאולה שלאחרי יתכן איך בני zerhוא"כ, מצד
אותו ויוליכו אליו?!l`אדם, לילך שהוצרך למקום

לגאולה. שייך זה מאורע שגם ועכצ"ל,

ענין הוא היכן מובן: אינו לכאורה -dle`bdאבל בדברים שציערו המנגד, לדירת אותו שהוליכו במאורע
ענין של המשך זהו לכאורה אצל zelbdאדרבה: בגלות הי' עתה עד שהרי יותר, קשה גלות - מזה ויתירה ,

הזקן  רבינו וכדברי יהודי, אצל צער של במצב הי' וכאן המנגד30גוים, אצל שהי' השעות שבמשך ,xzei xrhvd
ימים! כו"כ במשך הפטרופבלי במבצר מישיבתו

כותב  הזקן רבינו שהרי - המאסר) ענין נמשך שעדיין (ולא הגאולה כבר היתה זה שבשלב לומר ובהכרח
שלו  ב 34באגרת תהלים בס' "כשקריתי :. נפשי בשלום פדה המאסר פסוק שנסתיים היינו, בשלום", יצאתי .

הגאולה. לענין ושייך קשור המנגד בבית שעות כמה לאח"ז שישב המאורע שגם כך, בשלום, הפדי' והיתה

.Á:לעיל האמור ע"פ - בזה וההסברה
ניצח, א' וצד צדדים, שני שהיו באופן זה שאין היינו, בשלום", "פדה - הוא הזקן רבינו בגאולת החידוש

עמדי". "היו - "ברבים" - הצדדים ששני באופן היתה הפדי' אלא

כיבוד  שהגיש ובאופן המנגד, בדירת נתגלתה ועיקרה הגאולה התחלת הנה פועל, לידי הגאולה כשבאה ולכן,
הגאולה! לשם

אגרשנו"- מעט ד"מעט באופן אמנם הוא (אא"כ 35הסדר הקצה אל הקצה  מן לפתע שיתהפך אפשר ואי ,
מציאותו  בכל יחדור הגאולה שענין עד אחדות שעות של זמן במשך צורך הי' ולכן בלבד), שעה הוראת בדרך

מנגד"); ("אויס מנגד מתורת שיתבטל עד ("דורךֿאוןֿדורך")

והגיש  לחירות, יצא הזקן שרבינו וראה המנגד, בדירת הדלת שנפתחה בשעה - הגאולה בהתחלת מיד אבל
שהיתה  (כמו המלחמה נצחון של באופן שאינה הזקן, רבינו של הגאולה נקודת ביטוי לידי באה - כיבוד לו
באגה"ק  הזקן רבינו מדברי כנ"ל לבנ"י, השייך האופן (שזהו עמדי" היו ד"ברבים באופן אלא ל"צאר"), ַביחס

קטנתי  הי'24ד"ה שעדיין זה הי' זה, לשם כיבוד והגיש הגאולה בענין שהכיר שהראשון - ל"אחיהם") בנוגע
מנגד. של ומצב במעמד

.Ë:(לעיל (כאמור בפועל למעשה בנוגע הוראה גם וזוהי
בשל  צרה ועינו לבדו, לעסוק שרוצה באופן לא - הוא והיהדות המעיינות דהפצת בעבודה ההנהגה סדר
- אדרבה אלא העבודה, אל לגשת אחר למישהו להניח שלא "קאּפירייט", זו: במדינה שנקרא וכפי ָאחרים,

בעבודה תיכ  שותפים ויהיו יצטרפו אלא) מקבלים, רק לא (יהיו הם שגם אחרים, ומושכים מקרבים מלכתחילה ף
עמדי". היו ד"ברבים הענין תוכן שזהו חוצה, המעיינות דהפצת

הדגלים, ארבעת מכל אלא דגלים, שלשה או דגלים שני אחד, מדגל רק לא ולמשוך לקרב שצריך ובאופן
השבטים. י"ב כל כוללים שהם

- זה לדורנו עד שלאח"ז, בדורות העבודה אודות אלא) הגאולה, התחלת אודות (לא מדובר כאשר ובפרט
להיות  יכולים ולא קיימים, לא אמיתיים :36שמנגדים
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ב.31) בהערה רפט"ז שם ב"ר
וש"נ.32) ואילך. צז ע' ח"א שלו אג"ק
(לקו"ד33) סי"א הנ"ל כסלו י"ט א.שיחת כא, מנחם שם תורת

תק "ס . משנת - שה ) ס "ע  תרנ"ה שם  עו). ע' ריש תרל"ד (סה"מ תרל"ד
ואילך). קכט ע' תרס"ד (סה"מ תרס"ד ואילך). נט ע' תרנ"ה (סה"מ

בשוה"ג. 161 ע' חי"ג התוועדויות - מנחם תורת וראה
כסלו).34) יט יום" ב"היום (נעתק שם אג"ק
ל.35) כג, משפטים
(36- מנחם (תורת ס"ו תשכ"ג כסלו י"ט שיחת גם ראה

.(255 ע' חל"ה התוועדויות
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התומ"צ; בקיום "קולות" לידי הזמן במשך תביא זו שדרך שחששו כיון - טעם מצד היתה בשעתה ההתנגדות
כולם רואים עכשיו "חומרות".אבל לידי אדרבה) אלא "קולות", לידי (לא מביאה החסידות שתורת

כמ"פ  כמדובר - השם בקביעות גם אלו 37וכמודגש הם שהחסידים כיון הפשוט, שכל ע"פ שלכאורה, ,
eycigy היו כבעבר, התומ"צ בקיום שאוחזים הקודמים, ואילו "מנגדים", בשם אותם לקרוא צריכים היו דבר,

בפי  מלכתחילה נקרא זו הנהגה וסדר זה לימוד שסדר - להיפך הי' בפועל אבל "חסידים". בשם להקרא צריכים
הנה  "חסיד", בשם מישהו מתארים שכאשר שנים, ה167ֿ כל במשך שרואים וכפי "חסידות". בשם ישראל כל

וכיו"ב  כשר", "גלאט לאכול ומהדר ארוכות, ציציותיו באריכות, מתפלל תפילין, זוגות שתי מניח הוא 38מסתמא ַ
ההתנגדות! טעם היפך -

בגמרא  שמצינו ע"ד זה הרי הטעם 39וא"כ, כשבטל הנה בטעמא, מילתא של באופן גזירה גוזרים שכאשר
הגזירה). טעם את מגלים היו לא לעולם, תישאר שהגזירה רוצים היו (ואם הגזירה בטלה

שנדמה  או שלה, היוקר אודות יודעים שאינם או זו, עבודה אודות יודעים שאינם כאלו ישנם - מאי אלא
עבורם. יותר ומתאימה וטובה חשובה שהיא בעבודה עוסקים שהם להם

ראש  מתבטאת זה ובזה על שיזכרו עתה, גם ורוצה הגאולה, בעל שרצה כפי - ועיקרה ושרשה העבודה ית
היהדות  דהפצת לעבודה לקרב - עוז וביתר שאת ביתר בזה לעסוק יתחילו והלאה זה ומיום הגאולה, ביום
וקירוב  יכונה, ישראל בשם אשר כל את ועוזרים משפיעים בתור גם) אלא מקבלים, בתור רק (לא והמעיינות

מקרבת" ד"ימין באופן שלום, ודרכי נועם בדרכי להיות צריך .40זה

.È:"הוא ער ישראל ש"לב הובטחנו והרי
ישנה  "אני כאשר בגלותא"41גם ("ביזנעס"),42, במסחר התעסקות של בגלות שרויים שלעתֿעתה אלו וגם ,

המדרש  לשון (כהמשך ולמצוותיו" לתורתו ש"להקב"ה להם נדמה ולכן שבסביבתם, הענינים מצד בגלות )43או
מגיעים  כאשר הנה - בפרט והתורה התפלה ובזמני ויו"ט בשבת י"ח ויוצאים עמוקה, שייכות עדיין להם אין

הוא", ער ישראל "לב אזי אמיתית, ישראל אהבת רעים, אהבת ומתוך נועם בדרכי אליהם

בכל  ומצוותי' תורה להפיץ - הזקן רבינו של והשליחות בעבודה ולהשתתף חלק ליטול יתעוררו ובודאי
היא  העשי' שאז כפי', בדרך דבר שעושים כפי (לא זאת ולעשות תבל, לקצוי עד ישראל, איש נמצא שבו מקום
שרוצים  זה של ללבו בודאי מגיעים שאז היהודי, הלב מעומק עמוק, ולב מקרב אלא) י"ח, לצאת כדי רק

עליו  חברים"44להשפיע אחד "כאיש ונעשים ,45.

אבינו" "ברכנו אזי כאחד" "כולנו הברכות,46וכאשר ממקור רבה ברכה הקב"ה, של ברכתו שממשיכים -
ד"ופרצת" באופן בכלל, והיהדות המעיינות דהפצת בעבודה הצלחה שתהי' - מטה למטה ל"נחלה 12עד עד ,

מצרים" .13בלי

***

.‡È"עמדי היו ד"ברבים להפירוש פשוטו"20בנוגע מידי יוצא מקרא ("אין הפשוט הפירוש הרי ע"פ 47, (
הגמרא  כדברי - הוא של 48נגלה, במחנה שהיו אף אבשלום, אנשי שגם אבשלום, עם דוד למלחמת בנוגע
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התומ"צ; בקיום "קולות" לידי הזמן במשך תביא זו שדרך שחששו כיון - טעם מצד היתה בשעתה ההתנגדות
כולם רואים עכשיו "חומרות".אבל לידי אדרבה) אלא "קולות", לידי (לא מביאה החסידות שתורת

כמ"פ  כמדובר - השם בקביעות גם אלו 37וכמודגש הם שהחסידים כיון הפשוט, שכל ע"פ שלכאורה, ,
eycigy היו כבעבר, התומ"צ בקיום שאוחזים הקודמים, ואילו "מנגדים", בשם אותם לקרוא צריכים היו דבר,

בפי  מלכתחילה נקרא זו הנהגה וסדר זה לימוד שסדר - להיפך הי' בפועל אבל "חסידים". בשם להקרא צריכים
הנה  "חסיד", בשם מישהו מתארים שכאשר שנים, ה167ֿ כל במשך שרואים וכפי "חסידות". בשם ישראל כל

וכיו"ב  כשר", "גלאט לאכול ומהדר ארוכות, ציציותיו באריכות, מתפלל תפילין, זוגות שתי מניח הוא 38מסתמא ַ
ההתנגדות! טעם היפך -

בגמרא  שמצינו ע"ד זה הרי הטעם 39וא"כ, כשבטל הנה בטעמא, מילתא של באופן גזירה גוזרים שכאשר
הגזירה). טעם את מגלים היו לא לעולם, תישאר שהגזירה רוצים היו (ואם הגזירה בטלה

שנדמה  או שלה, היוקר אודות יודעים שאינם או זו, עבודה אודות יודעים שאינם כאלו ישנם - מאי אלא
עבורם. יותר ומתאימה וטובה חשובה שהיא בעבודה עוסקים שהם להם

ראש  מתבטאת זה ובזה על שיזכרו עתה, גם ורוצה הגאולה, בעל שרצה כפי - ועיקרה ושרשה העבודה ית
היהדות  דהפצת לעבודה לקרב - עוז וביתר שאת ביתר בזה לעסוק יתחילו והלאה זה ומיום הגאולה, ביום
וקירוב  יכונה, ישראל בשם אשר כל את ועוזרים משפיעים בתור גם) אלא מקבלים, בתור רק (לא והמעיינות

מקרבת" ד"ימין באופן שלום, ודרכי נועם בדרכי להיות צריך .40זה

.È:"הוא ער ישראל ש"לב הובטחנו והרי
ישנה  "אני כאשר בגלותא"41גם ("ביזנעס"),42, במסחר התעסקות של בגלות שרויים שלעתֿעתה אלו וגם ,

המדרש  לשון (כהמשך ולמצוותיו" לתורתו ש"להקב"ה להם נדמה ולכן שבסביבתם, הענינים מצד בגלות )43או
מגיעים  כאשר הנה - בפרט והתורה התפלה ובזמני ויו"ט בשבת י"ח ויוצאים עמוקה, שייכות עדיין להם אין

הוא", ער ישראל "לב אזי אמיתית, ישראל אהבת רעים, אהבת ומתוך נועם בדרכי אליהם

בכל  ומצוותי' תורה להפיץ - הזקן רבינו של והשליחות בעבודה ולהשתתף חלק ליטול יתעוררו ובודאי
היא  העשי' שאז כפי', בדרך דבר שעושים כפי (לא זאת ולעשות תבל, לקצוי עד ישראל, איש נמצא שבו מקום
שרוצים  זה של ללבו בודאי מגיעים שאז היהודי, הלב מעומק עמוק, ולב מקרב אלא) י"ח, לצאת כדי רק

עליו  חברים"44להשפיע אחד "כאיש ונעשים ,45.

אבינו" "ברכנו אזי כאחד" "כולנו הברכות,46וכאשר ממקור רבה ברכה הקב"ה, של ברכתו שממשיכים -
ד"ופרצת" באופן בכלל, והיהדות המעיינות דהפצת בעבודה הצלחה שתהי' - מטה למטה ל"נחלה 12עד עד ,

מצרים" .13בלי

***

.‡È"עמדי היו ד"ברבים להפירוש פשוטו"20בנוגע מידי יוצא מקרא ("אין הפשוט הפירוש הרי ע"פ 47, (
הגמרא  כדברי - הוא של 48נגלה, במחנה שהיו אף אבשלום, אנשי שגם אבשלום, עם דוד למלחמת בנוגע
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גו' ישראל איש "כל שיהיו - עמדי" היו ד"ברבים הענין את לפעול הזקן רבינו גם רצה לכך ובהתאם
כו'45חברים" מאחיהם לבבם רום "לבלתי לאחיהם, ביחס ההנהגה לאופן בנוגע קטנתי ד"ה באגה"ק כמבואר ,

נשיאנו  רבינו וכדברי ח"ו", עליהם לשרוק או פה עליהם להרחיב ומסיים,49ולא קדושה, של שריקה לא אפילו :
ס"ה). (כנ"ל כו'" ואולי האי "וכולי

שתמורת  הקצה, אל הקצה מן אתהפכא של ענין הי' ה"צאר" של למלוכה שבנוגע יתכן איך גם מובן ַועפ"ז
והגדיל  ה' ש"הפלה באופן גאולה היתה במלכות, מורד בתור ממנו למטה שאין עונש של סכנה שהיתה זה

. העמים וכל השרים כל "בעיני שגם ובאופן בארץ", .לעשות הדבר יפלא ואמרו. וענו שלמעלה . שזהו"ע כו'"
הנ"ל  הקודש באגרת הזקן רבינו (כמ"ש הטבע כאשר 32מדרך ולכן, בעליֿבחירה, אינם העולם אומות כי, - (

למטה, וגם למעלה פעל זה הרי נשיאנו), רבינו שסיפר (כפי המאסר לידי שהביא הענין כל על התחרטו בנ"י בין
ממציאותו. המסובב גם נתבטל הסיבה, שבטלה דכיון דאתהפכא, הענין שנעשה

בדרך  אליהם שיגשו אלו שכל ההבטחה שישנה לעיל כאמור - לפועל בנוגע ההוראה גם באה ומזה
כפירוש  בשלום", "פדה שיהי' לפעול הזקן, רבינו של בעבודתו חלק ליטול הם גם יצטרפו אזי המתאימה,

הגמרא:50הגמרא  מאמר סיום יקויים ועי"ז הציבור", עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה "העוסק על דקאי
האמיתית  בגאולה העולם", אומות מבין ולבני לי פדאני בפועל) גם נעשה (ואח"כ כאילו עליו אני "מעלה

ממש. בימינו בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה

***

.·È קטנתי ד"ה באגה"ק הזקן רבינו דברי אודות .24דובר "קטן הי' שיעקב ריבוי , מחמת בעיניו מאד במאד .
ilwnaהחסדים ik הכתוב סיום (העיקר) מביא ואינו הצ"צ 51כו'", מ"ש ע"פ - מחנות" לשני הייתי 52"ועתה

השל"ה 53באוה"ת  הענינים 54בשם ב' שהם ה'", קויתי לישועתך ממקומו ה' כבוד "ברוך ר"ת במקלי" ש"כי ,
עשית)" אתה (ביעקב וצדקה "בזרוע"55ד"משפט לדרוש שיכול שאף כבוד 56, "ברוך (שזהו"ע "משפט" ע"פ

מצדקה" הרחוקים לב "אבירי של המציאות ביטול ע"י למטה הבל"ג המשכת ממקומו", מבקש 57ה' מ"מ ,(
וצדקה" ד"משפט ההפכיות הבחי' ב' יעקב אצל שהיו שעי"ז והיינו, ה'"), קויתי ("לישועתך "צדקה" בתורת
בכל  ועד"ז בעיניו". מאד "במאד קטן הי' ולכן גבול, בלי בבחי' חסדים לריבוי זכה במקלי", ב"כי שמרומזים
להצלחה  זוכה ה"ה משפט, בתורת לדרוש שיכול אף צדקה בתורת לבקש והשפלות הביטול שע"י מישראל, אחד
ואילך. 274 ע' חט"ו בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - והגבלה ממדידה למעלה עניניו בכל

- העבודה שלאחרי והיינו, יעקב", "וישב השבוע: בפרשת הכתוב ובלשון שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
גו'" אמרת ד"ואתה לאופן עד גו'" נא ל"הצילני כלי נעשה (שעי"ז ד"קטנתי" ובזרעך"58הענין וגו' "ופרצת ,12,(

ותוכל" אנשים ועם אלקים עם ד"שרית "59והענין רק (לא בשלוה ישיבה של ומצב מעמד נעשה -ywia יעקב
בשלוה" בשלוה60לישב ישיבה אלא ,lreta61 רש"י שמביא וכפי והעיכובים, המניעות כל שמתבטלים כיון ,(

"כתיב  הפרשה: שמכלה 62בהתחלת מיוסף יוצא ניצוץ לקש, עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית והי'
התנגדות, של בתנועה ועומד מציאות, לו יש ל"אש" ביחס שגם "עץ" כמו רק לא והיינו, כולם", את ושורף
לגבי  ממציאותו לגמרי שמתבטל "קש", כמו אלא כו', גדול ועשן רעש מתוך זה הרי באש כשנשרף גם שלכן

כו'. רעש ללא - להבה לגבי ועאכו"כ האש,

ש"בכל  לראשֿהשנה, בנוגע הגאולה, בעל הזקן, רבינו כדברי - אור בתוספת בשנה שנה מידי נמשך זה וענין
. ומאיר יורד ושנה .שנה ומחודש חדש אור כזה". עליון אור עולם מימי עדיין מאיר הי' שלא יותר עליון .63,
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ב).49) כ, שם (לקו"ד ס"י הנ"ל כסלו י"ט שיחת
רע"א.50) ח, ברכות
בפרשה51) פסוק - יא. לב, שלפנ"ז,וישלח השבת ביום שקראו

מתברכין ימים ש"מיני' הששה כל א), פח, ב. סג, (זח"ב יומין" כולהו
זה. שלאחרי

רבינו52) הגאולה, בעל של מקומו היא ממלא השנה והרי הזקן,
 ֿ להסתלקות המאה שלו.שנת הילולא

א.53) רלג, וישלח
ב.54) רצה,

ד.55) צט, תהלים
ובפרש"י.56) ע"ב ריש יז, ברכות
יב.57) מו, ישעי'
יבֿיג.58) לב, וישלח
כט.59) שם,
פרשתנו.60) ריש פרש"י
ואילך.61) 176 ע' ח"ל לקו"ש ראה
יח.62) א, עובדי'
(6323 שבהערה .אגה"ק

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

בנוגע dfועד"ז meil'ובהדרכותי בדרכי' ולהליכה החסידות לתורת השנה ראש שהוא אמרו נשיאינו ,64שרבותינו
הצלחה  ושנת ברכה שנה אורה, שנת שתהי' - הענינים בכל סיוע ונותן מעולם, האיר שלא עליון אור מאיר שבו

הידוע  מעלה של ב"ד וכפסק ומצוות, תורה עניני העליונה.65בכל על החסידים) (של ידם שתהי '

***

.‚È לאחרי ועאכו"כ למעזריטש, הליכתו לפני עוד הגאולה, בעל הנהגת אודות נשיאנו רבינו של בזכרונות
חינוך  של ובאופן ויהדות, תורה בהפצת התעסק מאז שכבר מסופר, משם, באופן 66שחזר הוא בזה שהסדר ,

הגמרא  כדברי דוחה", "שמאל ורק מקרבת" שבו40ד"ימין בענין "תינוק" עם ההנהגה לאופן להדרכה בנוגע זקוק
וחינוך.

חסידים  שמספרים כפי - התניא בספר החלקים לסדר בנוגע גם מודגש זה היתה 67וענין הזקן רבינו שאצל
בשם "הנקרא והאמונה", היחוד "שער יהי' תניא של הראשון שחלק ohwקס"ד jepig בהקדמה ממ"ש כדמוכח ,"

ש  "כמו האהבה: בענין המדריגות לביאור בנוגע בלשוןiלשעהיוה"א במקומה", נתבאר cizrתבאר זה שענין אף ,
התניא. ספר של הראשון בחלק

זה הי' שאכן onfaועכצ"ל, mcew ש "כמו כתב הזקן רבינו כאשר שהרי -i כפי כתב בודאי במקומה", תבאר
שנתבאר  "כמו או שנתבאר", "כמו כותב שאז כבר, שנתבאר ענין שזהו ולא בעתיד, יתבאר זה שענין האמת,

אחר". במקום

חלק  יהי' קטן חינוך בשם הנקרא והאמונה היחוד ששער החליט הזקן שרבינו לאחרי שגם אלא עוד ולא
ש  מ"כמו שינה לא התניא, ספר של ש iהשני ל"כמו שינויים pתבאר" יש שבהם ענינים בכמה שמצינו [כפי תבאר"

נקבעה  ואח"כ בדפוס, גם מהדורות כמה שהיו התשובה, באגרת כמו הקודמת, המהדורא לגבי בתרא במהדורא
לפני  עוד נכתבו שכנראה כתביֿיד ישנם התניא, ספר של ראשון בחלק ועד"ז אחרונה, כמהדורא שני' מהדורא

לדפוס  הזקן רבינו שהכין התניא ספר של הסופית המהדורא של 68שנקבעה ענין יש בפועל שגם מובן, שמזה ,[
קטן. חינוך בשם הנקרא והאמונה היחוד לשער קדימה

.„È:הבעש"ט אל הזקן רבינו של ליחס  בנוגע נשיאנו רבינו סיפור ע"פ ויובן
מתלמידי  הוא אם שאלוהו המאסר, בעת ודרישה בהחקירה הזקן רבינו את ששאלו הראשונות השאלות בין

הי' שאם ולמרות נפש,הבעש"ט. פיקוח של ענין זה הרי וא"כ, - אותו משחררים היו בשלילה להינצל משיב
האמת, היפך אמירה זו שאין כך, הבעש"ט, של ולא המגיד של תלמיד הי' שבפשטות גם ומה נפשות, מסכנת

מילתא אם הבעש"טכי של תלמיד שאינו אפי, לתרי המגיד),mybaדמשתמע של אם הוא gexaאבל(כי קשור
מהבעש"ט נפרד להיות רצה לא - הבעש "ט תורת  הבעש"ט),עם של תלמיד (שהוא בחיוב השיב ולכן לרגע, אפילו

המאסר. צרות עם קשורים שהיו הענינים כל אח"כ נשתלשלו מזה וכתוצאה

הזקן  רבינו אמר זה על שגם - אף" "אף לומר רגיל הי' התפלה שבשעת הבעש"ט, של לתנועה בנוגע ועד"ז
בארוכה  נשיאנו  רבינו של ובשיחות ברשימות (כמובא  הבעש"ט  של מתנועה אפילו נפרד להיות רוצה ).69שאינו

"א  הי' שנתגלה שקודם עי"ז - בגלוי ישראל מנהיג להיות כניסתו היתה כיצד הנה להבעש"ט, ַובנוגע
המגיד 70באהעלפער" דברי כידוע ביותר, גדולה אהבה מתוך זאת עושה והי' הקטנים, בנ"י של מחנך (בעל 71, ַ

שלו  באגרת הגאולה בעל כמ"ש כסלו, די"ט .34ההילולא כסלו יט ב"יום הגאולה של אודות רבא הלולא יום .
בשעה  הבעש"ט אצל שהיתה כמו האהבה ענין אצלו יהי' מיוחדים שבזמנים לעצמו שמאחל נ"ע") הקדוש רבינו

אל"ףֿבי"ת! באמרו קטן ילד מנשק שהי'

לישיבה, (לא שהולכים קטנים מילדים - ביותר מטה מלמטה התחילה הבעש"ט של החינוך אלא)עבודת
יותר  נעלה ללימוד ששייך הילד עם שהרי "באהעלפער", של תפקידו שזהו בי"ת, אל"ף לומדים שבו ַל"חדר"
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ובסופו.64) בתחלתו יום" "היום ראה
רסד65) ס"ע ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר וש"נ.אג"ק ואילך.
וש"נ.66) ואילך. 22 ס"ע חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
מנחם ראה67) וש"נ.תורת .24 ע' שם
תשמ"ב.68) קה"ת (מכת"י) מהדו"ק לקו"א ראה

מנחם ראה69) וש"נ.תורת רד. ע' ריש היומן רשימת -
דרדקי.=70) למלמד עוזר
וש"נ 71) סר"צ. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

(אג"ק  זו שנה טבת יח מכתב גם וראה תמוז). טז יום" ב"היום (נעתק
מז). ע' חכ"ד



לי e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

בנוגע dfועד"ז meil'ובהדרכותי בדרכי' ולהליכה החסידות לתורת השנה ראש שהוא אמרו נשיאינו ,64שרבותינו
הצלחה  ושנת ברכה שנה אורה, שנת שתהי' - הענינים בכל סיוע ונותן מעולם, האיר שלא עליון אור מאיר שבו

הידוע  מעלה של ב"ד וכפסק ומצוות, תורה עניני העליונה.65בכל על החסידים) (של ידם שתהי '

***

.‚È לאחרי ועאכו"כ למעזריטש, הליכתו לפני עוד הגאולה, בעל הנהגת אודות נשיאנו רבינו של בזכרונות
חינוך  של ובאופן ויהדות, תורה בהפצת התעסק מאז שכבר מסופר, משם, באופן 66שחזר הוא בזה שהסדר ,

הגמרא  כדברי דוחה", "שמאל ורק מקרבת" שבו40ד"ימין בענין "תינוק" עם ההנהגה לאופן להדרכה בנוגע זקוק
וחינוך.

חסידים  שמספרים כפי - התניא בספר החלקים לסדר בנוגע גם מודגש זה היתה 67וענין הזקן רבינו שאצל
בשם "הנקרא והאמונה", היחוד "שער יהי' תניא של הראשון שחלק ohwקס"ד jepig בהקדמה ממ"ש כדמוכח ,"

ש  "כמו האהבה: בענין המדריגות לביאור בנוגע בלשוןiלשעהיוה"א במקומה", נתבאר cizrתבאר זה שענין אף ,
התניא. ספר של הראשון בחלק

זה הי' שאכן onfaועכצ"ל, mcew ש "כמו כתב הזקן רבינו כאשר שהרי -i כפי כתב בודאי במקומה", תבאר
שנתבאר  "כמו או שנתבאר", "כמו כותב שאז כבר, שנתבאר ענין שזהו ולא בעתיד, יתבאר זה שענין האמת,

אחר". במקום

חלק  יהי' קטן חינוך בשם הנקרא והאמונה היחוד ששער החליט הזקן שרבינו לאחרי שגם אלא עוד ולא
ש  מ"כמו שינה לא התניא, ספר של ש iהשני ל"כמו שינויים pתבאר" יש שבהם ענינים בכמה שמצינו [כפי תבאר"

נקבעה  ואח"כ בדפוס, גם מהדורות כמה שהיו התשובה, באגרת כמו הקודמת, המהדורא לגבי בתרא במהדורא
לפני  עוד נכתבו שכנראה כתביֿיד ישנם התניא, ספר של ראשון בחלק ועד"ז אחרונה, כמהדורא שני' מהדורא

לדפוס  הזקן רבינו שהכין התניא ספר של הסופית המהדורא של 68שנקבעה ענין יש בפועל שגם מובן, שמזה ,[
קטן. חינוך בשם הנקרא והאמונה היחוד לשער קדימה

.„È:הבעש"ט אל הזקן רבינו של ליחס  בנוגע נשיאנו רבינו סיפור ע"פ ויובן
מתלמידי  הוא אם שאלוהו המאסר, בעת ודרישה בהחקירה הזקן רבינו את ששאלו הראשונות השאלות בין

הי' שאם ולמרות נפש,הבעש"ט. פיקוח של ענין זה הרי וא"כ, - אותו משחררים היו בשלילה להינצל משיב
האמת, היפך אמירה זו שאין כך, הבעש"ט, של ולא המגיד של תלמיד הי' שבפשטות גם ומה נפשות, מסכנת

מילתא אם הבעש"טכי של תלמיד שאינו אפי, לתרי המגיד),mybaדמשתמע של אם הוא gexaאבל(כי קשור
מהבעש"ט נפרד להיות רצה לא - הבעש "ט תורת  הבעש"ט),עם של תלמיד (שהוא בחיוב השיב ולכן לרגע, אפילו

המאסר. צרות עם קשורים שהיו הענינים כל אח"כ נשתלשלו מזה וכתוצאה

הזקן  רבינו אמר זה על שגם - אף" "אף לומר רגיל הי' התפלה שבשעת הבעש"ט, של לתנועה בנוגע ועד"ז
בארוכה  נשיאנו  רבינו של ובשיחות ברשימות (כמובא  הבעש"ט  של מתנועה אפילו נפרד להיות רוצה ).69שאינו

"א  הי' שנתגלה שקודם עי"ז - בגלוי ישראל מנהיג להיות כניסתו היתה כיצד הנה להבעש"ט, ַובנוגע
המגיד 70באהעלפער" דברי כידוע ביותר, גדולה אהבה מתוך זאת עושה והי' הקטנים, בנ"י של מחנך (בעל 71, ַ

שלו  באגרת הגאולה בעל כמ"ש כסלו, די"ט .34ההילולא כסלו יט ב"יום הגאולה של אודות רבא הלולא יום .
בשעה  הבעש"ט אצל שהיתה כמו האהבה ענין אצלו יהי' מיוחדים שבזמנים לעצמו שמאחל נ"ע") הקדוש רבינו

אל"ףֿבי"ת! באמרו קטן ילד מנשק שהי'

לישיבה, (לא שהולכים קטנים מילדים - ביותר מטה מלמטה התחילה הבעש"ט של החינוך אלא)עבודת
יותר  נעלה ללימוד ששייך הילד עם שהרי "באהעלפער", של תפקידו שזהו בי"ת, אל"ף לומדים שבו ַל"חדר"
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ובסופו.64) בתחלתו יום" "היום ראה
רסד65) ס"ע ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר וש"נ.אג"ק ואילך.
וש"נ.66) ואילך. 22 ס"ע חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
מנחם ראה67) וש"נ.תורת .24 ע' שם
תשמ"ב.68) קה"ת (מכת"י) מהדו"ק לקו"א ראה

מנחם ראה69) וש"נ.תורת רד. ע' ריש היומן רשימת -
דרדקי.=70) למלמד עוזר
וש"נ 71) סר"צ. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

(אג"ק  זו שנה טבת יח מכתב גם וראה תמוז). טז יום" ב"היום (נעתק
מז). ע' חכ"ד



e"kyz'dלב ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

שזהו בי"ת, אל"ף לימוד עם מתעסק הי' הבעש"ט ואילו ה"מלמד", זה,zlgzdמתעסק עם וביחד ceqiהחינוך,
שעז"נ  ממנה".72החינוך, יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער "חנוך

לעיל. כמבואר האמורה, בהנהגתו הזקן רבינו אצל גם מצינו לכך ובהתאם

.ÂËשהשנה) להצמחֿצדק בנוגע מודגש זה הרי - שלו),ובפרטיות להסתלקותֿהילולא המאה שנת היא
רבינו של סיפור ישנו התוכן שאודותיו את להוציא מבלי בעלמא, בהעברה הסיפורים ככל אותו שקוראים נשיאנו

ונורא: מפליא סיפור זה הרי בזה , כשמתבוננים אבל והנקודה,
לערך, תר"א בשנת - שבע בן הצ"צ) של הזקונים (בן מהר"ש אדמו"ר בהיות אירע זה שסיפור ובהקדמה,
ועניני  והקבלה החסידות דתורת המעיינות להפצת בנוגע חסידים, אצל רבי בתור נשיאותו בתוקף הצ"צ הי' שאז
הכי  בשאלות אליו כשפנו שלו, השו"ת ע"י ישראל כלל אצל פוסק בתור תפקידו בתוקף החסידים; הנהגת
בנוגע  וכן שליח); ע"י או הדואר ע"י אליו להגיע יכולים שהיו מקום (מכל ופולין רוסיא קצוי מכל מסובכות
הממשלה, של הרדיפות מצד בנ"י, אצל הקשים הזמנים בא' גדולים הכי העסקנים א' הי' - ציבורית לעסקנות
כו', ושתדלנים עסקנים למצוא ביותר גדולה בהשתדלות גם אלא מצדו, והתבוננות בהעמקה רק לא צורך שהי'
הממשלה  עם בקשר שעמדו מהשלשה אחד הי' והוא כו', הגזירות את להקל לכלֿהפחות או לבטל כדי
שהיו  ממה יותר פעמים, כו"כ אותו קוראים והיו בנ"י, הנהגת עם קשורים שהיו הענינים לכל בנוגע בפטרבורג

האחרים  השנים את .73קוראים

ובקיום  התפלה, בעבודת וחסידות, נגלה התורה, ללימוד עתים בקביעת לעצמו עבודתו על נוסף - זה וכל
וכו'. וכו' המצוות

את רואים כאשר גם שמורים,ומה שנשארו ובנגלה בחסידות שלו הכתבים של בגשמיות הכמות ריבוי
הענין  עיבוד לפני להיות יכולה אינה הכתיבה והרי שנשרפו; הכתבים את בחשבון לוקחים אם ועאכו"כ

למעשה. הלכה של בענין כשמדובר ובפרט כו', והתבוננות במחשבה

הענינים  כל את לכלול אנושי בכח יש איך כלל מובן שאינו כך, זמן, של והגבלה במדידה קשור דבר כל והרי
פועל. לידי שיבואו באופן מוגבל, בזמן הנ"ל

(בהיותו  מהר"ש אדמו"ר את בחודש פעם לבחון נוהג הי' שהצ"צ - הוא הסיפור עצם הנה זו, הקדמה ולאחרי
אדמו"ר  התולדות בספר שנדפס (כפי כסף מתנות להם נותן הי' הבחינה ואחר ב"חדר", חבריו ואת שבע) בן

).74מהר"ש 

עצמך: והגע

שבע, בני לילדים אלא) אותו, לבחון א' אף יכול לא הצ"צ שמלבד גדול, ללמדן (לא בחינה אודות מדובר
אבל  בכשרונות, מופלא אמנם שהי' מהר"ש, אדמו"ר גם כולל ב"חדר", עמו שלמדו מהר"ש אדמו"ר של חבריו

התוס'). כל לא (אפילו מלוקטים ותוס' רש"י פירוש עם גמרא רק לומד שהי' הזמן אודות מדובר אעפ"כ,

ע"י  בחינה בעריכת הסתפק ולא בעצמו, אותם לבחון בחדשו חודש מידי הצ"צ אצל קביעות היתה ואעפ"כ,
חודש  מידי אותם בחן בעצמו הוא אלא התוצאות, את לו וימסור אותם, לבחון הוא גם יוכל שבודאי שליח,

בחדשו.

הרמב"ם  כמ"ש כסף, מתנות - ערכם לפי שהיא מתנה להם נתן שלאחרי' באופן היתה שהבחינה גם ומה
המשניות  לפירוש מנעלים 75בהקדמתו מגדים, מיני לו שמבטיחים מקטן החל  ענינו, לפי אחד לכל החינוך בענין

הגיעו  לא שעדיין ילדים אודות שמדובר כך, שבזה), הדרגות פרטי שמבאר (כפי הכבוד לתאוות ועד ממון, או
יותר נעלה בענין השגה כסף.לידי מתנות אחד לכל נתן ואח"כ בעצמו, הצ"צ אותם בחן ואעפ"כ, מכסף,

אפשר  שאי ענינים עבור הצ"צ של זמנו תפוס הי' כמה עד יודעים כאשר - כלל מובן הדבר אין ולכאורה
בנו  אם אחרים, ע"י וחסידות לעשותם נגלה התורה, ללימוד בנוגע או ישראל, כלל עם הקשורים לענינים גע

וכיו"ב.
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ו.72) כב, משלי
ה"השכלה".73) ותנועת צדק" ה"צמח קונטרס ראה
גם74) וראה מח. ע' שם אג"ק וראה .7 מנחם ע' רשימת תורת -

וש"נ. תנה. ע' היומן
חלק.75) ר"פ סנהדרין

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

הסיפור  וכידוע מלמד. כששוכרים גם כפשוטו לבניך" "ושננתם י"ח יוצאים דין שע"פ רבינו 76ובפרט אודות
ועליך  לבניך", "ושננתם מצוה מוטלת עלי במצוה. מצוה ונחליף הבה לאברך: שאמר הגאולה, בעל הזקן,
עם  תלמד ואתה ביתך, ובני אשתך פרנסת עבור לך אתן אני ובכן: ביתך. ובני אשתך את לפרנס מצוה מוטלת
אל"ף  ללמדו כיצד לשאלתו במענה למלמד שהורה הסיפור, והמשך האמצעי. אדמו"ר של בשמו בנקבו - בני
("ער  דביקות של לתנועה נכנס ואח"כ באמצע, וקו מלמטה ויו"ד מלמעלה יו"ד הוא שאל"ף באמרו, בי"ת,

אור  בתורה הדרוש בא שמזה וכנראה פאר'דביקות"), זיך יו"ד 77האט שהוא אל"ף, אות ציור ביאור בענין ַָ
המחברם. הממוצע וקו מלמטה ויו"ד מלמעלה

שבזה  באופן אלא י"ח, לצאת כדי רק ולא ה"חדר", תלמידי כל את לבחון בעצמו הצ"צ התעסק ואעפ"כ,
אח"כ. להם שנתן כסף המתנות ענין תלוי הי'

.ÊË?זה סיפור לנו מספרים שלכן אלינו נוגע מה ולכאורה,
והלאה. מהם הינם להם שמציעים שהענינים שטוענים כאלו ישנם ובכן:

בשבילו. "ענין" זה אין - בי"ת אל"ף ללמוד שיתחיל יהודי ילד ולשדל לילך לו אומרים כאשר ולדוגמא:
כפי  - עליונים ביחודים ועוסק בחסידות, סוגיא או בגמרא סוגיא בלימוד אריכות בתפלה, באריכות עסוק הוא

באגה"ק  הזקן רבינו כמ"ש לבוא, לעתיד לרחוב 78שיהי' ויצא וכו', המאמר הספר, שיסגור לו אומרים ולפתע ;
" שהוא הילד, אבי עם או קטן, ילד עם יתחנך לדבר יהודי שילד והנחיצות היוקר אודות יודע ואינו בשכל, ילד"

בי"ת. אל"ף וילמד ב"חדר"

תיישים" אין גדיים אין "אם שהרי בלאה"כ, לעולם אפשר שאי מבין ב"חדר",79הוא ילדים שילמדו ובהכרח ,
ע"י  להעשות יכול זה כל אבל, גדלותו...), את להראות מי בפני יהי' לא (ואז, ישיבות יהיו לא זאת, ולולי

("ביזי"). עסוק שהוא כיון אחרים,

גם  לפעול שיכול כאלו לענינים פנאי לו אין - בתפלה שמאריך גדול עובד גדול, משכיל גדול, חכם בהיותו
מהרחוב  ילדים באסיפת להתעסק יכולים והם תלמידים, להם שיש תלמידים העמיד כבר הוא תלמידו. תלמיד
ישנם  שלו; הזמן על חבל  - בי"ת לאל"ף רק ששייכים ילדים עם יתעסק בעצמו שהוא אבל ל"חדר". להכניסם

אחרים. ע"י לעשותה אפשר שאי מצוה כמו בהם, לעזור שיכול יותר  גדולים דברים

שיוכלו  כדי רב לכסף זקוקות הישיבות שהרי - כסף להרויח עסוק בהיותו אחר: תירוץ לפלוני יש ועד"ז
לא  זו שעה מחצית במשך הרי בגמרא, או ורש"י בחומש ילדו את לבחון מזמנו יקדיש אם הנה - להתקיים
המעשר  נתינת גם תתמעט ובמילא ודולרים, מטבעות בכו"כ הכנסתו תתמעט זה ובגלל במשרדו, לשהות יוכל
ליהודים  הנ"ל הענינים כל את שישאיר מוטב ולכן הישיבה... תסבול דבר של שבסופו כך, לצדקה, החומש או
יותר! הרבה גדול לצדקה והמעשר החומש חלק יהי' ובמילא כסף, בעשיית ורק אך יעסוק הוא ואילו אחרים,

גדולים  משכילים גדולים, לומדים גדולים, גבירים כמוך, גדולים יהודים לעולמים היו כבר לו: אומרים כך על
יום  שבבוא בזמן, קביעות אצלם שנעשה ועד קטן, ילד עם להתעסק להם מתאים הי' ואעפ"כ, גדולים, וחסידים
אותם  להפחיד לא - שלהם וסגנון בלשון עמהם ומדבר הקטנים, הילדים את אליו קורא ה"ה חודש, בכל זה
גם  שוכח ואינו ומצוותי', התורה) (לימוד התורה יוקר את להם ולהסביר אותם, לקרב אלא שלו, הגדלות עם
יותר  נעלה ללימוד שייך לא שעדיין קטן ילד אודות שמדובר למרות - זה וכל מתנה, להם וליתן מכספו ליטול

הוא  והמדובר מלוקטים, ותוס' רש"י פירוש עם גמרא היותר ולכל בי"ת, אל"ף שלו,מאשר שאינו בילד גם
ב"חדר". חבריו כל את גם אלא מהר"ש, אדמו"ר את רק לא בחן שהצ"צ הנ"ל בסיפור כמודגש

ונגלה, וחסידות בקבלה ("אויפטאן") לפעול יעסוק כאשר שהרי מתאים, אינו ה"חשבון" לכאורה מאי, ָאלא
הוא  המדובר הרי - ככה פעמים כמה יותר גדולה תהי' הילדים בחינוך התועלת אזי כסף, בעשיית להבדיל או

שליח  ע"י י"ח לצאת אפשר אי דין שע"פ שבגופו", "מצוה .80אודות
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ב 76) (נעתק תצא ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק תורת ראה
גם מנחם  וראה א). אדר ח יום" וב"היום תסג, ע' היומן רשימת -

וש"נ. .193 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת
תורת 77) וראה  - ג סט, יתרו א. נט, וארא ג. לד, מקץ תו"א ראה

.267 ע' חכ"ג התוועדויות - מנחם
סוסכ"ו.78)
ועוד.79) ה"ב. פ"י סנהדרין ירושלמי
חו"מ 80) בקצוה"ח ונתבאר הובא א. מא, קידושין רי"ד תוס' ראה



לג e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

הסיפור  וכידוע מלמד. כששוכרים גם כפשוטו לבניך" "ושננתם י"ח יוצאים דין שע"פ רבינו 76ובפרט אודות
ועליך  לבניך", "ושננתם מצוה מוטלת עלי במצוה. מצוה ונחליף הבה לאברך: שאמר הגאולה, בעל הזקן,
עם  תלמד ואתה ביתך, ובני אשתך פרנסת עבור לך אתן אני ובכן: ביתך. ובני אשתך את לפרנס מצוה מוטלת
אל"ף  ללמדו כיצד לשאלתו במענה למלמד שהורה הסיפור, והמשך האמצעי. אדמו"ר של בשמו בנקבו - בני
("ער  דביקות של לתנועה נכנס ואח"כ באמצע, וקו מלמטה ויו"ד מלמעלה יו"ד הוא שאל"ף באמרו, בי"ת,

אור  בתורה הדרוש בא שמזה וכנראה פאר'דביקות"), זיך יו"ד 77האט שהוא אל"ף, אות ציור ביאור בענין ַָ
המחברם. הממוצע וקו מלמטה ויו"ד מלמעלה

שבזה  באופן אלא י"ח, לצאת כדי רק ולא ה"חדר", תלמידי כל את לבחון בעצמו הצ"צ התעסק ואעפ"כ,
אח"כ. להם שנתן כסף המתנות ענין תלוי הי'

.ÊË?זה סיפור לנו מספרים שלכן אלינו נוגע מה ולכאורה,
והלאה. מהם הינם להם שמציעים שהענינים שטוענים כאלו ישנם ובכן:

בשבילו. "ענין" זה אין - בי"ת אל"ף ללמוד שיתחיל יהודי ילד ולשדל לילך לו אומרים כאשר ולדוגמא:
כפי  - עליונים ביחודים ועוסק בחסידות, סוגיא או בגמרא סוגיא בלימוד אריכות בתפלה, באריכות עסוק הוא

באגה"ק  הזקן רבינו כמ"ש לבוא, לעתיד לרחוב 78שיהי' ויצא וכו', המאמר הספר, שיסגור לו אומרים ולפתע ;
" שהוא הילד, אבי עם או קטן, ילד עם יתחנך לדבר יהודי שילד והנחיצות היוקר אודות יודע ואינו בשכל, ילד"

בי"ת. אל"ף וילמד ב"חדר"

תיישים" אין גדיים אין "אם שהרי בלאה"כ, לעולם אפשר שאי מבין ב"חדר",79הוא ילדים שילמדו ובהכרח ,
ע"י  להעשות יכול זה כל אבל, גדלותו...), את להראות מי בפני יהי' לא (ואז, ישיבות יהיו לא זאת, ולולי

("ביזי"). עסוק שהוא כיון אחרים,

גם  לפעול שיכול כאלו לענינים פנאי לו אין - בתפלה שמאריך גדול עובד גדול, משכיל גדול, חכם בהיותו
מהרחוב  ילדים באסיפת להתעסק יכולים והם תלמידים, להם שיש תלמידים העמיד כבר הוא תלמידו. תלמיד
ישנם  שלו; הזמן על חבל  - בי"ת לאל"ף רק ששייכים ילדים עם יתעסק בעצמו שהוא אבל ל"חדר". להכניסם

אחרים. ע"י לעשותה אפשר שאי מצוה כמו בהם, לעזור שיכול יותר  גדולים דברים

שיוכלו  כדי רב לכסף זקוקות הישיבות שהרי - כסף להרויח עסוק בהיותו אחר: תירוץ לפלוני יש ועד"ז
לא  זו שעה מחצית במשך הרי בגמרא, או ורש"י בחומש ילדו את לבחון מזמנו יקדיש אם הנה - להתקיים
המעשר  נתינת גם תתמעט ובמילא ודולרים, מטבעות בכו"כ הכנסתו תתמעט זה ובגלל במשרדו, לשהות יוכל
ליהודים  הנ"ל הענינים כל את שישאיר מוטב ולכן הישיבה... תסבול דבר של שבסופו כך, לצדקה, החומש או
יותר! הרבה גדול לצדקה והמעשר החומש חלק יהי' ובמילא כסף, בעשיית ורק אך יעסוק הוא ואילו אחרים,

גדולים  משכילים גדולים, לומדים גדולים, גבירים כמוך, גדולים יהודים לעולמים היו כבר לו: אומרים כך על
יום  שבבוא בזמן, קביעות אצלם שנעשה ועד קטן, ילד עם להתעסק להם מתאים הי' ואעפ"כ, גדולים, וחסידים
אותם  להפחיד לא - שלהם וסגנון בלשון עמהם ומדבר הקטנים, הילדים את אליו קורא ה"ה חודש, בכל זה
גם  שוכח ואינו ומצוותי', התורה) (לימוד התורה יוקר את להם ולהסביר אותם, לקרב אלא שלו, הגדלות עם
יותר  נעלה ללימוד שייך לא שעדיין קטן ילד אודות שמדובר למרות - זה וכל מתנה, להם וליתן מכספו ליטול

הוא  והמדובר מלוקטים, ותוס' רש"י פירוש עם גמרא היותר ולכל בי"ת, אל"ף שלו,מאשר שאינו בילד גם
ב"חדר". חבריו כל את גם אלא מהר"ש, אדמו"ר את רק לא בחן שהצ"צ הנ"ל בסיפור כמודגש

ונגלה, וחסידות בקבלה ("אויפטאן") לפעול יעסוק כאשר שהרי מתאים, אינו ה"חשבון" לכאורה מאי, ָאלא
הוא  המדובר הרי - ככה פעמים כמה יותר גדולה תהי' הילדים בחינוך התועלת אזי כסף, בעשיית להבדיל או

שליח  ע"י י"ח לצאת אפשר אי דין שע"פ שבגופו", "מצוה .80אודות
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ב 76) (נעתק תצא ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק תורת ראה
גם מנחם  וראה א). אדר ח יום" וב"היום תסג, ע' היומן רשימת -

וש"נ. .193 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת
תורת 77) וראה  - ג סט, יתרו א. נט, וארא ג. לד, מקץ תו"א ראה

.267 ע' חכ"ג התוועדויות - מנחם
סוסכ"ו.78)
ועוד.79) ה"ב. פ"י סנהדרין ירושלמי
חו"מ 80) בקצוה"ח ונתבאר הובא א. מא, קידושין רי"ד תוס' ראה



e"kyz'dלד ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

עמו; התייגע  שלא  כיון פארגרעבטער"), ("א מגושם הגוף נשאר  - שלו לגוף שנוגעת במצוה ועוד: ַַזאת
היגיעה ענין אצלו מתבטא הזקן ובמה רבינו שמביא (כפי חוטא נקרא שאז תעניות, של בענין לא ולא81- זה ),

ותפעל  ישראל ילדי ואסוף לרחוב ולך כח, לך שיהי' געזונטערהייט"), ("עס לבריאות אכול ממנו; שדורשים מה
א"! א "קמץ ָשילמדו

היחודים  כל את תייחד ועי"ז ואחרונה, ראשונה ברכה תברך לבריאות, אכול - שלך?! התענית את צריך מי
לך יש מאי, אלא דיבור"וכו'. "תענית ע"י זאת עשה - תענית ע"י אותם לבטל שצריך דחיית ,82ענינים ע"י או

השעה  במחצית האכילה להתעסק 83זמן עצמו את וישפיל טבעו את שישבור עי"ז - גדולה הכי לתענית ועד ,
בבחי' שזהו גדול, עם דוקא אלא תינוק, עם לדבר יכול שאינו טבעו, היפך שזהו שטוען למרות קטן, ילד עם

בה" מתגושש דהוא .84"אבנא

.ÊÈ:הנ"ל מהסיפורים ההוראה וזוהי
בהצלת  ועסק מופתים הראה אליהו, גילוי לו הי' בתורה, חידושים וחידש למד - הבעש"ט שנתגלה לפני גם
נגע  כך וכל בי"ת, אל"ף וללמדם ל"חדר" ישראל ילדי להוליך הוצרך למה מובן: אינו ולכאורה ישראל. כלל

או  מנשק שהי' עד הדבר ישראל?!לו כלל בהצלת לעסוק יכול הי' זה במקום הרי - תם

שם  ה"בעל הי' הוא ולמה קטנים; ילדים עם להתעסק לו מתאים שהי' הבעש"ט, אצל אנו רואים ואעפ"כ
בי"ת! אל"ף באמרם ישראל ילדי שנישק בגלל - טוב"

כמ"ש  זה, בלי זה להיות אפשר שאי דברים שני רוח":85והם ושפל דכא ואת (דוקא) אשכון וקדוש "מרום

אינני  שם - והשכלה בעבודה וחידושים פעולות עם השביעי, ברקיע טפחים, מעשרה למעלה מהלך אתה אם
רוח". ושפל דכא "את דוקא אלא הקב"ה, אומר נמצא,

יהי' החדשי,`elvוכיצד תהלים שיעור אמירת ע"י לא וגם תענית, ע"י לא - רוח" ושפל ד"דכא הענין

ואעפ"כ - שכלי, ענין ללמוד ביכלתו שהרי ל"ענין", נחשבת תהלים שיעור אמירת גם שאצלו, היא, האמת
טבעו, שבירת זו אין עדיין אעפ"כ, אבל אידענע")... אלטע אן ("ווי זקנה אשה כמו תהלים לומר לו ַַאומרים

לאמר" בלבבו ש"התברך תהלים 86כיון שיעור לומר שצוהו נשיאנו לרבינו בצייתו "אתכפיא"... עושה שהוא
תענית  שע"י ודמי" חלבי ד"נתמעט הענין היפך - מזה שומן אצלו ניתוסף ובמילא ;87החדשי,

את  ירגיש שאז - הישיבה עבור דולרים כמה שיתן עמו ותדבר פלוני אל לך לו: יאמרו כאשר דוקא אלא
ממנו! שתובעים ה"עבודה" זוהי הנה - בפתח העומד כעני עצמו

מזולל" יקר ו"תוציא פלוני לבית לך לו: כשאומרים מאל"ף 88וכן החל יהדות, עמהם שילמדו ילדה או ילד -
יצטרך זה בשביל כי, - erahבי"ת z` xeayl עשר כל שבמשך ראי', והא פעם!..., אף זאת עשה לא חייו שנות ות

.ÁÈזה שהי' כיון אבל, נפש, מסירת געּפראוועט") האט ("ער אצלו שהי' אמת מזההן לו שהי' ,zeigבאופן ַָ
ואקיימנו" לידי יבוא "מתי במאמר 89באמרו נשיאנו רבינו אומר אעפ"כ, עקיבא, רבי דרגת אמנם שזוהי אף הנה ,

אבינו!90חסידות  לאברהם מגיע זה שאין - אופן") קאלטן א ("אויף באדישות -ַַ
עצמך: והגע

בי' דכתיב עם91אברהם מתעסק הי' - עולם" אֿל ה' בשם שם  שאכלתם mieb"ויקרא למי "ברכו להם לומר ,
עקיבא?!92משלו" רבי של למס"נ זאת להשוות אפשר איך ולכאורה, .

לידי  יבוא מתי מצטער הייתי ימי "כל נפשו מסירת על שאמר עקיבא, רבי של שדרגתו אומרים, ואעפ"כ
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רסקפ"ב.
פ"ג.81) אגה"ת תניא
וש"נ.82) .357 ע' ח"ג התוועדויות - מנחם תורת ראה
ב).83) (לד, פכ"ז תניא גם ראה
תרעג.84) רמז תהלים יל"ש - חז"ל לשון
טו.85) נז, ישעי'
יח.86) כט, נצבים - הכתוב לשון

א.87) יז, ברכות
א.88) פה, ב"מ וראה יט. טו, ירמי' ע"פ
ב.89) סא, ברכות
(90.(30 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת החודש סד"ה
לג.91) כא, וירא
עה"פ.92) פרש"י

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

ה' בשם לקרוא מס"נ, של התפעלות ללא באדישות, הולך שהי' אברהם, של לדרגתו מגעת אינה - ואקיימנו"
עולם! אֿל

גו'" ד"ונפלינו הענין עדיין הי' לא שאז מ"ת, קודם הי' שאברהם משא"כ 93אלא גוים, עם התעסק ולכן ,
גוים  עם תורה ללמוד אסור מ"ת, ותינוק 94לאחר שבקלים קל אודות מדובר כאשר גם הנה - לבנ"י בנוגע אבל ;

יהדות. ללמדו כדי יהודי ילד להציל בעצמו לילך שבגופו" "מצוה זו הרי שבתינוקות,

אומר  - ואקיימנו" לידי יבוא "מתי שאמר עקיבא רבי של כעבודתו יותר נעלית עבודה לו שיש שטוען ומה
דוקא! אבינו אברהם שבדרגת בעבודה צורך יש לא! נשיאנו: רבינו

שנאמר חסידות מאמר זה של eplוהרי לעבודה ולא עקיבא רבי של לעבודה לא שייכים אנו שאין דאף -
כו' מנהו שמץ הנה אבינו, הוראה.95אברהם מזה ללמוד שיש מובן, בתורתו, זאת קבע נשיאנו שרבינו ומזה ,

לידי" יבוא "מתי באמרו עילאה, יחודא של בהתבוננות עומד ימיו שכל מי יש אם שגם - היא וההוראה
בכח  ממס"נ שלמעלה מלכות), הרוגי עשרה אצל (כמו בפועל מס"נ של נעלית 96ענין עבודה שיש לו אומרים ,
העולם!... את מנהיג שהקב"ה שידעו ולפעול ישראל ילדי בין לילך - יותר

.ËÈ המציאות אודות יודעים אינם להם) יאמרו לא (אם עצמם שמצד כאלו ילדים אודות מדובר לכאורה:
צריכים זה בשביל וא"כ, העולם, בורא עילאה?!`ezeשל יחודא של ומצב במעמד בהיותו -

תירוץ! שום לך ואין שבגופו, מצוה זוהי לזה: והמענה

עילאה". ב"יחודא שעוסק בגלל ח"ו, תפילין, להניח צריך שאינו יחשוב לא בודאי תפילין, למצות בנוגע
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אומר זה ישנו 97ועל כך מדאורייתא, מצוה היא יום בכל תפילין שהנחת כשם :

אותם. שמדריכים בדרך שילכו ילדיו את להדריך כיצד השעה מחצית יום בכל להתבונן גמור חוב

ילדי  משם ("ארויסשלעּפן") ולחלץ ל"חוצה", לצאת צריך אלא מספיק, זה שאין מוסיף, נשיאנו ַורבינו
מצוותי'. ויקיימו תורה שילמדו תורה, של אמות לד' אותם ולהביא ישראל,

על  הנה - שלך מהעבודה להפסיק תצטרך מעשה בשעת מאי, נשיאנו אלא רבינו סיפר רבינו 98זה אודות
חפצתי  לא ועמך בשמים לי ד"מי מהעבודה שעה לפי עצמו את שניתק בכך התבטאה שלו שהמס"נ הזקן,

בליאזנא 99בארץ" ישראל לבת טובה לעשות כדי ,100.

אומר  - מנהו ושמץ קצהו אפס הרי מ"מ, אלו, לענינים כו' לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא מי כי ואף
בתניא  הזקן מישראל.95רבינו אחד לכל שייך -

.Î:לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
כו"כ  נשיאנו רבינו שאמר  כפי  בגלות, אחד  יהודי אפילו ישאר לא הגלות שלאחרי כזה בזמן אנו נמצאים

.101פעמים 

במעמד  ולהיות אני", "מודה לומר שיתחיל ומצב למעמד יהודי ילד עוד להביא מזדרזים לא כאשר ולכן,
את  בגלות מעכבים אזי - אחרת) שפה כל או אנגלית זו אם שלו, (בשפה בפיו" שגור שמים "שם שיהי' ומצב

מיותר!102השכינה  לרגע ישראל, עם כל ואת כביכול, ,

לרקיע  נוסעים ואח"כ ציווי, רק שנותנים באופן זה אין - נשיאינו רבותינו של הוראה אודות מדובר וכאשר
בצרה" אנכי ד"עמו באופן זהו אלא בדרך 103השביעי... ללכת שרוצה יהודי כל עם ("שטעקן") תקועים הם ;

האמור. בכל רבה להצלחה וברכה נתינתֿכח  שלהם, הסיוע שישנו כך, עמו, והולכים הורונו, אשר
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טז.93) לג, תשא
ה"ט.94) פ"י מלכים הל' רמב"ם רע"א. נט, סנהדרין ראה
פמ"ד.95) תניא גם ראה
ח"א96) לאדהאמ"צ שעה"ת בארוכה פל"זֿח.ראה ה"א אחרי ד"ה

ועוד.
וראה97) טבת. כב יום" מנחם "היום ס"ע תורת היומן רשימת -

וש"נ. שיג.
רע"א).98) מה, ח"א (לקו"ד סי"ז הנ"ל כסלו י"ט שיחת

להצ"צ99) סהמ"צ וראה כה. עג, פ"מ תהלים התפלה מצות שרש
סע"א). קלח, כסלו.(דרמ"צ יח יום" ב"היום נעתק -

התוועדויות 100) - מנחם (תורת סל"א תש"כ כסלו י"ט שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 197 ס"ע חכ"ז

(101.39 הערה 191 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

ועוד.102) סע"א. סו, ב. ד, זח"ג ראה
טו.103) צא, תהלים



לה e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

ה' בשם לקרוא מס"נ, של התפעלות ללא באדישות, הולך שהי' אברהם, של לדרגתו מגעת אינה - ואקיימנו"
עולם! אֿל

גו'" ד"ונפלינו הענין עדיין הי' לא שאז מ"ת, קודם הי' שאברהם משא"כ 93אלא גוים, עם התעסק ולכן ,
גוים  עם תורה ללמוד אסור מ"ת, ותינוק 94לאחר שבקלים קל אודות מדובר כאשר גם הנה - לבנ"י בנוגע אבל ;

יהדות. ללמדו כדי יהודי ילד להציל בעצמו לילך שבגופו" "מצוה זו הרי שבתינוקות,

אומר  - ואקיימנו" לידי יבוא "מתי שאמר עקיבא רבי של כעבודתו יותר נעלית עבודה לו שיש שטוען ומה
דוקא! אבינו אברהם שבדרגת בעבודה צורך יש לא! נשיאנו: רבינו

שנאמר חסידות מאמר זה של eplוהרי לעבודה ולא עקיבא רבי של לעבודה לא שייכים אנו שאין דאף -
כו' מנהו שמץ הנה אבינו, הוראה.95אברהם מזה ללמוד שיש מובן, בתורתו, זאת קבע נשיאנו שרבינו ומזה ,

לידי" יבוא "מתי באמרו עילאה, יחודא של בהתבוננות עומד ימיו שכל מי יש אם שגם - היא וההוראה
בכח  ממס"נ שלמעלה מלכות), הרוגי עשרה אצל (כמו בפועל מס"נ של נעלית 96ענין עבודה שיש לו אומרים ,
העולם!... את מנהיג שהקב"ה שידעו ולפעול ישראל ילדי בין לילך - יותר

.ËÈ המציאות אודות יודעים אינם להם) יאמרו לא (אם עצמם שמצד כאלו ילדים אודות מדובר לכאורה:
צריכים זה בשביל וא"כ, העולם, בורא עילאה?!`ezeשל יחודא של ומצב במעמד בהיותו -

תירוץ! שום לך ואין שבגופו, מצוה זוהי לזה: והמענה

עילאה". ב"יחודא שעוסק בגלל ח"ו, תפילין, להניח צריך שאינו יחשוב לא בודאי תפילין, למצות בנוגע
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אומר זה ישנו 97ועל כך מדאורייתא, מצוה היא יום בכל תפילין שהנחת כשם :

אותם. שמדריכים בדרך שילכו ילדיו את להדריך כיצד השעה מחצית יום בכל להתבונן גמור חוב

ילדי  משם ("ארויסשלעּפן") ולחלץ ל"חוצה", לצאת צריך אלא מספיק, זה שאין מוסיף, נשיאנו ַורבינו
מצוותי'. ויקיימו תורה שילמדו תורה, של אמות לד' אותם ולהביא ישראל,

על  הנה - שלך מהעבודה להפסיק תצטרך מעשה בשעת מאי, נשיאנו אלא רבינו סיפר רבינו 98זה אודות
חפצתי  לא ועמך בשמים לי ד"מי מהעבודה שעה לפי עצמו את שניתק בכך התבטאה שלו שהמס"נ הזקן,

בליאזנא 99בארץ" ישראל לבת טובה לעשות כדי ,100.

אומר  - מנהו ושמץ קצהו אפס הרי מ"מ, אלו, לענינים כו' לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא מי כי ואף
בתניא  הזקן מישראל.95רבינו אחד לכל שייך -

.Î:לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
כו"כ  נשיאנו רבינו שאמר  כפי  בגלות, אחד  יהודי אפילו ישאר לא הגלות שלאחרי כזה בזמן אנו נמצאים

.101פעמים 

במעמד  ולהיות אני", "מודה לומר שיתחיל ומצב למעמד יהודי ילד עוד להביא מזדרזים לא כאשר ולכן,
את  בגלות מעכבים אזי - אחרת) שפה כל או אנגלית זו אם שלו, (בשפה בפיו" שגור שמים "שם שיהי' ומצב

מיותר!102השכינה  לרגע ישראל, עם כל ואת כביכול, ,

לרקיע  נוסעים ואח"כ ציווי, רק שנותנים באופן זה אין - נשיאינו רבותינו של הוראה אודות מדובר וכאשר
בצרה" אנכי ד"עמו באופן זהו אלא בדרך 103השביעי... ללכת שרוצה יהודי כל עם ("שטעקן") תקועים הם ;

האמור. בכל רבה להצלחה וברכה נתינתֿכח  שלהם, הסיוע שישנו כך, עמו, והולכים הורונו, אשר
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טז.93) לג, תשא
ה"ט.94) פ"י מלכים הל' רמב"ם רע"א. נט, סנהדרין ראה
פמ"ד.95) תניא גם ראה
ח"א96) לאדהאמ"צ שעה"ת בארוכה פל"זֿח.ראה ה"א אחרי ד"ה

ועוד.
וראה97) טבת. כב יום" מנחם "היום ס"ע תורת היומן רשימת -

וש"נ. שיג.
רע"א).98) מה, ח"א (לקו"ד סי"ז הנ"ל כסלו י"ט שיחת

להצ"צ99) סהמ"צ וראה כה. עג, פ"מ תהלים התפלה מצות שרש
סע"א). קלח, כסלו.(דרמ"צ יח יום" ב"היום נעתק -

התוועדויות 100) - מנחם (תורת סל"א תש"כ כסלו י"ט שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 197 ס"ע חכ"ז

(101.39 הערה 191 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

ועוד.102) סע"א. סו, ב. ד, זח"ג ראה
טו.103) צא, תהלים



e"kyz'dלו ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

מתלמידו  דורש מישהו כאשר מזולתו: גם זאת לדרוש יכול - בזה לעסוק החלטה עצמו על שמקבל ומי
התלמיד; אצל גם זאת לפעול יוכל לא - ללמוד ויושב מחדר לפנים חדר נכנס בעצמו הוא ואילו זאת, לעשות

ר  התלמיד כאשר על ורק גם ופועלים הלב, מן היוצאים דברים הם דבריו אזי זאת, עושה בעצמו הוא שגם ואה
התלמיד.

.‡Î יעקב פניך מבקשי דורשיו דור "זה המאמר אמירת אודות הסיפור כידוע - כסלו בי"ט נפעל זה ענין וגם
דיבורים 104סלה" בלקוטי בארוכה שנדפס כפי והשני.105, הראשון המאסר כסלו, י"ט בפרשת

חוצה" מעינותיך ד"יפוצו בהענין זה לדורנו עד הענין ב"חוצה"106ונמשך שנמצאים ישראל ילדי שלוקחים -
בזוחלין  בין - שמטהר ב"מעיין", אותם ומטבילים משם אותם ומוציאים פשוטו), מידי יוצא מקרא (אין כפשוטו

באשבורן  בהן"107ובין עולה גופו "שכל ובלבד מסויים, בשיעור צורך ללא מיד, כל 108- את בהם שמטבילים ,
הילד. של מציאותו

בעניני  ילדה, ועוד ילדה עוד ילד, ועוד ילד עוד מכניסים כאשר - וכך ומופלגה, רבה בהצלחה נעשה זה וכל
בתחתונים  ית' לו דירה עושים - בתוכם"109יהדות "ושכנתי שנעשה עי"ז מישראל 110, ואחת אחד כל בתוך ,111.

***

.·Î.נפשי בשלום פדה ד"ה מאמר ואמר  לנגן צוה

***

.‚Î שנאמרו הביאורים פרטי אודות החסידות 112דובר תורת של לחידוש שמסתעפים 113בנוגע פרטים שהם ,
החסידות  תורת של העצמית ממש,114מהנקודה עתיק לפנימיות ועד הכתר, פנימיות מבחי' חדש אור המשכת -
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ו.104) כד, שם
ב).105) מב, (שם סי"ג הנ"ל כסלו י"ט שיחת
(106- מנחם (תורת ואילך ס"ו תשי"א כסלו י"ט שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 118 ע' ח"ב התוועדויות
רא.107) ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ט מקוואות הל' רמב"ם
שם.108) טושו"ע רפ"ד. שם רמב"ם וש"נ. ב. ד, עירובין
פי"ג,109) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
ח.110) כה, תרומה
(11144 שבהערה של"ה עה"פ. אלשיך ועוד.ראה .
נשיאי112) ע"י  - וחלקם בריֿסמכא, החל ע "י החסידות, תורת

רבותינו וכן הזקן, שלאחריו.מרבינו נשיאינו
מהפיר 113) כמובא החל - ללעו"ז) גם שהגיע (עד רגיל הכי וש

מקאריץ, פינחס ר' הרה"צ בשם ואילך) קמב ע' תרס"ג סה"מ ָ(ראה
אצל - בעולם התעלפות של מצב אז בארץ"שהי' אחד "גוי בנ"י,

ועוד), כג. ז, "בראשית (שמואלֿב כמ"ש כולו, העולם כל תלוי שבהם
"את  יא) ג, (קהלת וכתיב ראשית", שנקראו ישראל "בשביל גו'",
ח"ו, התעלפות של במצב היו בנ"י כאשר ולכן, בלבם", נתן העולם

של במצב העולם גם נעשה ממילא בדרך שהי'הנה וכיון התעלפות.
מהתעלפות, לעורר האט צורך ("עס שחדר בתורה חדש ענין ָנתגלה

ישנה  "אני שינה, של במצב שהם אלו את רק לא דערנומען")
של  באופן היתה שלהם שהשינה אלו את גם אלא בגלותא",

התעלפות.
בפשטות: הביאור גם נמשך ומזה

כמה  שחרבו ואיום, גדול חורבן הי' שאז ות"ט, ת"ח גזירות לאחרי
ראו, - וכו' והמצוקות הצרות ורבו התורה, לימוד מקום שהיו ישיבות

שמחה לידי לבוא מבנ"י ידרשו התמדה שאם ע"י דוקא בה' ובטחון
בלימוד בקיוםושקידה גדול הכי והידור בהפלגה, המצוות התורה

רוב שאין דבר זה יהי' גדול, הכי מפני בדיוק בו, לעמוד יכולין הציבור
הטלטולים רח"ל.רוב והשמדות והחורבנות

שע"י  - מישראל אחד לכל הדרך את והאיר הבעש"ט בא ואז

יכול התפלה גם עבודת סתם, מ"שמים" למעלה "השמימה", להגיע
סתם מ"ארץ" למטה יב), כח, (ויצא ארצה" "מוצב (ראה בהיותו

ועי"ז רע"א). שיט, ח"ב קונטרסים בלבבות סה"מ חיים רוח הכניס
להתיישב  צילותא" "דעתא להם היתה שלא והנדכאים, הנשברים

היום  רוב במשך ושקידה בהתמדה תורה שהתחילו ללמוד - הלילה ורוב
לעצמם" או "ח "לחזור אדה"ז (שו"ע  בכוונה" מעט ש"טוב באופן

חזק  בטחון ומתוך לבב, וטוב שמחה מתוך וש"נ), ס"ב. ס"א מהדו"ב
העתים, וצוק העוני מצד זו, עני" עשיר,zncewש"מנחת ע"ד למנחת
שאירע ה) פ"ג, ויק"ר (ראה המדרש בזמן סיפור ועאכו"כ הבית, בזמן

ההוא. בדור שהי' כפי הגלות וקושי הגלות
הבעש"ט של שדרכו בפועל, ראו בדור dziigdואכן בנ"י את

במדינות שדרו ב ההוא בגשמיות,שנפגעו  רק  לא - מהגזירות  מיוחד 
להתעלות  שיוכלו ברוחניות, גם אלא בחיים, דרכם להמשיך שיוכלו

בדרך הצליחוולשגשג קצר זמן במשך שלכן, והמצוה, להצמיח התורה
הנגלית התורה בלימוד גדולים בקיום גאונים ומהדרים והנסתרת,

המצוות.
הם 114) זל"ז, מתאימים אינם שלכאורה הביאורים, שפרטי והיינו,

ואילו  וש"נ), ב. יג, (עירובין חיים" אלקים דברי ואלו "אלו ע"ד
ע"ד  היא הביאורים פרטי מסתעפים שמהם והתיכונה העצמית הנקודה

ב). צג, (סנהדרין כמותו" שהלכה עמו, "הוי' - ההלכה פסק
על  מורה חיים" אלקים דברי ואלו ד"אלו שהענין שאע"פ ומובן,

נעלית ומעלה (שעליהם דרגא וב"ה ב"ש אצל כמו התורה, בלימוד
שבודאי חיים"), אלקים דברי ואלו "אלו הבנה נאמר אצלם היתה

נעלה, הכי באופן דרגא והשגה יש הרי - בדיעותיהם חלוקים היו ומ"מ
כמותו". שהלכה עמו, "והוי' - יותר נעלית

אליבא  שמעתא "אסוקי כמותו, הלכה שתהי' שכדי - בזה והענין
אלא  צילותא, דעתא והשגה, בהבנה די לא א), כו, (יומא דהילכתא"
- ועאכו"כ דתורה, בנגלה (כמבואר דשמיא בסייעתא גם צורך יש

- יותר ד"הוי'ובביאור שזהו"ע  וחסידות), קבלה הנסתר, עמו",בספרי 
נמחקים  שאינם השמות שבעה מכל נעלה היותר שהוא דוקא, הוי' שם
גם  כולל הראשונים, השמות א' שהוא אלקים, משם גם (למעלה

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

שברדל"א  א"ס מסתעפים 115בחי' חוצה) מעינותיך  שיפוצו (עי"ז המשיח בביאת שיהיו הענינים שכל וכמו .
משיח  של העיקרית חלקי 116מהנקודה ד' בכל חיות מכניסה החסידות תורת ולכן החיות. נקודת עצם יחידה, -

סוד 117התורה  דרוש, רמז, פשט, לפניך 118: אני "מודה בענין החסידות דתורת החידוש - דוגמא בתור - ונתבאר .
לעכב  (שאין דרוש ע"פ המתים), לתחיית (רמז רמז ע"פ הנשמה), החזרת על (הודאה פשט ע"פ שהוא כפי כו'",
בעד  אצלו שהפקידה האדם נשמת את מעכב אינו שהקב"ה כשם לו, שחייב החובות בשביל חבירו של פקדונו

לו  חייב שהאדם בחי'119החוב עם שמיוחדת כפי "מלך", - המלכות מבחי' היא הנשמה (שהחזרת סוד וע"פ (
וקיים" "חי - ונדפס 120היסוד שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - החסידות 121) תורת של ענינה .122בקונטרס

.„Îכי נפשי בשלום "פדה - הגאולה לענין בנוגע גם מובן הזקן ועפ"ז רבינו כדברי - עמדי" היו 34ברבים

בשלום": יצאתי שלאחריו, פסוק שהתחלתי קודם נפשי, בשלום פדה בפסוק תהלים בס' "כשקריתי
חז"ל  דרשת עם 50ע"פ ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה "העוסק על שקאי גו'" בשלום "פדה הפסוק  על

הרשב"א  כדברי - הענינים כל את שכולל כללי ענין זה הרי ומעשה 50הציבור", דיבור  דמחשבה הענינים ג' שהם
. שבלב עבודה היא "איזו - המחשבה הו"ע תפלה"(תפלה זו בפה"123. "למוציאיהם - הדיבור הו"ע תורה ;124,

המהרש"א  וכדברי המעשה), הו"ע (תפלה)50וגמ"ח עבודה תורה עומד, העולם שעליהם העמודים שלשה שהם
המצוות 125וגמ"ח  שכל המצוות, ושרשי תוכן שמבארים בספרים בארוכה כמבואר המצוות, כל את (שכוללים
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ו"שם  המפורש" "שם המיוחד", "שם נקרא שלכן חיים"), "אלקים
וחסידות,העצם", קבלה בספרי בארוכה הטעם בספרי כמבואר ואפילו

הרמב"ם  שמאריך כפי בביאור החקירה, פס"א) (ח"א נבוכים במורה
.419 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה הוי' שם מעלת

וש"נ).
שבת115) ע"פ בדרושים בלקו"ת יוהכ"פ כמבואר (דרושי שבתון
בסופן).

אלא116) מסויימים, בפרטים שינוי רק זה אין ixwirשלכן iepiy
ycg xcqeהאלקותבכל בחי' (גילוי מאלקות החל - שלמעלה הענינים

"תורה - בתורה וכן פי "א,מהטבע), רפ"ב. (קה"ר  כמארז"ל  חדשה",
"תורה אופן ח) - משיח" של תורתו לפני היא הבל בעוה"ז למד שאדם

התורה. בלימוד חדש
דרכי 117) ד' בכל הלימוד נעשה החסידות תורת שע"פ והיינו,

האדם, נפש עם יותר וקשור יותר, בעומק - אחר באופן התורה
- האדם עבודת עם יותר קשור ה"ה החסידות ובמילא פעולת שזוהי

(כנ"ל  מהתעלפות להתעוררות בנוגע ועד"ז מדותיו; טבע לשנות
113 והגוף,הערה הנשמה לקישור בנוגע ופועלת שנמשכת עי"ז - (

הגשמי, בעוה"ז שנמצאים שלמרות הגשמי, עוה"ז עם שניהם וקישור
פכ"ד) (פ"ו. בתניא (כמובא בו גוברים והרשעים הקליפות, עולם
מעמד, החזיקו הבטחון, את בנ"י איבדו לא ספ"ד)), (שמ"ב מע"ח
לפשטות  בנוגע גם כולל קדושה, עניני וכל הישיבות את מחדש ובנו

רויחי. ומזוני חיי בני פרנסה, הענינים,
שבתורה.118) הסוד חלק ביאור רק היא החסידות שתורת ולא

- כן לומר אפשר אי שבלאה"כ ללמוד ולהעיר, מתחילים שהרי
ללמודשלומדיםiptlחסידות אפשר אי והרי לפני xe`iadקבלה,

את לבאר!oiprdשלומדים צריכים שאותו
מצוות119) שבין שהחלוקה - למצוות ובהקדמה למקום אדם שבין

אדם  שבין "עבירות ב): (פה, ביומא (כדאיתא לחבירו אדם שבין
חבירו") את  שירצה  עד  מכפר יוה"כ אין  נוספת,לחבירו חלוקה היא

הציוויים שכל הכלל יש לאחרי גופא שבזה אלא למקום, אדם בין הם
(כלפי  אליו ביחס ההנהגה לאופן בנוגע מצוה שהקב"ה ציוויים
לאופן  בנוגע מצוה שהקב"ה ציוויים ויש תפלה, כמו הקב"ה),

חבירו"). את שירצה "עד (כמו לחבירו ביחס ההנהגה
מה  ש"כל ספ"ז) (חולין המשניות בפירוש הרמב"ם ממ"ש ולהעיר
הקב"ה  במצות אלא עושים אנו אין היום עושים או מרחיקים שאנו

. רבינו משה החכמה,ע"י חיוב מפני צ"ל שכך בגלל ולא מסיני", .
הי"א) פ"ח מלכים (הל' הרמב"ם כתב לבןֿנח בנוגע שאפילו ועד

. הדעת הכרע מפני המצוות) (לז' עשאן אומות ש"אם מחסידי אינו .

.141 ע' ח"כ לקו"ש (ראה מחכמיהם" ולא אחת) גירסא (ולפי העולם
היא  לחבירו אדם שבין מצוה שאפילו לבנ"י, בנוגע ועאכו"כ וש"נ),

למקום. אדם בין גם
החובות  בשביל חבירו של פקדונו לעכב מקום שאין מובן ועפ"ז

היתכן  כי, - לו חובו,שחייב החזיר ולא עוולה עשה שחבירו שבגלל
הקב"ה, לגבי גם) אלא חבירו, לגבי רק (לא עוולה הוא גם יעשה
חבירו. של פקדונו לעכב שלא לחבירו, אדם בין ההנהגה על גם שצוה
אע"פ  נשמתי": בי "שהחזרת - הקב"ה מהנהגת למדים זה וענין
שידע  (כפי מלוכלכת כשהיא הקב"ה אצל נשמתו מפקיד שהאדם
להביא  שצריך ענינים עדיין נשארו לישון שבשכבו בנפשי' איניש
שחר  של ש"תמיד כא) פכ"א, (במדב"ר וכמארז"ל כו', קרבן עליהם
את  ח"ו יעכב שהקב"ה מקום יש וא"כ, שבלילה"), עבירות על מכפר
(שו"ע  חדשה" "כברי' נשמתו את הקב"ה מחזיר אעפ"כ - הפקדון
חשבון  מתחיל שעכשיו באמרו וש"נ), רס"ד. (מהדו"ק) או"ח אדה"ז
יומא  "כל - עצמו בפני חשבון זה הרי שלפנ"ז ביום שאירע ומה חדש,

ע"ב). ריש צד, (זח"ג עבידתי'" עביד ויומא
ציווי  על יעבור שהאדם מקום שאין וק"ו, במכ"ש מובן ומזה
לו  חייב שחבירו בכך זאת ויתרץ חבירו, של פקדונו ויעכב הקב"ה

כסף.
בזה:120) והענין

עצמה, ("מלך") המלכות ספירת הפועל מצד כח הוא שענינה
להיות יכול - בפני בנפעל מציאות והפועל עצמו, בפני מציאות הנפעל

את  רואים לא הנפעל, על בשר בעיני מסתכלים שכאשר כך, עצמו,
אומן  כמו נראה זה הרי הנפעל, את מהוה שהפועל אף כי, הפועל,
נודע  לא בשוק, לו והולך הימנו מסולקות ידיו שכאשר כלי, שעושה
של  במציאותו כלל להכיר ירצה שלא שיתכן ועד האומן, מציאות

האומן. לדברי לציית אותו תכריח זו שהכרה ועאכו"כ האומן,
- משינויים למעלה החיות, אמיתית וקיים", ד"חי הענין ישנו אך
מהמקבל, לגמרי שלמעלה המשפיע, מדריגת סוף היסוד, שזהו"ע

הפועל כח עם מתאחדת זו כו',ובחי' התקשרות  של באופן  שבנפעל,
שמבאר -כפי (סט"ו ומליצה משל להבין ד"ה באגה"ק הזקן רבינו

ואילך). סע"ב קכב,
זו.121) שנה שבט ויו"ד וישב, ש"פ שיחות בשילוב
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שברדל"א  א"ס מסתעפים 115בחי' חוצה) מעינותיך  שיפוצו (עי"ז המשיח בביאת שיהיו הענינים שכל וכמו .
משיח  של העיקרית חלקי 116מהנקודה ד' בכל חיות מכניסה החסידות תורת ולכן החיות. נקודת עצם יחידה, -

סוד 117התורה  דרוש, רמז, פשט, לפניך 118: אני "מודה בענין החסידות דתורת החידוש - דוגמא בתור - ונתבאר .
לעכב  (שאין דרוש ע"פ המתים), לתחיית (רמז רמז ע"פ הנשמה), החזרת על (הודאה פשט ע"פ שהוא כפי כו'",
בעד  אצלו שהפקידה האדם נשמת את מעכב אינו שהקב"ה כשם לו, שחייב החובות בשביל חבירו של פקדונו

לו  חייב שהאדם בחי'119החוב עם שמיוחדת כפי "מלך", - המלכות מבחי' היא הנשמה (שהחזרת סוד וע"פ (
וקיים" "חי - ונדפס 120היסוד שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - החסידות 121) תורת של ענינה .122בקונטרס

.„Îכי נפשי בשלום "פדה - הגאולה לענין בנוגע גם מובן הזקן ועפ"ז רבינו כדברי - עמדי" היו 34ברבים

בשלום": יצאתי שלאחריו, פסוק שהתחלתי קודם נפשי, בשלום פדה בפסוק תהלים בס' "כשקריתי
חז"ל  דרשת עם 50ע"פ ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה "העוסק על שקאי גו'" בשלום "פדה הפסוק  על

הרשב"א  כדברי - הענינים כל את שכולל כללי ענין זה הרי ומעשה 50הציבור", דיבור  דמחשבה הענינים ג' שהם
. שבלב עבודה היא "איזו - המחשבה הו"ע תפלה"(תפלה זו בפה"123. "למוציאיהם - הדיבור הו"ע תורה ;124,

המהרש"א  וכדברי המעשה), הו"ע (תפלה)50וגמ"ח עבודה תורה עומד, העולם שעליהם העמודים שלשה שהם
המצוות 125וגמ"ח  שכל המצוות, ושרשי תוכן שמבארים בספרים בארוכה כמבואר המצוות, כל את (שכוללים
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ו"שם  המפורש" "שם המיוחד", "שם נקרא שלכן חיים"), "אלקים
וחסידות,העצם", קבלה בספרי בארוכה הטעם בספרי כמבואר ואפילו

הרמב"ם  שמאריך כפי בביאור החקירה, פס"א) (ח"א נבוכים במורה
.419 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה הוי' שם מעלת

וש"נ).
שבת115) ע"פ בדרושים בלקו"ת יוהכ"פ כמבואר (דרושי שבתון
בסופן).

אלא116) מסויימים, בפרטים שינוי רק זה אין ixwirשלכן iepiy
ycg xcqeהאלקותבכל בחי' (גילוי מאלקות החל - שלמעלה הענינים

"תורה - בתורה וכן פי "א,מהטבע), רפ"ב. (קה"ר  כמארז"ל  חדשה",
"תורה אופן ח) - משיח" של תורתו לפני היא הבל בעוה"ז למד שאדם

התורה. בלימוד חדש
דרכי 117) ד' בכל הלימוד נעשה החסידות תורת שע"פ והיינו,

האדם, נפש עם יותר וקשור יותר, בעומק - אחר באופן התורה
- האדם עבודת עם יותר קשור ה"ה החסידות ובמילא פעולת שזוהי

(כנ"ל  מהתעלפות להתעוררות בנוגע ועד"ז מדותיו; טבע לשנות
113 והגוף,הערה הנשמה לקישור בנוגע ופועלת שנמשכת עי"ז - (

הגשמי, בעוה"ז שנמצאים שלמרות הגשמי, עוה"ז עם שניהם וקישור
פכ"ד) (פ"ו. בתניא (כמובא בו גוברים והרשעים הקליפות, עולם
מעמד, החזיקו הבטחון, את בנ"י איבדו לא ספ"ד)), (שמ"ב מע"ח
לפשטות  בנוגע גם כולל קדושה, עניני וכל הישיבות את מחדש ובנו

רויחי. ומזוני חיי בני פרנסה, הענינים,
שבתורה.118) הסוד חלק ביאור רק היא החסידות שתורת ולא

- כן לומר אפשר אי שבלאה"כ ללמוד ולהעיר, מתחילים שהרי
ללמודשלומדיםiptlחסידות אפשר אי והרי לפני xe`iadקבלה,

את לבאר!oiprdשלומדים צריכים שאותו
מצוות119) שבין שהחלוקה - למצוות ובהקדמה למקום אדם שבין

אדם  שבין "עבירות ב): (פה, ביומא (כדאיתא לחבירו אדם שבין
חבירו") את  שירצה  עד  מכפר יוה"כ אין  נוספת,לחבירו חלוקה היא

הציוויים שכל הכלל יש לאחרי גופא שבזה אלא למקום, אדם בין הם
(כלפי  אליו ביחס ההנהגה לאופן בנוגע מצוה שהקב"ה ציוויים
לאופן  בנוגע מצוה שהקב"ה ציוויים ויש תפלה, כמו הקב"ה),

חבירו"). את שירצה "עד (כמו לחבירו ביחס ההנהגה
מה  ש"כל ספ"ז) (חולין המשניות בפירוש הרמב"ם ממ"ש ולהעיר
הקב"ה  במצות אלא עושים אנו אין היום עושים או מרחיקים שאנו

. רבינו משה החכמה,ע"י חיוב מפני צ"ל שכך בגלל ולא מסיני", .
הי"א) פ"ח מלכים (הל' הרמב"ם כתב לבןֿנח בנוגע שאפילו ועד

. הדעת הכרע מפני המצוות) (לז' עשאן אומות ש"אם מחסידי אינו .

.141 ע' ח"כ לקו"ש (ראה מחכמיהם" ולא אחת) גירסא (ולפי העולם
היא  לחבירו אדם שבין מצוה שאפילו לבנ"י, בנוגע ועאכו"כ וש"נ),

למקום. אדם בין גם
החובות  בשביל חבירו של פקדונו לעכב מקום שאין מובן ועפ"ז

היתכן  כי, - לו חובו,שחייב החזיר ולא עוולה עשה שחבירו שבגלל
הקב"ה, לגבי גם) אלא חבירו, לגבי רק (לא עוולה הוא גם יעשה
חבירו. של פקדונו לעכב שלא לחבירו, אדם בין ההנהגה על גם שצוה
אע"פ  נשמתי": בי "שהחזרת - הקב"ה מהנהגת למדים זה וענין
שידע  (כפי מלוכלכת כשהיא הקב"ה אצל נשמתו מפקיד שהאדם
להביא  שצריך ענינים עדיין נשארו לישון שבשכבו בנפשי' איניש
שחר  של ש"תמיד כא) פכ"א, (במדב"ר וכמארז"ל כו', קרבן עליהם
את  ח"ו יעכב שהקב"ה מקום יש וא"כ, שבלילה"), עבירות על מכפר
(שו"ע  חדשה" "כברי' נשמתו את הקב"ה מחזיר אעפ"כ - הפקדון
חשבון  מתחיל שעכשיו באמרו וש"נ), רס"ד. (מהדו"ק) או"ח אדה"ז
יומא  "כל - עצמו בפני חשבון זה הרי שלפנ"ז ביום שאירע ומה חדש,

ע"ב). ריש צד, (זח"ג עבידתי'" עביד ויומא
ציווי  על יעבור שהאדם מקום שאין וק"ו, במכ"ש מובן ומזה
לו  חייב שחבירו בכך זאת ויתרץ חבירו, של פקדונו ויעכב הקב"ה

כסף.
בזה:120) והענין

עצמה, ("מלך") המלכות ספירת הפועל מצד כח הוא שענינה
להיות יכול - בפני בנפעל מציאות והפועל עצמו, בפני מציאות הנפעל

את  רואים לא הנפעל, על בשר בעיני מסתכלים שכאשר כך, עצמו,
אומן  כמו נראה זה הרי הנפעל, את מהוה שהפועל אף כי, הפועל,
נודע  לא בשוק, לו והולך הימנו מסולקות ידיו שכאשר כלי, שעושה
של  במציאותו כלל להכיר ירצה שלא שיתכן ועד האומן, מציאות

האומן. לדברי לציית אותו תכריח זו שהכרה ועאכו"כ האומן,
- משינויים למעלה החיות, אמיתית וקיים", ד"חי הענין ישנו אך
מהמקבל, לגמרי שלמעלה המשפיע, מדריגת סוף היסוד, שזהו"ע

הפועל כח עם מתאחדת זו כו',ובחי' התקשרות  של באופן  שבנפעל,
שמבאר -כפי (סט"ו ומליצה משל להבין ד"ה באגה"ק הזקן רבינו

ואילך). סע"ב קכב,
זו.121) שנה שבט ויו"ד וישב, ש"פ שיחות בשילוב
ואילך),122) תשנז (ע' בסופו א כרך חב"ד - הערכים בספר נדפס
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א.123) ב, תענית
רע"א.124) נד, עירובין
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שלו) להסתלקותֿהילולא המאה שנת היא (שהשנה הצ"צ שמביא כפי הקוין), מג' לא' ושייכים נחלקים
בשלום  פדה הפסוק על .126ברשימותיו

ואלקיו" ("גוים ולבני לי "פדאני - כללי הו"ע השכר, שזהו הפדי', ענין שגם מובן, אומות 127ומזה מבין (
העולם".

מישראל  כאו"א של נחלתו החסידות תורת תהי' שמאז הוא הגאולה שענין לעיל כאמור - בזה ,128והענין
ב"חוצה", גם וחודר שנמשך ועד הציבור, עם בתפלה והן בגמ"ח, בהעסק הן בתורה, בהעסק הן שחודרת כך,
יבוא  משיחא, מלכא דא מר אתי קא כו'", "פדאני "כאילו") רק (לא בפועל נעשה ועי"ז כולו, העולם בכל

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה ויגאלנו

***

.‰Î הנשיאות ענין בתוקף שהי' בשנים שגם הצמחֿצדק, אצל החינוך ענין הדגשת אודות (סי"ד) לעיל דובר
בכתיבת  נגלה בעניני והן ידו, על החסידות תורת וכתיבת בלימוד הן רבה בהשפעה גם שהתבטא שלו,
ציבורית  לעסקנות בנוגע כולנה על והעולה הנדפס, על בנוסף ככה וכמ"פ והחידושים, השאלותֿותשובות
מיני  בכל והשתדלויות בתחבולות מונח להיות והוצרך גדולות, צרות בנ"י אצל שהיו בעת ישראל, כלל והנהגת
הי' זה, כל על הבט מבלי הנה - לבטלן בידו עלה שלא הגזירות את עכ"פ ולהחליש גזירות, לבטל כדי דרכים
ומתוך  המשפחה), מבני רובם (שהיו ב"חדר" שלמדו הקטנים הילדים את לבחון בחדשו חודש מידי נוהג

כסף. מתנות להם נותן הי' הבחינות שלאחרי עד דעם"), אין זיך ("אריינלייגן מיוחדת ַשימתֿלב
או  נגלה, או החסידות לימוד של בענין לפעול יכול מעשה שבשעת חשבון, לעשות יכול הי' לכאורה
שמצוה  הלכה, ע"פ טענה שזוהי - אחר ע"י להיעשות יכול שבע בני לילדים המבחן ואילו הכלל, בעסקנות

אחרים  ע"י להיעשות שיכולה במצוה להחליפה אסור אחרים ע"י לעשותה אפשר כשמדובר 129שאי ועאכו"כ ,
חמורה. למצוה ביחס קלה מצוה אודות 

אין  אם - שליח ע"י זאת לעשות שאפשר אמורים דברים במה מדובר אמנם, כאשר אבל שבגופו, מצוה זו
החושן' ב'קצות בארוכה (כמבואר אחר ע"י לעשותה שייך ולא לחשבונות, מקום אין אזי - שבגופו מצוה אודות

).80ובכ"מ 

(סכ"ג) משנת"ל גם להוסיף יש החינוך, ענין הדגשת אודות להמדובר תורת 130ובהמשך של לחידוש בנוגע
נשמת  בי "שהחזרת זה על היא שההדגשה אני", ד"מודה הפשוט בפירוש "רוח iהחסידות אשר, אדם, נשמת ,"

למעלה" היא העולה האדם אופן 131בני עם בהתחשב החינוך, לענין בנוגע במיוחד זאת להבהיר צורך שיש -
כדלקמן. זו, במדינה ההנהגה

.ÂÎ לחיות שיוכל באופן הילד את ולגדל לחנך צריכים לראש שלכל המדינה, הנהגת סדר הנה לחינוך, בנוגע
. לפניך אני ד"מודה הפשוט הפירוש כפי - לעבן" א "מאכן עצם - על להודות שיש נשמתי", בי שהחזרת . ַַ

חי. אדם היותו
באיזה  לו שנותנים החיות על ולהודות לברך צריך נגלה, ע"פ ולכאורה, לכך, מקום נתינת שיש אף ובכן,
דיהיב  "מאן מהקב"ה, מתנה הוא החיים שענין אמת שהן באמרה, החסידות, תורת זאת שוללת - שתהי' אופן

הם"132חיי" מלכים בני ישראל ש"כל כיון אעפ"כ, אבל זה, על להודות וצריכים זך 133, שהוא מלך בן טוען ,
חיים  לו מעניק המלך אביו ואם המלך, אביו עם שייכות לו שתהי' - לשמם הראויים בחיים ורצונו ומפונק,
וכתורת  המלך. אביו עם להיות רצונו כאלו; בחיים חפץ אינו - ח"ו "בהמה" עם יחד ל"רפת" אותו שולח אבל

הכתוב 134המגיד  שיחו 135בפירוש ושפיכת העני שתפלת שיחו", ישפוך הוי' ולפני יעטוף כי לעני "תפלה
הוי'". "לפני להיות שרצונו בכך מתבטאת
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ס"בֿג 126) עה"פ אור) (יהל לתהלים רדֿה).אוה"ת (ע'
כג.127) ז, שמואלֿב
ע'128) .93 ע' תש"ד .159 ע' תש"ב .72 ע' תרפ"ט סה"ש ראה

ח"ט  לקו"ש דש. ע' ח"י תרי. ע' ח"ח מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .163
ועוד. .344 ע'

וש"נ.129) ואילך. ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
סי"ב 130) החסידות תורת של ענינה בקונטרס שנדפסה בשיחה

ואילך). 269 ע' (לקמן
כא.131) ג, קהלת
ב.132) ח, תענית ע"פ
וש"נ.133) א. סז, שבת
וש"נ.134) .40 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה
א.135) קב, תהלים

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

ד"רוח באופן אם - החיות תהי' אופן באיזה ולהתבונן לחשוב צריך למטה"dndadוא"כ, היא ,131היורדת
בני ד"רוח באופן שונים:mc`dאו שלבים בשני לעשותו שאפשר ענין זה אין (שהרי למעלה" היא העולה

לא  דא, סביל מוחא כל לאו - האדם" "רוח "אדם", מה"בהמה" יעשה ואח"כ "בהמה", ויגדל יחנך בתחילה
בכך). מצליחים לא רוב ע"פ ואדרבה: בכך, מצליח אחד כל

נשמה" בי "החזרת רק לא שיהי' למעלה", היא העולה האדם בני ד"רוח באופן יגדל שהילד רוצים ואם
נשמת  בי "החזרת אלא ברכה iסתם, ואמירת ידים נטילת לפני עוד להתחיל צריך זה הרי - יהודי של נשמה ,"

ישעי' (כדברי בטוב" ובחור ברע מאוס הנער ידע "בטרם - הקב"ה. של שמו מזכיר צריך 136שבה בנבואתו),
היהדות. בדרך ומתנהג גדל והוא יהודים, ואם אב אצל שנולד לידע

כיון  לאו, אם אני" "מודה לומר עליו אם לשאלה מקום יש - רח"ל ב"רפת" לחיות מישהו כשמחנכים ואילו
נשמת  בי "החזרת להיות דוקא.iשצריך "

יהיו  אם החיים: מהות מהי תחילה לברר צריך לעבן", א "מאכן שיוכל ילד שמגדלים קודם הרי שכן, ַַוכיון
ותביעה: בטענה בעצמו הילד יבוא אח"כ הרי - ח"ו לאו ואם ואדרבה, אדרבה הרי  - לשמם הראויים חיים

מה?!... לשם

. והלילה בו אולד ("יום והלילה היום על איוב טען הגוף ליסורי בנוגע גבר"ואם  הורה של 137. באופן (
הנפש. ליסורי בנוגע עאכו"כ - הברכה היפך

הילדים  את לגדל שצריכים החינוך שיטת שהתחילה מאז כמו רח"ל הנפש יסורי ילדים אצל היו לא פעם אף
ומשחק  ושתי' מאכילה הפנויים בזמנים ורק וכיו"ב, ו"בייסבאל") ("פוטבאל" כדור משחקי "ויטמינים", ָָעם
של  הזמן הגיע לא ועדיין חמש, או ארבע שלש, בן רק שהוא כיון טפל, כענין משה, תורת אודות לו יספרו

הברֿמצוה... לפני חדשים ששה

"נשמת  במקום סתם, "נשמה" סתם, חיים להם שנותנים בגלל רח"ל, נפש יסורי לילדים גורם כזה ",iחינוך
כי:

ואמו  אביו אם בין ממש"; ממעל אלקה "חלק שהיא בישראל" השנית "נפש נשמה, לו יש עצמו מצד הילד
. ישראל איש "לכל הרי - לא או בכך התניא רוצים ספר בהתחלת הזקן רבינו כמ"ש נשמות", שתי יש .138;

ל"נשמת  אותו מושכת האלקית ".iונפש

דולר, - לעבן") א ("מאכן חיים" ש"יעשה ובלבד סתם, נשמה" בי ל"החזרת אותו מושכים ההורים ַַואילו
בספרים  אותו יכניסו אזי - ככה פעמים כמה ירויח ואם דולר, אלף - טוב יותר ועוד דולר, עשר - טוב ומה

הגשמי... שבעוה"ז החשובים האנשים הּו"), איז ("הּו ומי המי כל את מציינים שבהם

ד"ויתרוצצו" ומצב מעמד אצלו נעשה מזה הנפש.139וכתוצאה יסורי לידי שמביא ,

עולם" של "חשבונו לחשב שצריך הכרה לידי לבוא הזמן וסביבתו,140הגיע קהילתו ביתו, את מנהיג כיצד -
יהיו  שהחיים "הידור" לזה יוסיף ואח"כ חיים", "לעשות לא - הוא הראשון והחשבון שלו, בחוג השפעתו ומהי

מהיהדות, - מהעיקר להיות צריך ההתחלה אלא לשמם.יהודיים, ראויים החיים יהיו ועי"ז

מלכתחילה: החינוך אופן משתנה ואז

("פארמולא") דייסא איזה הרופא עם בהתייעצות מתחיל לא עם החינוך מתייעצים ואח"כ לתינוק, לתת ַָ
ּפערסאנאליטי"), ("סּפליט אישיות" מ"פיצול יסבול שלא כדי לשחק צריך משחקים באיזה ַָהפסיכולוג

הזקן  רבינו של בשו"ע מ"ש ע"פ - היא ההתחלה .141אלא היא הקדושה זו נפש כניסת במצות ש"תחלת .
לו"; יאמר קדוש ואילך המילה מיום  הקטן מנגיעת הנזהר ולכן מילה,
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טז.136) ז, ישעי'
ג.137) ג, איוב
ורפ"ב.138) ספ"א

ובפרש"י.139) כב כה, תולדות
ב.140) עח, ב"ב - חז"ל לשון
סוס"ד.141) מהדו"ב או"ח
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ד"רוח באופן אם - החיות תהי' אופן באיזה ולהתבונן לחשוב צריך למטה"dndadוא"כ, היא ,131היורדת
בני ד"רוח באופן שונים:mc`dאו שלבים בשני לעשותו שאפשר ענין זה אין (שהרי למעלה" היא העולה

לא  דא, סביל מוחא כל לאו - האדם" "רוח "אדם", מה"בהמה" יעשה ואח"כ "בהמה", ויגדל יחנך בתחילה
בכך). מצליחים לא רוב ע"פ ואדרבה: בכך, מצליח אחד כל

נשמה" בי "החזרת רק לא שיהי' למעלה", היא העולה האדם בני ד"רוח באופן יגדל שהילד רוצים ואם
נשמת  בי "החזרת אלא ברכה iסתם, ואמירת ידים נטילת לפני עוד להתחיל צריך זה הרי - יהודי של נשמה ,"

ישעי' (כדברי בטוב" ובחור ברע מאוס הנער ידע "בטרם - הקב"ה. של שמו מזכיר צריך 136שבה בנבואתו),
היהדות. בדרך ומתנהג גדל והוא יהודים, ואם אב אצל שנולד לידע

כיון  לאו, אם אני" "מודה לומר עליו אם לשאלה מקום יש - רח"ל ב"רפת" לחיות מישהו כשמחנכים ואילו
נשמת  בי "החזרת להיות דוקא.iשצריך "

יהיו  אם החיים: מהות מהי תחילה לברר צריך לעבן", א "מאכן שיוכל ילד שמגדלים קודם הרי שכן, ַַוכיון
ותביעה: בטענה בעצמו הילד יבוא אח"כ הרי - ח"ו לאו ואם ואדרבה, אדרבה הרי  - לשמם הראויים חיים

מה?!... לשם

. והלילה בו אולד ("יום והלילה היום על איוב טען הגוף ליסורי בנוגע גבר"ואם  הורה של 137. באופן (
הנפש. ליסורי בנוגע עאכו"כ - הברכה היפך

הילדים  את לגדל שצריכים החינוך שיטת שהתחילה מאז כמו רח"ל הנפש יסורי ילדים אצל היו לא פעם אף
ומשחק  ושתי' מאכילה הפנויים בזמנים ורק וכיו"ב, ו"בייסבאל") ("פוטבאל" כדור משחקי "ויטמינים", ָָעם
של  הזמן הגיע לא ועדיין חמש, או ארבע שלש, בן רק שהוא כיון טפל, כענין משה, תורת אודות לו יספרו

הברֿמצוה... לפני חדשים ששה

"נשמת  במקום סתם, "נשמה" סתם, חיים להם שנותנים בגלל רח"ל, נפש יסורי לילדים גורם כזה ",iחינוך
כי:

ואמו  אביו אם בין ממש"; ממעל אלקה "חלק שהיא בישראל" השנית "נפש נשמה, לו יש עצמו מצד הילד
. ישראל איש "לכל הרי - לא או בכך התניא רוצים ספר בהתחלת הזקן רבינו כמ"ש נשמות", שתי יש .138;

ל"נשמת  אותו מושכת האלקית ".iונפש

דולר, - לעבן") א ("מאכן חיים" ש"יעשה ובלבד סתם, נשמה" בי ל"החזרת אותו מושכים ההורים ַַואילו
בספרים  אותו יכניסו אזי - ככה פעמים כמה ירויח ואם דולר, אלף - טוב יותר ועוד דולר, עשר - טוב ומה

הגשמי... שבעוה"ז החשובים האנשים הּו"), איז ("הּו ומי המי כל את מציינים שבהם

ד"ויתרוצצו" ומצב מעמד אצלו נעשה מזה הנפש.139וכתוצאה יסורי לידי שמביא ,

עולם" של "חשבונו לחשב שצריך הכרה לידי לבוא הזמן וסביבתו,140הגיע קהילתו ביתו, את מנהיג כיצד -
יהיו  שהחיים "הידור" לזה יוסיף ואח"כ חיים", "לעשות לא - הוא הראשון והחשבון שלו, בחוג השפעתו ומהי

מהיהדות, - מהעיקר להיות צריך ההתחלה אלא לשמם.יהודיים, ראויים החיים יהיו ועי"ז

מלכתחילה: החינוך אופן משתנה ואז

("פארמולא") דייסא איזה הרופא עם בהתייעצות מתחיל לא עם החינוך מתייעצים ואח"כ לתינוק, לתת ַָ
ּפערסאנאליטי"), ("סּפליט אישיות" מ"פיצול יסבול שלא כדי לשחק צריך משחקים באיזה ַָהפסיכולוג

הזקן  רבינו של בשו"ע מ"ש ע"פ - היא ההתחלה .141אלא היא הקדושה זו נפש כניסת במצות ש"תחלת .
לו"; יאמר קדוש ואילך המילה מיום  הקטן מנגיעת הנזהר ולכן מילה,
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ליום עד להמתין צורך אין ילדה ואצל השמיני, ביום - המילה דמיא"מיום דמהילא כמאן ד"אשה ,142השמיני,
כשנולדה  למעלה".143מיד ש"עולה באופן פעולתה, לפעול בישראל השנית נפש כבר מתחילה -

כתורא" לי' ("ספי אותו ולפטם לפנק לא - זה בענין לסייע ההורים גם יכולים בכל 144וכאן ב"ויטמינים", (
כשניעור  מיד אלא אני"; ו"מודה בי"ת אל"ף אותו ילמדו לריקוד ריקוד ובין וריקודים, שירים משחקים, מיני

נשמתי".145משנתו  בי "שהחזרת האמירה באה אח"כ ורק אני", ד"מודה הענין להתחיל צריך

נמשך  להיות לו עוזרים ואמו אביו והן "למעלה", אותו מושכת נשמתו שהן כיון - בריא ילד גדל ואז
הפסוק  על הגאולה, בעל הזקן, רבינו כדברי יהודי, בתור לטבעו בהתאם שיהודי 146"למעלה", ישראל", "שמע

מאלקות  נפרד להיות יכול ואינו רוצה שכל 147אינו הנפש ליסורי יגרמו שעי"ז טבעו, את יבלבלו שלא ובלבד ,
להם. דומים אינם הגוף יסורי

.ÊÎ כשם - "ילד" עדיין הוא הרי זה שבענין למבוגר בנוגע גם אלא לילד, בנוגע רק לא אמורים והדברים
מתחדש  שאז בפועל, משינה כשניעור היום, בתחלת רק לא הוא משנתו כשניעור אני" "מודה בענין שהמדובר
לדרגא  מדרגא בלכתו היום, במשך גם אלא שכל, ע"פ עניניו כל ומודד ששוקל ברֿדעת בתור מציאותו כללות

דעהו" דרכיך ו"בכל המצוות וקיום התורה בלימוד שנאמר 148בעבודתו כו', מנוחה להם ש"אין ילכו 149באופן
חיל" אל והסתר 150מחיל העלם שינה, של באופן הי' שלפנ"ז שברגע ענין אצלו ומתחדש  ,151.

למעלה" היא העולה האדם בני "רוח בין החילוק עדיין יודע שאינו משפחתו מבני אחד עם עסק לו יש כאשר
שכל  בחשבו עשיר, להיות כיצד שמבאר הספר את לעצמו רכש הוא למטה"; היא היורדת הבהמה ל"רוח
שולחן  קיצור ללמוד יתחיל אזי ("רעטייערן") לגימלאות שיצא לאחרי ורק עשיר, להיות היא בעולם התכלית
שיהי' המלאך עליו הכריז למזלו (אם בעשירותו להצליח יוכל שלא לו להסביר צריך - לאנגלית מתורגם ערוך

ליהנות 152עשיר  יוכל אז רק אנגלי; בתרגום אפילו שו"ע, מקיצור  לכלֿהפחות ה', תורת עם יתחיל לא אם (
המתאים. באופן שתנוצל מהעשירות,

(וכדרשת  הקטנים אחיו את להדריך שצריך גדול אח וכן אם, או אב משפחה, בעל - אחד לכל לימוד וזהו
אביך"153חז"ל  בביתֿכנסת,154"את לגבאי בנוגע ועאכו"כ הגדול"), אחיך את "לרבות בקהילה , רוחני ומנהיג רב

וכיו"ב:

("צוציען") אליו למשוך עליו לראש `mcלכל ipa הנקרא הוא ומי מענטשן"), ("לעבעדיקע חיים חפצים) (לא
השל"ה  כדברי זה הרי - "אדם" לעליון"155בשם "אדמה ע"ש הוא .156ש"אדם"

בקרא  שמפורש ידע הוא 157השל"ה אדם שהשם כתב ואעפ"כ האדמה", מן עפר האדם את אלקים ה' "וייצר
מן "עפר ע"ש "dnc`dלא ע"ש אלא ,"oeilrl dnc`!"

וכן  בריאה; משפחה לו יש אזי - לעליון" "אדמה של ומצב במעמד תהי' שמשפחתו פועל כאשר ובכן:
קבוצה  כתה לו יש אזי - לעליון" "אדמה של ומצב במעמד שתהי' קהילה או קבוצה כתה, על פועל כאשר

ידיו. שנטל לפני עוד לפניך" אני  "מודה לומר יכול ואז לשמם, הראויים חיים להם שיש בריאה, וקהילה

.ÁÎ שבו (לחסידות), בראשֿהשנה שמקבלים להחלטה בהתאם - כולה השנה כל על ההוראה גם וזוהי
ב"מעיין", שחדורים עי"ז אמיתיים, חיים של שנה שתהי' - כולה השנה כל על טובה וחתימה הכתיבה נמשכת

חוצה". מעינותיך ד"יפוצו הענין כללות שזהו ומצוות, תורה יהדות, של חיים, מים מקור
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א.142) כז, ע"ז
(143.64 ע' חכ"ב לקו"ש גם ראה
וש"נ.144) א. נ, כתובות - חז"ל לשון
וש"נ .145) ס"ו . ס "א שם  אדה "ז  שו"ע ראה
ד.146) ו, ואתחנן
ב"היום 147) (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום"
ו.148) ג, משלי
ח.149) פד, תהלים
בסופן.150) ומו"ק ברכות
(151. כולה התורה כל אותו "מלמדין אמו במעי בהיותו .שהרי

התורה  כל ומשכחו פיו על וסטרו מלאך בא העולם לאויר שבא כיון
ע"י  הנה ואח"כ והסתר, בהעלם זה הרי שאז - ב) ל, (נדה כולה"

זאת. ומגלה חוזר הוא הרי כו' ושקו"ט בהתבוננות עבודתו
ב.152) טז, שם
וראה153) א. קג, מנחם כתובות רפו.תורת ע' היומן רשימת -

וש"נ.
יב.154) כ, יתרו
ב.155) שא, ב. רסח, ב. כ, רע"א. ג,
יד.156) יד, ישעי'
ז.157) ב, בראשית

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

שיפוצו רק לא הוא החסידות תורת של שהחידוש - ש"יפוצוininובהקדמה אלא חוצה, jizepirnהמעיין
לשם, באים המעיין מימי רק אלא החוצה, אל ובא נמשך עצמו שהמעיין באופן זה אין שלכאורה אף חוצה",

מעיין  של דין להם יש המעיין אל מחוברים המים כאשר המעיין 106כי, את ליקח הוא הציווי מזה: ויתירה .
אליו. יבוא שהחוצה עד להמתין ולא החוצה, אל אותו ולהביא עצמו

בזה: והענין

ד'158כתיב  שישנם והיינו, וגו'", ראשים לארבעה והי' יפרד ומשם הגן את להשקות מעדן יוצא "ונהר
לפני  אבל, שבעולם, הנהרות סוגי כל את שכוללים פרת", הוא הרביעי ל"הנהר ועד מ"פישון", החל הנהרות,

הגן. את להשקות הנהר יוצא שממנו ה"מעיין" גם ישנו יפרד" ש"משם 

ארבעים  של שיעור בו להיות צריך שהרי והגבלה, שבמדידה שהו"ע "מקוה" כמו לא - הוא ה"מעיין" וענין
קבין 108סאה  דתשעה השיעור גם ישנו מזה של 159(ולמטה הו"ע אלא והגבלה, מדידה לו אין "מעיין" אבל ,(

ע"י  וגם הנהרות), אח"כ נמשכים (שמהם טיפין טיפין של באופן הוא המעיין נביעת רוב ע"פ שהרי נקודה,
עולה  גופו "שכל בטיפה גם שדי כך, במיעוט, היא והחומריות הגשמיות אם - טהרה של ענין נעשה טיפה

הראשונים 108בהן" פירוש ע"פ בהם).160(ובפרט שבטל היינו בהן" ש"עולה

שהוא  עצמו, ה"מעיין" את גם ה"חוצה" אל ולהביא להמשיך שצריכים - החסידות תורת של החידוש וזהו
שזהו"ע הגן, את להשקות מעדן שיוצא הנהר נמשך שממנו oifxcהמקור oifxשזהו לרזין xewndשבתורה, גם

(סכ"ג) לעיל (וכאמור יותר).161שבתורה בעומק שיהי' שבתורה הסוד חלק בלימוד גם פועלת החסידות שתורת

"לתרופה" יהי' "עלהו" שאפילו לבוא דלעתיד לזמן בנוגע מ"ש לפירותיו.162וע"ד בנוגע ועאכו"כ ,

הגלות  זמן במשך בעבודתינו תלויים לבוא דלעתיד הענינים שכל כמ"פ כאמור - עתה גם שכאשר 163ועד"ז -
וחדורים  מונחים להיות שצריכים ומצב במעמד שמנהיג, והקהילה הקבוצה ואת משפחתו את עצמו, את מעמיד
"מקור  שהוא המעיין של חיים" ב"מים בהן", עולה גופו "שכל באופן ומצוותי', תורה היהדות, של ב"מעיין"

חיים" בריא.164מים ישראל וכלל בריאה קהילה בריאה, משפחה בריא, יהודי גדל אזי - מהקב"ה שנמשך

יומא  במסכת הגמרא (כדברי חיים" לך יתן חיים ד"מחי' הענין מלמעלה למטה 165ונמשך שנמשך ועד ,(
כפשוטם. רויחי ומזוני חיי בבני טפחים, מעשרה

***

.ËÎ הש"ס חלוקת ועורכים שעברה, שנה  של הש"ס לימוד את מסיימים כסלו שבי"ט בשנה שנה מידי נהוג
בארוכה  כמשנ"ת הש"ס, כל את למד כאילו נחשבת זו והשתתפות בזה, משתתף ואחד אחד וכל הבאה, לשנה

הקודמות  .166בהתוועדויות
הש"ס. בחלוקת ישתתף אחד וכל הכרטיסים, את עתה יחלקו ומסתמא

כדברי  התפלה, ועבודת בהידור המצוות וקיום התורה בלימוד מוצלחת ושנה תורה, שנת שתהי' ויה"ר
ולבני 50הגמרא  לי "פדאני - גאולה שנת גם ותהי' הציבור", עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה "העוסק :

העולם". אומות מבין

***

.Ï,שבש"ס מסכתא על או הש"ס כללות  על - סיום לערוך ושנה שנה בכל רגיל כמו"כ
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ואילך.158) יו"ד שם,
וש"נ.159) רספ"ח. או"ח אדה"ז שו"ע וראה ספ"ג. מקוואות
(160- מנחם תורת גם וראה סרצ"ד. הריב"ש שו"ת ראה

.153 ע' ריש חל"ט התוועדויות
ס"ח 161) החסידות תורת של ענינה בקונטרס שנדפסה בשיחה

ואילך). 264 ע' (לקמן

א.162) ק, סנהדרין וראה יב. מז, יחזקאל
רפל"ז.163) תניא ראה
יג.164) ב, ירמי'
א.165) עא,
סכ"ג166) דאשתקד כסלו י"ט שיחת -ראה מנחם (תורת

וש"נ. ואילך). 30 ס"ע חמ"ב התוועדויות



מי e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

שיפוצו רק לא הוא החסידות תורת של שהחידוש - ש"יפוצוininובהקדמה אלא חוצה, jizepirnהמעיין
לשם, באים המעיין מימי רק אלא החוצה, אל ובא נמשך עצמו שהמעיין באופן זה אין שלכאורה אף חוצה",

מעיין  של דין להם יש המעיין אל מחוברים המים כאשר המעיין 106כי, את ליקח הוא הציווי מזה: ויתירה .
אליו. יבוא שהחוצה עד להמתין ולא החוצה, אל אותו ולהביא עצמו

בזה: והענין

ד'158כתיב  שישנם והיינו, וגו'", ראשים לארבעה והי' יפרד ומשם הגן את להשקות מעדן יוצא "ונהר
לפני  אבל, שבעולם, הנהרות סוגי כל את שכוללים פרת", הוא הרביעי ל"הנהר ועד מ"פישון", החל הנהרות,

הגן. את להשקות הנהר יוצא שממנו ה"מעיין" גם ישנו יפרד" ש"משם 

ארבעים  של שיעור בו להיות צריך שהרי והגבלה, שבמדידה שהו"ע "מקוה" כמו לא - הוא ה"מעיין" וענין
קבין 108סאה  דתשעה השיעור גם ישנו מזה של 159(ולמטה הו"ע אלא והגבלה, מדידה לו אין "מעיין" אבל ,(

ע"י  וגם הנהרות), אח"כ נמשכים (שמהם טיפין טיפין של באופן הוא המעיין נביעת רוב ע"פ שהרי נקודה,
עולה  גופו "שכל בטיפה גם שדי כך, במיעוט, היא והחומריות הגשמיות אם - טהרה של ענין נעשה טיפה

הראשונים 108בהן" פירוש ע"פ בהם).160(ובפרט שבטל היינו בהן" ש"עולה

שהוא  עצמו, ה"מעיין" את גם ה"חוצה" אל ולהביא להמשיך שצריכים - החסידות תורת של החידוש וזהו
שזהו"ע הגן, את להשקות מעדן שיוצא הנהר נמשך שממנו oifxcהמקור oifxשזהו לרזין xewndשבתורה, גם

(סכ"ג) לעיל (וכאמור יותר).161שבתורה בעומק שיהי' שבתורה הסוד חלק בלימוד גם פועלת החסידות שתורת

"לתרופה" יהי' "עלהו" שאפילו לבוא דלעתיד לזמן בנוגע מ"ש לפירותיו.162וע"ד בנוגע ועאכו"כ ,

הגלות  זמן במשך בעבודתינו תלויים לבוא דלעתיד הענינים שכל כמ"פ כאמור - עתה גם שכאשר 163ועד"ז -
וחדורים  מונחים להיות שצריכים ומצב במעמד שמנהיג, והקהילה הקבוצה ואת משפחתו את עצמו, את מעמיד
"מקור  שהוא המעיין של חיים" ב"מים בהן", עולה גופו "שכל באופן ומצוותי', תורה היהדות, של ב"מעיין"

חיים" בריא.164מים ישראל וכלל בריאה קהילה בריאה, משפחה בריא, יהודי גדל אזי - מהקב"ה שנמשך

יומא  במסכת הגמרא (כדברי חיים" לך יתן חיים ד"מחי' הענין מלמעלה למטה 165ונמשך שנמשך ועד ,(
כפשוטם. רויחי ומזוני חיי בבני טפחים, מעשרה

***

.ËÎ הש"ס חלוקת ועורכים שעברה, שנה  של הש"ס לימוד את מסיימים כסלו שבי"ט בשנה שנה מידי נהוג
בארוכה  כמשנ"ת הש"ס, כל את למד כאילו נחשבת זו והשתתפות בזה, משתתף ואחד אחד וכל הבאה, לשנה

הקודמות  .166בהתוועדויות
הש"ס. בחלוקת ישתתף אחד וכל הכרטיסים, את עתה יחלקו ומסתמא

כדברי  התפלה, ועבודת בהידור המצוות וקיום התורה בלימוד מוצלחת ושנה תורה, שנת שתהי' ויה"ר
ולבני 50הגמרא  לי "פדאני - גאולה שנת גם ותהי' הציבור", עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה "העוסק :

העולם". אומות מבין

***

.Ï,שבש"ס מסכתא על או הש"ס כללות  על - סיום לערוך ושנה שנה בכל רגיל כמו"כ
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ואילך.158) יו"ד שם,
וש"נ.159) רספ"ח. או"ח אדה"ז שו"ע וראה ספ"ג. מקוואות
(160- מנחם תורת גם וראה סרצ"ד. הריב"ש שו"ת ראה

.153 ע' ריש חל"ט התוועדויות
ס"ח 161) החסידות תורת של ענינה בקונטרס שנדפסה בשיחה

ואילך). 264 ע' (לקמן

א.162) ק, סנהדרין וראה יב. מז, יחזקאל
רפל"ז.163) תניא ראה
יג.164) ב, ירמי'
א.165) עא,
סכ"ג166) דאשתקד כסלו י"ט שיחת -ראה מנחם (תורת

וש"נ. ואילך). 30 ס"ע חמ"ב התוועדויות



e"kyz'dמב ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

התניא - ספר על סיום לערוך באופן 167וכן השנה, לימות התניא ספר את חילק נשיאנו שרבינו כפי ,
מחדש  התניא לימוד את מתחילים ומיד כסלו, לי"ט -שמסיימים

על  החסידות ע"ד הצ"צ של "הדרן" ישנו הרי - הצמחֿצדק של להסתלקותֿהילולא המאה בשנת ובעמדנו
מציעא, בבא מסכת

ישראל - כמנהג הדרנים, כו"כ הצ"צ אמר חייו ימי  שבמשך הרי 168בודאי ונמצאו שנשמרו מהענינים אבל, ,
הנ"ל  ב"מ מסכת על ההדרן -זה

דפוס  של באופן ולדורות לרבים נתפרסם .169שכבר

.‡Ï:שנינו מציעא בבא מסכת בסיום
יונק  הוא ומשלו הוא עפרו (שהרי עליון של אומר ר"מ בינתים, והירק זו גב על זו גנות יהודה 170"שתי ר' ,(

מונח  הוא אוירו (שעל תחתון של ר'170אומר אמר ירק. כאן אין עפרו את ליקח העליון ירצה אם ר"מ אמר .(
זה, על זה למחות יכולין ששניהן מאחר ר"מ אמר ירק. כאן אין גנתו את למלאות התחתון ירצה אם יהודה
ינאי  רבי דבי "אמרי (ובגמרא: וליטול ידו את לפשוט יכול שהעליון כל ר"ש אמר חי. זה ירק מהיכן רואין

תחתון". של והשאר שלו, הוא הרי יאנס"), שלא ובלבד

אלא  ר"מ, כסברת אלא) ור"י, ר"מ של סברותיהם על נוספת סברא (לא היא ר"ש שסברת רש"י, ומפרש
א  באופן הוא הואיל שהדין ר"מ "כדקאמר - שלו" הוא הרי וליטול ידו את לפשוט יכול שהעליון "כל  חר:

ליטול  לו הוא שגנאי לגבי', להו מפקר אפקורי גופי' הוא "ועליון - תחתון" של "והשאר חיי'", היא ומעפרו
וללקוט". חבירו של לתוך ליכנס רשות

באונס, אפילו ללקוט יכול שהוא כיון הרי יאנס, שלא ובלבד ינאי ר' דבי אמרי אמאי "א"כ הרמב"ן: והקשה
מפקיר"? אינו

דר"ש "הא אחר: באופן הרמב"ן מפרש עליון,i"xcaולכן גבי מפקר אפקורי דתחתון משום וטעמי' שייכא,
לי', שקיל עליון תחתון, אמר דמימר שלו, בתוך ועיקרו הואיל שלו שהיא סבור והוא שם, מגעת וידו הואיל

עפרו". את יטול ידו תפיסת עליו לאסור תקניטנו ואם

כר"ש". "הלכה מסיימת: והגמרא

.·Ï. דמתני') תנאי מהני כמי (הלכה יעשו "מה - בירושלמי או אבל כר"מ סברא דאיכא (כיון יחלוקו" .
בזה  חולקין יהודה, ).171כר'

נוסף: דין בירושלמי איתא לזה ובהמשך

וחד  לזה, ומחצה לזה מחצה אמר חד ושמואל, רב ונפרץ, אדם) בני שני (של מחיצות שתי שבין "כותל
מביניהון  מפקה מה חולקים). ובמילא בכולו, חלק לו יש מהם אחד שכל (והיינו, לזה וכולו לזה כולו אמר
מצא  בינייהו), ומאי דיחלוקו, הך והיינו לזה, וכולו לזה כולו אמר ומר לזה, ומחצה לזה מחצה אמר (דמר
נמצא  (אם לזה והילך ומחציו לזה והילך מחציו לזה, ומחצה לזה מחצה דאמר מאן הכותל), (בתוך מציאה

. לו הסמוך אחר של הוא הרי האחר ובחציו שלו, אלו הרי לזה והילך שם מחציו הניחה דהוא דתלינן .171,(
זכה". המוצא לזה, וכולו לזה כולו דאמר ומאן

החושן  בקצות אחד 172וכמבואר כל אלא כלל, השותפין חצר הוי לא א"כ לזה, ומחצה לזה מחצה "דמ"ד ,
כ  למ"ד אבל המציאה, קונה לשני  ואילך ומחציו המציאה, קונה לזה והילך ומחציו מקומו, וכולו מכיר לזה ולו

המוצא". זוכה ומשו"ה לבדו, חצירו שיהי' אלא קונה אינה דחצר כלום, קנו ולא השותפין, חצר הו"ל לזה,

לפנ"ז  דפים כמה אבל, המסכת, בסיום זה דין הובא לא בבבלי "אילן 173והנה, לשון: בשינוי תוכנו נמצא
חולקין". אמר ושמואל לכאן, לכאן והנוטה לכאן לכאן הנוטה רב אמר המיצר, על העומד
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ואילך.167) סמ"ב כדלקמן
(168.9 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
תשט"ז),169) (ברוקלין קה"ת בהוצאת ב"מ מסכת בסוף נדפס

(קה"ת  וב"ב ב"מ מס' על הצ"צ אדמו"ר מכ"ק מאמרים ובקונטרס
ואילך. לו ע' מארז"ל על באוה"ת ולאח"ז תשי"ז).

שם.170) פרש"י
שם.171) משה פני פי'
סק"א.172) סר"ס חו"מ
א.173) קז,

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

היא  ההלכה בירושלמי כי, - בבבלי משא"כ המסכת בסיום זה דין ניתוסף שבירושלמי הטעם וביאור
. ("כותל חולקין שבו נוסף דין לזה בהמשך להביא מתאים ולכן ."יחלוקו", ונפרץ לזה . ומחצה לזה מחצה .

וליטול . ידו את לפשוט יכול שהעליון ש"כל כר"ש, היא שההלכה כיון בבבלי, משא"כ לזה"); וכולו לזה כולו .
על  העומד אילן או שנפרץ דכותל הדין לזה בהמשך להביא מקום אין - תחתון" של והשאר שלו הוא הרי

גנות. שתי בדין ההלכה לפסק מכוון זה אין שהרי חולקין, שבו המיצר

.‚Ï:לגמרי מחוורים הדברים אין עדיין אך
בתחלתן"174ידוע  סופן "נעוץ התחלתה, עם המסכת סיום שמקשרים הוא ה"הדרן" התחלת 175שענין עם וכן ,

אחרי'. הבאה המסכת

בדין  הוא המסכת שסיום כיון התחלתה, עם המסכת סיום בין הקשר שפיר אתי בירושלמי הנה ובנדו"ד,
. מציאה בטלית "מצא אוחזין "שנים בדין המסכת התחלת עם שמתאים לזה", והילך ומחציו לזה והילך מחציו .

. מצאתי' אני אומר וזה מצאתי' אני אומר שתי זה שבין "כותל המסכת, סיום בין קשר יש וכמו"כ יחלוקו"; .
באמצע  הכותל את בונין בחצר מחיצה לעשות שרצו "השותפין ב"ב, מסכת התחלת עם כו'", ונפרץ מחיצות

וכו'".. הכותל נפל אם .

להתחלה. הסיום בין הקשר לכאורה חסר  בבבלי, אבל

.„Ï הרמב"ם בדברי הביאור בהקדם בחדא 176ויובן המיצר על העומד דאילן והדין גנות, דשתי הדין שמביא
מחתא:

וליטול  ידו את לפשוט יכול שהעליון כל שביניהם, הארץ עובי בגובה בינתיים והירק זו גב על זו גנות "שתי
. תחתון של והשאר עצמו, את יאנוס שלא ובלבד שלו, הוא הרי מעיקרו המיצר,אותו על העומד האילן אבל .

בפירותיו". חולקין שניהם הרי מהן, אחת שדה לתוך נוטה שהוא אע "פ

שבשו"ע  תיבת 177ולהעיר, ובתוספת אחת, בהלכה הביאם הרמב"ם אבל סעיפים, בשני אלו דינים ב' הובאו
המיצר" על העומד "אילן שדין היא הראשונה שהסברא אלו, דינים ב' של השייכות מודגשת שבזה "אבל",

" ולומר לשלול צריך ולכן גנות", "שתי דין כמו להיות גנות".`laצריך "שתי מדין שונה שדינו כו'", האילן

.‰Ï:גנות שתי בדין ור"י דר"מ הפלוגתא בביאור הגמרא בדברי נוסף דיוק בהקדם זה לבאר ויש
ור' עיקרו, בתר נופו שדי סבר ר"מ בנופו, פליגי כי הוי, דעליון פליגי לא עלמא כולי בעיקרו רבא "אמר

עיקרו". בתר נופו שדי אמרינן לא סבר יהודה

לאו, אם עיקרו" בתר נופו "שדי אמרינן אי שבגמרא הסברא ירצה `dpiולכאורה, "אם שבמשנה הסברא
נפק"מ?! ולמאי גנתו", את למלאות התחתון ירצה "אם או עפרו" את ליקח העליון

המיצר, על העומד אילן לדין נוגעת עיקרו", בתר נופו "שדי אמרינן אי שבגמרא שהסברא - בזה והביאור
עפר: למלאות או עפרו את ליקח דירצה הסברא שייכת לא שבו

את  ליקח העליון ירצה ש"אם כיון לעליון, שייך הירק אם זו, גב על זו גנות שתי גבי שבמשנה הסברא
ש  כיון לתחתון, ששייך או ירק", כאן אין אינה עפרו - ירק" כאן אין גנתו את למלאות התחתון ירצה "אם

לשניהם; שייך המיצר שעפר כיון מהם, א' אף יכול לא - העפר את ליטול כי: המיצר, על העומד באילן שייכת
הגנות  שני שבין הארץ עובי בגובה שצומח בירק (כמו הנוף יתבטל לא - בחלקו עפר למלאות ירצה אם וגם
כלפי  יצמח אלא לצמוח), היכן פנוי מקום לו שאין כיון מציאותו, מתבטלת עפר ממלאים שכאשר זו, גב על זו

חבירו. של לצדו שיטה או מעלה,

"שדי  אמרינן אי המיצר: על העומד אילן לדין שפיר שייכת עיקרו", בתר נופו "שדי שבגמרא, הסברא אבל
לחלקו. נוטה שהנוף למי שייך זה הרי - עיקרו" בתר נופו "שדי אמרינן לא ואי חולקין, - עיקרו" בתר נופו
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מג e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

היא  ההלכה בירושלמי כי, - בבבלי משא"כ המסכת בסיום זה דין ניתוסף שבירושלמי הטעם וביאור
. ("כותל חולקין שבו נוסף דין לזה בהמשך להביא מתאים ולכן ."יחלוקו", ונפרץ לזה . ומחצה לזה מחצה .

וליטול . ידו את לפשוט יכול שהעליון ש"כל כר"ש, היא שההלכה כיון בבבלי, משא"כ לזה"); וכולו לזה כולו .
על  העומד אילן או שנפרץ דכותל הדין לזה בהמשך להביא מקום אין - תחתון" של והשאר שלו הוא הרי

גנות. שתי בדין ההלכה לפסק מכוון זה אין שהרי חולקין, שבו המיצר

.‚Ï:לגמרי מחוורים הדברים אין עדיין אך
בתחלתן"174ידוע  סופן "נעוץ התחלתה, עם המסכת סיום שמקשרים הוא ה"הדרן" התחלת 175שענין עם וכן ,

אחרי'. הבאה המסכת

בדין  הוא המסכת שסיום כיון התחלתה, עם המסכת סיום בין הקשר שפיר אתי בירושלמי הנה ובנדו"ד,
. מציאה בטלית "מצא אוחזין "שנים בדין המסכת התחלת עם שמתאים לזה", והילך ומחציו לזה והילך מחציו .

. מצאתי' אני אומר וזה מצאתי' אני אומר שתי זה שבין "כותל המסכת, סיום בין קשר יש וכמו"כ יחלוקו"; .
באמצע  הכותל את בונין בחצר מחיצה לעשות שרצו "השותפין ב"ב, מסכת התחלת עם כו'", ונפרץ מחיצות

וכו'".. הכותל נפל אם .

להתחלה. הסיום בין הקשר לכאורה חסר  בבבלי, אבל

.„Ï הרמב"ם בדברי הביאור בהקדם בחדא 176ויובן המיצר על העומד דאילן והדין גנות, דשתי הדין שמביא
מחתא:

וליטול  ידו את לפשוט יכול שהעליון כל שביניהם, הארץ עובי בגובה בינתיים והירק זו גב על זו גנות "שתי
. תחתון של והשאר עצמו, את יאנוס שלא ובלבד שלו, הוא הרי מעיקרו המיצר,אותו על העומד האילן אבל .

בפירותיו". חולקין שניהם הרי מהן, אחת שדה לתוך נוטה שהוא אע "פ

שבשו"ע  תיבת 177ולהעיר, ובתוספת אחת, בהלכה הביאם הרמב"ם אבל סעיפים, בשני אלו דינים ב' הובאו
המיצר" על העומד "אילן שדין היא הראשונה שהסברא אלו, דינים ב' של השייכות מודגשת שבזה "אבל",

" ולומר לשלול צריך ולכן גנות", "שתי דין כמו להיות גנות".`laצריך "שתי מדין שונה שדינו כו'", האילן

.‰Ï:גנות שתי בדין ור"י דר"מ הפלוגתא בביאור הגמרא בדברי נוסף דיוק בהקדם זה לבאר ויש
ור' עיקרו, בתר נופו שדי סבר ר"מ בנופו, פליגי כי הוי, דעליון פליגי לא עלמא כולי בעיקרו רבא "אמר

עיקרו". בתר נופו שדי אמרינן לא סבר יהודה

לאו, אם עיקרו" בתר נופו "שדי אמרינן אי שבגמרא הסברא ירצה `dpiולכאורה, "אם שבמשנה הסברא
נפק"מ?! ולמאי גנתו", את למלאות התחתון ירצה "אם או עפרו" את ליקח העליון

המיצר, על העומד אילן לדין נוגעת עיקרו", בתר נופו "שדי אמרינן אי שבגמרא שהסברא - בזה והביאור
עפר: למלאות או עפרו את ליקח דירצה הסברא שייכת לא שבו

את  ליקח העליון ירצה ש"אם כיון לעליון, שייך הירק אם זו, גב על זו גנות שתי גבי שבמשנה הסברא
ש  כיון לתחתון, ששייך או ירק", כאן אין אינה עפרו - ירק" כאן אין גנתו את למלאות התחתון ירצה "אם

לשניהם; שייך המיצר שעפר כיון מהם, א' אף יכול לא - העפר את ליטול כי: המיצר, על העומד באילן שייכת
הגנות  שני שבין הארץ עובי בגובה שצומח בירק (כמו הנוף יתבטל לא - בחלקו עפר למלאות ירצה אם וגם
כלפי  יצמח אלא לצמוח), היכן פנוי מקום לו שאין כיון מציאותו, מתבטלת עפר ממלאים שכאשר זו, גב על זו

חבירו. של לצדו שיטה או מעלה,

"שדי  אמרינן אי המיצר: על העומד אילן לדין שפיר שייכת עיקרו", בתר נופו "שדי שבגמרא, הסברא אבל
לחלקו. נוטה שהנוף למי שייך זה הרי - עיקרו" בתר נופו "שדי אמרינן לא ואי חולקין, - עיקרו" בתר נופו
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(174- מנחם (תורת סמ"ה תשכ"ג כסלו י"ט שיחת ראה
.43 ע' חל"ו שם וש"נ. ואילך). 289 ס"ע חל"ה התוועדויות

מ"ז.175) פ"א יצירה ספר

ה"ט.176) פ"ד שכנים הל'
ס"אֿב.177) סקס"ז חו"מ



e"kyz'dמד ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

הסברא אם סברתzixwirdועפ"ז, היא גנות שתי בדין xnbd`בדין גם ששייכת עיקרו", בתר נופו "שדי ,
כו', גנות "שתי לומר שייך לא אזי המיצר, על העומד כו'"`laאילן המיצר על העומד .178אילן

כו', גנות "שתי הרמב"ם שמדברי שהסברא`laועכצ"ל, מוכח, כו'", המיצר על העומד בדין zixwirdאילן
סברת היא גנות גנתו",dpynd179שתי את למלאות התחתון ירצה "אם או עפרו", את ליקח העליון ירצה "אם ,

" כתב העיקרית.`laולכן הסברא שהיא המשנה סברת שייכת לא שבו כיון כו'", המיצר על העומד אילן

.ÂÏ שהקשר אלא, הבאה, המסכת להתחלת וכן לתחלתה המסכת סיום בין קשר יש בבבלי שגם מובן עפ"ז
כו'": "אבל של באופן הוא

שבזה, הפירושים (כב' כר"י או כר"מ כמותו) (שהלכה ר"ש פוסק שבו המסכת, שבסיום גנות" "שתי דין
ירצה  "אם או עפרו", את ליקח העליון ירצה ("אם זה בדין רק ששייכת מיוחדת סברא בגלל הוא - סל"א) כנ"ל

גנתו"); את למלאות התחתון

המיוחדת  הסברא שייכת לא ששם המסכת, שבהתחלת כו'" בטלית אוחזין ד"שנים לדין שייך זה אין אבל
ש"יחלוקו", הוא הדין ולכן המסכת, שבסיום

הכותל  את בונין בחצר מחיצה לעשות שרצו "השותפין הבאה, המסכת שבתחלת להדין שייך זה אין וכמו"כ
. שבירושלמי באמצע ונפרץ" מחיצות שתי שבין ב"כותל כמו - שניהם" של והאבנים המקום הכותל נפל אם .

הוא  שהדין המיצר", על העומד "אילן גבי המסכת) סוף לפני דפים (כמה בבבלי ועד"ז ב"מ, מסכת סוף
שיחלוקו.

*

.ÊÏ הנ"ל הנדפס במאמר המבואר החסידות ע"ד הצמחֿצדק של "הדרן" על נוסף אחד 169והנה, שכל כך ,
כמ"פ  כמדובר - חסידות ביכל לידי הגיע אלו בימים הנה בו, לעיין המיצר 180יכול מן שיוצאים הענינים אודות

דרוש  ישנו ובו - המרחב הרי 181אל הצ"צ, של לסגנון לגמרי דומה שאינו (דאף צדק מהצמח הוא גם שכנראה ,
של  האחרון [הפרק והעלי' הבית בפרק נוספת משנה החסידות ע"ד שמבאר הצ"צ), של דרכו לפי הוא התוכן
או  בתרא, בבא מסכת להתחלת ששייך - שותפים עניני אודות מדובר שבו והעלי'", "הבית מציעא, בבא מסכת

האחרונה: המשנה לפני משניות כמה מציעא], בבא מסכת להתחלת ששייך - חלוקה עניני אודות
הפסוק  על תמוה מדרש מובא הנ"ל שבונה 182במאמר "אע"פ יכנס": ישראל נדחי הוי' ירושלים "בונה

ב  הם הפסוק חלקי שב' המדרש, פירוש מובן אינו דלכאורה - יכנס" ישראל נדחי אעפ"כ הוי', אופן ירושלים
כו'"? אעפ"כ כו' ד"אע"פ

המשנה  דברי בהקדם יובן המדרש דברי שביאור  בהמאמר, אמר :183ומבאר שנפלו, שנים של והעלי' "הבית
לו  שיתן עד בתוכה ודר הבית את בונה העלי' בעל הרי לבנות, רוצה אינו והוא לבנות הבית לבעל העלי' בעל

עלייתו  ויבנה ממנו יצא (ואח"כ יציאותיו .170את אומר יהודה ר' העלי',). ואת הבית את בונה העלי' בעל .
יציאותיו". את לו שיתן עד בבית, ויושב העלי' את ומקרה

.ÁÏ:הדברים ותוכן
"תלפיות, שלהיותה ירושלים, על קאי - כפשוטם) ועלי' בית (בדוגמת ישראל כללות של והעלי'" "הבית

בו" פונים הארצות) (מכל פיות שכל "בית 184תל בה יש יותר ובפרטיות ישראל, כללות של ה"בית" היא הרי ,
ממארז"ל  כמובן ועלי', בית בדוגמת שהם מעלה, של וירושלים מטה של ירושלים - הקב"ה 185ועלי'" "נשבע
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נופו 178) שדי דאמרינן כר"מ ס"ל שר"ש להדעה הכוונה: לכאורה
הרי - עיקרו dfבתר mrhn נוטה האילן כאשר גם הפירות חולקין

" הלשון מתאים ולא מהן, אחת שדה ולהדעה `laלתוך כו'"; אילן
להיות  צריך - עיקרו בתר נופו שדי אמרינן דלא כר"י ס"ל שר"ש

מהן אחת שדה לתוך נוטה האילן elyשכאשר el` ixd באופן ולא ,
) בפירותיו" ).l"endש"חולקין

כאן.179) לח"מ גם ראה
(180- מנחם (תורת סי"ח דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה

ועוד. .(140 ע' .72 ס"ע שם .25 ס"ע חמ"ב התוועדויות
ע'181) לז) (גליון תשנ"ז מנ"א החסידות" ב"באור לאח"ז נדפס

.11
ב.182) קמז, תהלים
סע"א.183) קיז,
א.184) ל, ברכות
ועוד.185) ב. טו, זח"ג א. ה, תענית

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

של  (ירושלים ב"עלי'" לדור אפשר שאי כשם מטה", של בירושלים שיכנס עד מעלה של בירושלים יכנס שלא
מטה). של (ירושלים ה"בית" בנין קודם מעלה)

בשלימות  בעבודתם למטה בנ"י שנותנים ה"יציאות" ע"י נבנית מטה של שירושלים - הוא הדברים וסדר
היראה,

שלם ipgexdענינה- וע"ש יראה ע"ש "ירושלים", בתיבת כמרומז ירושלים, היראה 186של שלימות ,187,
בספרי  .188וכדאיתא בירושלים עומד "הי' שכאשר בירושלים, שני מעשר  לאכילת שכולם בנוגע  רואה והי' .
במלאכ  במעמדן"עוסקים וישראל בדוכנן ולוים בעבודתן ("כהנים ובעבודה שמים ליראת 189ת מכוין הוא גם הי' (

כו'" -שמים

כמ"ש 190שעז"נ  והמצוות, התורה כל תכלית וזוהי  מלפניו", שיראו עשה לעשות 191"האלקים גו' "ויצוונו
וכתיב  ה'", את ליראה האלה החוקים כל וזוהי 192את האדם", כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים "את

הקודש. עיר ירושלים ובמיוחד בפרט, ועוה"ז ההשתלשלות, סדר כללות בריאת תכלית

יראה  שע"י האדם בעבודת שענינו - מעלה" של "ירושלים גם ישנה אזי מטה", של "ירושלים ישנה וכאשר
מעלה, של בירושלים הקב"ה נכנס ואז מעלה), של (ירושלים עילאה ליראה באים מטה) של (ירושלים תתאה

יתברך  לו דירה נעשית מטה של שירושלים .109כיון

ב"הדרן" הצ"צ שמבאר כפי - גנות" ד"שתי המשנה עם גם זה לקשר עדן 169[ויש גן הו"ע גנות" ש"שתי ,
דירה  לעשות העבודה להיות צריכה שבהם עוה"ז, עניני כל על קאי בינתיים" ו"הירק התחתון, עדן וגן העליון

הקב"ה]. של דירתו שהיתה הקודש, עיר ירושלים של ענינה שזהו יתברך, לו

.ËÏ"מארצנו גלינו חטאינו "מפני כאשר משא"כ כתיקונם, בזמנים זה כל .193אמנם, שחטאנו "לפי חרבה , .
כו'" .194עירנו והעלי' ד"הבית ומצב מעמד נעשה שאז בעבודת , היראה ענין שנחסר דכיון והיינו, שנפלו", .

כו'. מעלה של בירושלים יכנס שלא  הקב"ה נשבע שהרי העלי', גם נפלה ובמילא הבית, נפל אזי לה', האדם
(כמארז"ל  "אם - מבנ"י ומבקש הקב"ה, העלי', בעל בא ואת 195ואז תלכו בחוקותי בקשה) לשון שזהו

תשמרו" העלי'196מצוותי שבעל והיינו, לבנות", הבית לבעל העלי' בעל "אמר המשנה: ובלשון הבית, את בנו -
הבית. את לבנות שיתעורר כדי בעלֿהבית של בלבו תשובה הרהורי מכניס (הקב"ה)

הגמרא  כדברי הגאולה, לזמן בנוגע האופנים לב' בהתאם אופנים, ב' ישנם זה אחישנה,197ובענין - "זכו :
בעתה": - זכו לא

תשמעו" בקולו אם "היום, - "אחישנה" מיד, הגאולה באה אזי "זכו", בנ"י מקבלים 198כאשר שבנ"י היינו, ,
למטה  משיח בא ומיד ה"בית", את לבנות הקב"ה של בקשתו את למלא - בפועל אותה ומקיימים החלטה

טפחים. מעשרה

לבנות", רוצה "אינו ֿ הבית שבעל ומצב  מעמד להיות יכול וכו', וכו' הבלבולים וקושי העתים צוק מצד אמנם,
זכו". "לא ח"ו,

"בונה  הבית, את גם בעלֿהעלי' בונה ברצונו, שעלה הקץ זמן שבבוא היינו, "בעתה", הגאולה באה ואז
הוא  הרי מטה, של בירושלים שיכנס עד מעלה של בירושלים יכנס שלא הקב"ה שנשבע דכיון ה'", ירושלים

מטה. של ירושלים את גם לבנות מוכרח

שיתן  עד בתוכה ודר הבית את בונה העלי' ש"בעל הדין מצד - ביטער"...) איז ("עס מר הוא המצב אז אבל
יציאותיו": את לו
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יו"ד).186) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית - הר תוד"ה
ג.187) ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה פ' לקו"ת ראה

ובכ"מ.
כא,188) ב"ב - מציון כי בתוד"ה א.הובא
ועוד.189) א. ג, מגילה
יד.190) ג, קהלת
כד.191) ו, ואתחנן

יג.192) יב, קהלת
דיו"ט.193) מוסף תפלת נוסח
ר"ח.194) דשבת מוסף תפלת נוסח
סע"א.195) ה, ע"ז
בחוקותי.196) ר"פ
א.197) צח, סנהדרין
שם.198) סנהדרין וראה ז. צה, תהלים



מה e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

של  (ירושלים ב"עלי'" לדור אפשר שאי כשם מטה", של בירושלים שיכנס עד מעלה של בירושלים יכנס שלא
מטה). של (ירושלים ה"בית" בנין קודם מעלה)

בשלימות  בעבודתם למטה בנ"י שנותנים ה"יציאות" ע"י נבנית מטה של שירושלים - הוא הדברים וסדר
היראה,

שלם ipgexdענינה- וע"ש יראה ע"ש "ירושלים", בתיבת כמרומז ירושלים, היראה 186של שלימות ,187,
בספרי  .188וכדאיתא בירושלים עומד "הי' שכאשר בירושלים, שני מעשר  לאכילת שכולם בנוגע  רואה והי' .
במלאכ  במעמדן"עוסקים וישראל בדוכנן ולוים בעבודתן ("כהנים ובעבודה שמים ליראת 189ת מכוין הוא גם הי' (

כו'" -שמים

כמ"ש 190שעז"נ  והמצוות, התורה כל תכלית וזוהי  מלפניו", שיראו עשה לעשות 191"האלקים גו' "ויצוונו
וכתיב  ה'", את ליראה האלה החוקים כל וזוהי 192את האדם", כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים "את

הקודש. עיר ירושלים ובמיוחד בפרט, ועוה"ז ההשתלשלות, סדר כללות בריאת תכלית

יראה  שע"י האדם בעבודת שענינו - מעלה" של "ירושלים גם ישנה אזי מטה", של "ירושלים ישנה וכאשר
מעלה, של בירושלים הקב"ה נכנס ואז מעלה), של (ירושלים עילאה ליראה באים מטה) של (ירושלים תתאה

יתברך  לו דירה נעשית מטה של שירושלים .109כיון

ב"הדרן" הצ"צ שמבאר כפי - גנות" ד"שתי המשנה עם גם זה לקשר עדן 169[ויש גן הו"ע גנות" ש"שתי ,
דירה  לעשות העבודה להיות צריכה שבהם עוה"ז, עניני כל על קאי בינתיים" ו"הירק התחתון, עדן וגן העליון

הקב"ה]. של דירתו שהיתה הקודש, עיר ירושלים של ענינה שזהו יתברך, לו

.ËÏ"מארצנו גלינו חטאינו "מפני כאשר משא"כ כתיקונם, בזמנים זה כל .193אמנם, שחטאנו "לפי חרבה , .
כו'" .194עירנו והעלי' ד"הבית ומצב מעמד נעשה שאז בעבודת , היראה ענין שנחסר דכיון והיינו, שנפלו", .

כו'. מעלה של בירושלים יכנס שלא  הקב"ה נשבע שהרי העלי', גם נפלה ובמילא הבית, נפל אזי לה', האדם
(כמארז"ל  "אם - מבנ"י ומבקש הקב"ה, העלי', בעל בא ואת 195ואז תלכו בחוקותי בקשה) לשון שזהו

תשמרו" העלי'196מצוותי שבעל והיינו, לבנות", הבית לבעל העלי' בעל "אמר המשנה: ובלשון הבית, את בנו -
הבית. את לבנות שיתעורר כדי בעלֿהבית של בלבו תשובה הרהורי מכניס (הקב"ה)

הגמרא  כדברי הגאולה, לזמן בנוגע האופנים לב' בהתאם אופנים, ב' ישנם זה אחישנה,197ובענין - "זכו :
בעתה": - זכו לא

תשמעו" בקולו אם "היום, - "אחישנה" מיד, הגאולה באה אזי "זכו", בנ"י מקבלים 198כאשר שבנ"י היינו, ,
למטה  משיח בא ומיד ה"בית", את לבנות הקב"ה של בקשתו את למלא - בפועל אותה ומקיימים החלטה

טפחים. מעשרה

לבנות", רוצה "אינו ֿ הבית שבעל ומצב  מעמד להיות יכול וכו', וכו' הבלבולים וקושי העתים צוק מצד אמנם,
זכו". "לא ח"ו,

"בונה  הבית, את גם בעלֿהעלי' בונה ברצונו, שעלה הקץ זמן שבבוא היינו, "בעתה", הגאולה באה ואז
הוא  הרי מטה, של בירושלים שיכנס עד מעלה של בירושלים יכנס שלא הקב"ה שנשבע דכיון ה'", ירושלים

מטה. של ירושלים את גם לבנות מוכרח

שיתן  עד בתוכה ודר הבית את בונה העלי' ש"בעל הדין מצד - ביטער"...) איז ("עס מר הוא המצב אז אבל
יציאותיו": את לו
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יו"ד).186) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית - הר תוד"ה
ג.187) ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה פ' לקו"ת ראה

ובכ"מ.
כא,188) ב"ב - מציון כי בתוד"ה א.הובא
ועוד.189) א. ג, מגילה
יד.190) ג, קהלת
כד.191) ו, ואתחנן

יג.192) יב, קהלת
דיו"ט.193) מוסף תפלת נוסח
ר"ח.194) דשבת מוסף תפלת נוסח
סע"א.195) ה, ע"ז
בחוקותי.196) ר"פ
א.197) צח, סנהדרין
שם.198) סנהדרין וראה ז. צה, תהלים



e"kyz'dמו ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

ירושלים "בונה העלי', בעל ע"י אלא (בנ"י), בעלֿהבית ע"י נעשה לא ירושלים שבנין ע"פ d'כיון הנה - "
מרגיש  אינו אבל, מטה, של בירושלים אמנם יושב הוא ח"ו; בבית לדור בעלֿהבית את מניחים אין הדין, חומר
גלותא  בין לית "דמסטרייהו עמיֿהארץ, עם ההנהגה וע"ד אלקות, גילוי אצלו נרגש שלא היינו, בא, שמשיח

בלבד" מלכיות שעבוד אלא המשיח היראה,199לימות שלימות ב"ירושלים", יושב אינו דבר של שלאמיתו כך, ,
הגלות. של מלכיות" מ"שעבוד יצא רק אלא

שזהו"ע  כבר, נמצא שמשיח לאחרי עכשיו, לכלֿהפחות תשובה שיעשה - יציאותיו" לו שישלם "עד
כנ"ל. מטה, של ירושלים את בונים ידם שעל ה"יציאות"

.Ó:"יכנס ישראל נדחי אעפ"כ הוי', ירושלים שבונה "אע"פ המדרש בדברי הביאור מובן עפ"ז
ירושלים "בונה כאשר הרי הדין, שורת שע"פ שבעלֿהבית d'אע"פ כיון דלתתא, אתערותא ע"י שלא - "

ולדור  להיכנס בעלֿהבית את מניח ואינו בתוכה", ודר הבית את בונה העלי' "בעל אזי - לבנות" רוצה "אינו
יציאותיו", את לו שיתן "עד בבית

הקב"ה מתנהג נדחי miptlאעפ"כ, של הניצוצות כל את ומכנס שמלקט יכנס", ישראל "נדחי - הדין משורת
והיינו, מטה, של לירושלים אותם ומכניס נוגה, בקליפת ועכ"פ לגמרי, הטמאות קליפות ג' בין שנתפזרו ישראל
תתאה, היראה לשלימות שבאים - בעבודה וענינו המשיח, ביאת את ולהרגיש לראות אלקות, גילוי אצלם שיהי'

כמ"ש  עילאה, היראה שלימות שהו"ע מעלה, של לירושלים גם מתעלים להוי'200ואח"כ והשתחוו גו' "ובאו
זה  פסוק על בדרושים תורה' ב'לקוטי בארוכה שנתבארו הענינים פרטי ככל בירושלים", הקודש .201בהר

.‡Ó את להם נותנת גופא זו הודעה הנה יכנס", ישראל נדחי ה' ירושלים ש"בונה יודעים בנ"י כאשר אמנם,
ה', רצון למילוי בנוגע הקשיים על להתגבר הכח

ע"י יהי' ירושלים שבנין באופן בפועל ה' רצון את שימלאו mc`dוהיינו, zcear ד"נדחי הענין יהי' ואז ,
ע"פ גם יכנס" oicdישראל zxey,

הענין העלי'miptlcואילו לתכלית ועד עילוי, אחר בעילוי יותר נעלות מדריגות עבור ינוצל הדין, משורת
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו .202ד"יום

הכנה]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.·Ó(סכ"ג) לעיל האמור דרך203ע"פ שאינה החסידות, לתורת לכל בנוגע כללית דרך כי (אם בתורה מיוחדת
פנימיות שזוהי אלא כולה), בהחיצוניות,התורה גם שחודרת פנימיות אלא בלבד, פנימיות רק ולא התורה,

(כמבואר  דבר שבכל התמצית נקודת להיותו דבר, בכל שמפעפע השמן, מענין בפועל, להלכה עד בנגלה ודוגמתו
שמע"צ  ולראותו 204בדרושי למששו שיכולים בהענין פרט מאשר יותר והסתר בהעלם זה הרי גיסא, ולאידך ,(

רדל"א, שבבחי' א"ס לבחי' עד דרזין, רזין דתורה, מרזין גם למעלה שהיא החסידות, לתורת בנוגע ועד"ז כו',
התניא  והתחלת לסיום בנוגע גם לבאר יש - שבתורה בפשט גם וחודרת :205ונמשכת

הק  ידועה - כו'" זה לעומת זה "כי התניא, פעם בסיום (כמדובר כדבעי,206ושיא שאינו בדבר מסיימים למה :(
הכלל  טוב?207היפך בדבר לסיים שצריך

הקושיא  ידועה - רשע" תהי ואל צדיק תהי אותו "משביעין השער"), "דף (לאחרי התניא כיון 208ובהתחלת :
שיצה"ר  קודם אמו, במעי נמצא שהולד הזמן אודות מדובר (שהרי האלקית נפש על קאי אותו" ש"משביעין
כדאיתא  ויוצא", אמו במעי בועט ד"א"כ יצירה", "משעת ולא יציאה", "משעת רק שזהו באדם, שולט
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(ברע"מ).199) א קכה, זח"ג
יג.200) כז, ישעי'
ואילך.201) א נח, ר"ה דרושי
בסופה.202) תמיד
ס"ז 203) החסידות תורת של ענינה בקונטרס שנדפסה בשיחה

ואילך). 263 ס"ע (לקמן
מנחם ראה204) וש"נ.תורת רלד. ע ' תשרי סה"מ

מנחם 205) (תורת ס"ב תשכ"ג כסלו ח"י וישלח, ש"פ שיחת ראה
וש"נ. .(232 ע' חל"ה התוועדויות -

ס"ל206) תשכ"ד כסלו י"ט שיחת גם -ראה מנחם (תורת ואילך
וש"נ. ואילך). 285 ע' חל"ח התוועדויות

נדה.207) סוף תוס ' איכה. סוף פרש"י ועוד.ראה
(208- מנחם (תורת סל"ו תשכ"א כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(259 ע' חכ"ט התוועדויות

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

כמבואר 209בסנהדרין  כו', המניעה באה מהם שרק והגוף, הבהמית לנפש בנוגע זו בשבועה התועלת מהי - (
ית'"?!210בתניא  אתו "באמנה תמיד היא האלקית שנפש גופא

ה"ה  ובמילא למעלה היא אלא בתורה, פרטית ודרך פרטי חלק אינה החסידות שתורת האמור ע"פ ויובן
החסידות  דתורת שבכתב תורה - התניא לספר בנוגע גם מובן ומזה הדרכים, כל את ש"ליכא 211כוללת וכשם ,

באורייתא" רמיזא דלא הענינים,212מידי כל את שכולל - החסידות תורת עניני כל התניא בספר נכללים כך ,
כדלקמן. הענינים, פרטי כל אח"כ נמשכים וממנו

.‚Ó:"'כו צדיק תהי אותו "משביעין - התניא להתחלת בנוגע
נפש על פועלת האלקית נפש את שמשביעין שהשבועה לכך שהשבועה הסיבה בגלל - היא והגוף הבהמית

מושרשת  שהיא כפי אלא (בגלוי), עצמה מצד היא האלקית שנפש כפי לא היא האלקית נפש את שמשביעין
כפי  והגוף, הבהמית מנפש והן בגלוי) שהיא (כפי האלקית מנפש הן למעלה שהיא בחינה שזוהי ית', בעצמותו

ותיקון. בתוהו בשרשם שהם

שה  האלקית וכיון נפש את הן כוללת היא הרי למטה שנמשכת כפי גם הנה - זו נעלית בבחי' היא שבועה
הגוף. את והן הבהמית נפש את הן למטה, בישראל שהיא כפי

גם  פועל זה הרי ובמילא ה"שורש", את משביעין אלא השני, על אחד שמשביעין באופן זה שאין ונמצא,
עיקרו". בתר נופו ד"שדי הענפים, על

.„Ó:"'כו זה לעומת זה "כי - התניא לסיום בנוגע ועד"ז
שהוא  כפי השבת ענין ישנו אמנם, כו'. ופנימיות חיצוניות בו שיש השבת, ענין אודות מדובר התניא בסיום

"ויכולו" שפועל השבת ענין על נוסף שהרי - מפנימיות והן מחיצוניות הן (ששייך 213למעלה החול ימי בששת
רעוין" דכל "רעוא בחי' בשבת יש מהם), למעלה שהוא אלא שהוא 214אליהם, כפי השבת מענין הן שלמעלה

בלשון  או החול; ימי בששת והן בשבת הן משפעת זו שבחי' החול, ימי מששת והן החול ימי לששת מקור
השבתות.202חז"ל  כל נמשכים שממנו העולמים", לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום :

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של במאמר מהמבואר גם שכשם 215ולהעיר בהמאמר), לעיל נזכר לא (אבל
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את (כאשר לבוא לעתיד גם יהי' כך יתירה, נשמה בשבת יש שאז 216שעכשיו ,(

ד"שמש  באופן רק לא החסרון: מילוי מאשר יותר שלימות של ובאופן קביעות, של באופן ההמשכות כל יומשכו
לעניים" צדקה באו 217בשבת גם אלא עשירות, של באופן רק ולא לעשירים , חסדים גמילות של שזהו 218פן -

בערך. שלא יותר נעלה באופן אלא יתירה", ד"נשמה הענין בדוגמת

כלולים  - רעוין" דכל "רעוא בחי' מפנימיות, והן מחיצוניות הן למעלה שהוא כפי השבת ענין כללות ומצד
למעלה, בשרשו שהוא כפי אלא ח"ו, רצוי בלתי ענין אינו זה" ה"לעומת שגם כיון ביחד, זה" ו"לעומת "זה"
עולה  הבירור לאחרי הנה שלכן, העילוי, בתכלית הוא ששם ותיקון, מתוהו שלמעלה לבחי' ועד התוהו, בעולם

התוהו  עולם שרש ס"ג, לשם ב "ן .219שם

.‰Ó:"בינתים והירק זו גב על זו גנות "שתי המשנה עם גם זה לקשר ויש
שה"ירק" זה מצד אבל , מהירק. למטה היא התחתון גינת ואילו מהירק, למעלה לכאורה היא העליון גינת

התחתון. מגינת והן העליון מגינת הן למעלה הוא הרי - "בינתים" הוא

בזהר  מ"ש הזהר 220וע"ד בביאורי הכתוב 221ובארוכה יעקב 222בפירוש על דקאי עולם", גבעות תאוות "עד
ולמעלה  (בינה) מלאה למטה הוא (ז"א) יעקב הנה שבפשטות שאף ולאה, רחל עולם", "גבעות מחבר שהוא
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ב.209) צא,
ספכ"ד.210)
רסא211) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר וש"נ.אג"ק ואילך.
זח"ג 212) א. לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה

א. קה, זו"ח א. רכא,
עה"פ.213) להצ"צ אוה"ת וראה א. ב, בראשית
תרס"ו214) המשך וראה סע"ב. פח, תקמה).זח"ב (ע' בסופו
תשעא).215) ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר בשלום פדה ד"ה

ב.216) יג, זכרי'
סע"ב.217) ח, תענית
ב.218) מט, סוכה
ובכ"מ.219) ג. צז, מג"א תו"א ראה
א.220) כב, ח"ב
ואילך.221) ג לח, וארא לאדהאמ"צ
כו.222) מט, ויחי



מז e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

כמבואר 209בסנהדרין  כו', המניעה באה מהם שרק והגוף, הבהמית לנפש בנוגע זו בשבועה התועלת מהי - (
ית'"?!210בתניא  אתו "באמנה תמיד היא האלקית שנפש גופא

ה"ה  ובמילא למעלה היא אלא בתורה, פרטית ודרך פרטי חלק אינה החסידות שתורת האמור ע"פ ויובן
החסידות  דתורת שבכתב תורה - התניא לספר בנוגע גם מובן ומזה הדרכים, כל את ש"ליכא 211כוללת וכשם ,

באורייתא" רמיזא דלא הענינים,212מידי כל את שכולל - החסידות תורת עניני כל התניא בספר נכללים כך ,
כדלקמן. הענינים, פרטי כל אח"כ נמשכים וממנו

.‚Ó:"'כו צדיק תהי אותו "משביעין - התניא להתחלת בנוגע
נפש על פועלת האלקית נפש את שמשביעין שהשבועה לכך שהשבועה הסיבה בגלל - היא והגוף הבהמית

מושרשת  שהיא כפי אלא (בגלוי), עצמה מצד היא האלקית שנפש כפי לא היא האלקית נפש את שמשביעין
כפי  והגוף, הבהמית מנפש והן בגלוי) שהיא (כפי האלקית מנפש הן למעלה שהיא בחינה שזוהי ית', בעצמותו

ותיקון. בתוהו בשרשם שהם

שה  האלקית וכיון נפש את הן כוללת היא הרי למטה שנמשכת כפי גם הנה - זו נעלית בבחי' היא שבועה
הגוף. את והן הבהמית נפש את הן למטה, בישראל שהיא כפי

גם  פועל זה הרי ובמילא ה"שורש", את משביעין אלא השני, על אחד שמשביעין באופן זה שאין ונמצא,
עיקרו". בתר נופו ד"שדי הענפים, על

.„Ó:"'כו זה לעומת זה "כי - התניא לסיום בנוגע ועד"ז
שהוא  כפי השבת ענין ישנו אמנם, כו'. ופנימיות חיצוניות בו שיש השבת, ענין אודות מדובר התניא בסיום

"ויכולו" שפועל השבת ענין על נוסף שהרי - מפנימיות והן מחיצוניות הן (ששייך 213למעלה החול ימי בששת
רעוין" דכל "רעוא בחי' בשבת יש מהם), למעלה שהוא אלא שהוא 214אליהם, כפי השבת מענין הן שלמעלה

בלשון  או החול; ימי בששת והן בשבת הן משפעת זו שבחי' החול, ימי מששת והן החול ימי לששת מקור
השבתות.202חז"ל  כל נמשכים שממנו העולמים", לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום :

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של במאמר מהמבואר גם שכשם 215ולהעיר בהמאמר), לעיל נזכר לא (אבל
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את (כאשר לבוא לעתיד גם יהי' כך יתירה, נשמה בשבת יש שאז 216שעכשיו ,(

ד"שמש  באופן רק לא החסרון: מילוי מאשר יותר שלימות של ובאופן קביעות, של באופן ההמשכות כל יומשכו
לעניים" צדקה באו 217בשבת גם אלא עשירות, של באופן רק ולא לעשירים , חסדים גמילות של שזהו 218פן -

בערך. שלא יותר נעלה באופן אלא יתירה", ד"נשמה הענין בדוגמת

כלולים  - רעוין" דכל "רעוא בחי' מפנימיות, והן מחיצוניות הן למעלה שהוא כפי השבת ענין כללות ומצד
למעלה, בשרשו שהוא כפי אלא ח"ו, רצוי בלתי ענין אינו זה" ה"לעומת שגם כיון ביחד, זה" ו"לעומת "זה"
עולה  הבירור לאחרי הנה שלכן, העילוי, בתכלית הוא ששם ותיקון, מתוהו שלמעלה לבחי' ועד התוהו, בעולם

התוהו  עולם שרש ס"ג, לשם ב "ן .219שם

.‰Ó:"בינתים והירק זו גב על זו גנות "שתי המשנה עם גם זה לקשר ויש
שה"ירק" זה מצד אבל , מהירק. למטה היא התחתון גינת ואילו מהירק, למעלה לכאורה היא העליון גינת

התחתון. מגינת והן העליון מגינת הן למעלה הוא הרי - "בינתים" הוא

בזהר  מ"ש הזהר 220וע"ד בביאורי הכתוב 221ובארוכה יעקב 222בפירוש על דקאי עולם", גבעות תאוות "עד
ולמעלה  (בינה) מלאה למטה הוא (ז"א) יעקב הנה שבפשטות שאף ולאה, רחל עולם", "גבעות מחבר שהוא
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ב.209) צא,
ספכ"ד.210)
רסא211) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר וש"נ.אג"ק ואילך.
זח"ג 212) א. לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה

א. קה, זו"ח א. רכא,
עה"פ.213) להצ"צ אוה"ת וראה א. ב, בראשית
תרס"ו214) המשך וראה סע"ב. פח, תקמה).זח"ב (ע' בסופו
תשעא).215) ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר בשלום פדה ד"ה

ב.216) יג, זכרי'
סע"ב.217) ח, תענית
ב.218) מט, סוכה
ובכ"מ.219) ג. צז, מג"א תו"א ראה
א.220) כב, ח"ב
ואילך.221) ג לח, וארא לאדהאמ"צ
כו.222) מט, ויחי



e"kyz'dמח ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

והו"ע  משניהם, למעלה רחל, של והן לאה של הן הבעל יעקב הי' בגלוי שנמשך כפי הרי (מלכות), מרחל
מגינת  הן למעלה - ועד מרחל, והן מלאה הן למעלה הוא ואז אנפין, אריך בבחי' שנעשה למעלה, ז"א עליית

התחתון. מגינת והן העליון

החן. ענין שזהו הצ"צ של ב"הדרן" כמבואר כו'", נמטי' "אפריון הגמרא מסיימת לזה שבהמשך גם וזהו

שופטן" וזה "זה שזהו"ע הבהמית, ונפש האלקית נפש על דקאי - כו'" ד"השותפין לענין באים ,89ומזה
מב  בתניא אבל, להיות 223ואר יכול ואעפ"כ במשפט, דעתו האומר ודיין שופט כמו עד"מ רק אינו ש"היצה"ר

. עליו החולק ודיין שופט עוד שיש מפני למעשה, כך הלכה פסק יהי' -שלא כו'" המכריע כדברי והלכה .
העבודה  מצד והן דתוהו העבודה מצד הן שלם, חלק בו יש שלכולם עצמו בפני שהו"ע באמצע", "הכותל שזהו

דתיקון.

סנהדרין  במסכת הגמרא כדברי - מציאה שם מוצאים .224וסוכ"ס הדעת בהיסח באין מציאה "שלשה משיח .
ועקרב":

הש"ס  בהתחלת בגמרא איתא - לעקרב .225בנוגע יפסיק לא עקבו על כרוך נחש פוסק","אפילו עקרב אבל .
מפני  מפסיק אינו שלכן דגדלות, מוחין עליון, ודעת תחתון דעת שענינה בתפלה עומד כאשר שאפילו והיינו,
וצריך  סכנה, של ענין זה הרי עקבו, על כרוך עקרב כאשר הנה - התפלה ע"י השמירה ענין לו שיש מפני נחש,

הדעת. היסח של שזהו"ע - דגדלות מוחין עליון, דעת התפלה, לענין מבלבל שזה והיינו, להפסיק,

במדידה  אינה שעבודתו והיינו, ודעת, הטעם מן שלמעלה עבודה - מציאה של באופן שהיא עבודה ישנה אך
"יגעתי אלא מציאה של באופן לא אבל ויגיעתו, עבודתו ערך לפי הוא הריוח שאז למעלה iz`vne"226והגבלה, ,

המשוער. מכפי

כפי הדעת", "בהיסח שבא משיח, - השלישי לענין באים באגה"ק ועי"ז בארוכה מבאר הזקן 227שרבינו

הדעת", מבחי' ש"למעלה שזהו"ע

החיים  (ארץ א"י צדקת ובפרט הצדקה, שענין נפשי", בשלום "פדה הפסוק עם זאת שעמדה 228ומקשר "היא (
אלא לנו  נגאלין ישראל "אין ולכן כו'", לעד לנו ותעמוד פעמינו, לדחות החושבים מעצת נפשנו חיי לפדות

בארוכה 229בצדקה" לעיל כמבואר "משפט", של באופן לתבוע שיכולים אלו אצל ).230(גם

הצדקה  מן יותר שגדולה הקב"ה) (של חסדים לגמילות באים למטה הצדקה מעמיד 218ומענין שהקב"ה -
הרמב"ם  (כמ"ש הטוב הפלגת שהו"ע חסד, להם וגומל עשירות, של ומצב במעמד בנ"י "מידו 231את - זה וכל ,(

והרחבה" הקדושה הפתוחה .232המלאה

***

.ÂÓ בהמאמר) כנ"ל - חורבן של ומצב במעמד עדיין ה"ה שעתה אלו ומדינות בארצות הי' הגאולה )233ענין
המדרש  עצמי,234מדברי בקישור הקב"ה עם קשורים שהם היינו, שלך", "היא אבל, חריבה", פלונית "מדינה

ורגע. רגע בכל היוםֿיום בחיי שלהם המסירתֿנפש גודל מצד למעלה, העצם עד למטה מהעצם
כאן  "אף אשר, דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק ועד הזקן לרבינו עד - ישראל של רוען רבינו, משה אמנם,

ומשמש" דוקא,235עומד גזירה של באופן ׁשּתּבנה", "גזור מהקב"ה: מבקש - עליהם זכות ומלמד ישראל ִֶֶָאת
עד  עדי בנין "בבחי' ׁשּתּבנה וגוזר א' אף עם מתחשב אינו הקב"ה אלא וברכות, לבקשות יצטרכו שלא ִֶֶָהיינו,

כנ"ל  במאמר (כמ"ש נצחי" ).236בקיום
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רפי"ג.223)
א.224) צז,
חכ"ה 225) התוועדויות - מנחם תורת גם וראה א. לג, ב. ל, ברכות

וש"נ. .148 ס"ע
ע"ב.226) ריש ו, מגילה
ס"ד.227)
ועוד.228) סע"א. קטו, זח"א
והערות229) הגהות ב"מ"מ, בהנסמן שם ראה לאגה"ק קצרות"

יו"ד). ע' (ריש

וש"נ.230) סי"ב.
ב.231) סז, להצ"צ החקירה בס' הובא פנ"ג. ח"ג מו"נ ראה
דברהמ"ז.232) הג' ברכה נוסח
שליט"א 233) אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה במאמר נכלל שלא בחלק

)l"end.(
עה"פ234) ויל"ש (שוח"ט) תהלים א.מדרש צ, תהלים
סע"ב.235) יג, סוטה
תשעב).236) ע' ריש ח"ב תער"ב (המשך העת"ר בשלום פדה ד"ה

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

אותיות  אהרן - בגלוי בפועל שיומשך ובאופן לבב, וטוב שמחה ומתוך וברחמים, בחסד - לנו תהי' וכן
הפירושים 237נראה  כל ועם כפשוטו, המרחב אל המיצר מן שיצאו -238- לבב וטוב בשמחה בראשם, והשם ,

ראשם" על עולם .239"שמחת

חב"ד  בכפר עתה ומתוועדים משם יצאו שכבר בהרחבת 240ואלה בהפעולות יומשך ההתוועדות ע"י הנה -
שני  וכפר לו"241הכפר, שני ש"אין באופן שיתאחד יחיד 242, ובחי' שבנפש היחידה בחי' עם ההתאחדות מצד ,

.243שלמעלה 

בתחתונים  ית' לו דירה יעשו שתתפשט 109ועי"ז ישראל ארץ ו"עתידה בכלל, ישראל ובארץ חב"ד  בכפר -
הארצות" פרטיות,244בכל בפרטי

טפחים. מעשרה למטה דידן, בעגלא

כלאּפצי" זשוריצי "ניע ג"פ). - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
מאמין"]. "אני מקומו). על ורקד קומתו מלוא (ועמד

***

.ÊÓ- בזה דוגמא הראו בעצמם שהרביים כפי החינוך, בענין ההשתדלות אודות ואילך) (סי"ג לעיל דובר
קביעות, של ובאופן זמן, מוצאים) - רוצים (וכאשר למצוא צריכים נעלה, ומצב במעמד נמצאים כאשר שגם

בנ"י  בחינוך בדעת להתעסק עניים בדעת, קטנים או בשנים קטנים של בחינוך אפילו ועד לצאת 245בכלל, ולא ,
שלוחו. ע"י זאת שעושה בכך י"ח

בעצמו  ממנו או משלוחו הדברים את שומע הוא אם בדעת להקטן נפק"מ למאי דלכאורה, - בזה וההסברה
יש  (כנ"ל), שבגופו מצוה שזוהי כיון (המשפיע), אליו בנוגע גדולה נפק"מ שיש לכך שנוסף בפועל, שרואים -
ואם, אב כיבוד מצות על מוותרים זה שבגלל ועד לומד, אדם אחד מכל לא שהרי להקטן, בנוגע גם נפק"מ
ברכה  סימן שיראה בוטח שהוא אחר למקום ללכת שרוצה ש"תלמיד למעשה, הלכה בנגלה שמצינו כפי
("לפי  נפשות פיקוח של סכנה מצד היא לכך הסיבה כאשר אפילו בו", מוחה ואביו ששם, הרב לפני בתלמודו

בזה" לאביו לשמוע צריך "אינו מעלילים"), כוכבים העובדי העיר שבאותה ,246שדואג

והיינו - ואם, אב כיבוד בהלכות מקומו נקבע תורה, תלמוד להלכות זה דין שייך שלכאורה שאף ,247ולהעיר ,
ברכה  סימן "יראה שבו במקום ללמוד והולך בקולם שומע שאינו בכך מתבטא גופא ואם אב דכיבוד שהענין

ששם" הרב לפני -בתלמודו

של  באופן יהי' לא הפרנסה שענין או בפרנסה, לקשיים יגרום זה שענין היא לכך הסיבה כאשר ועאכו"כ
ללבוש" ובגד לאכול "לחם רק אלא דמותרות, ומותרות אשר 248מותרות "וכל בהבטיחו, יעקב, שביקש (כפי

לך" אעשרנו עשר לי ).249תתן

.ÁÓ.לעקרתֿהבית ובמיוחד ואחת, אחד לכל מוסרֿהשכל גם וזהו
זה  ועל המוקדמות, הילדות בשנות הוא מכונו על להעמידו הילד של לחינוכו היסוד שהתחלת - ובהקדמה

הכתוב  כ 72אומר גם דרכו פי על לנער ממנה"."חנוך יסור לא יזקין י

ומצבו - שמעמדו בספריהם, והדפיסו זו, למסקנא הרפואה חכמת גם הגיעה שנה אלפי שלשת לאחרי ורק
לכלל  שהגיע קודם ילד, בהיותו וחוויותיו באורחֿחייו ותלוי' קשורה יזקין", כי "גם בזקנותו, האדם של
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שם.237) ובנצו"ז רע"א קג, זח"ג ראה
בתחלתה238) תרצ"ט כסלו י"ט שיחת 315).ראה ע' תרצ"ט (סה"ש

- מנחם (תורת ואילך ס"ד תשי"ט כסלו י"ט שיחת גם וראה
וש"נ. ואילך). 254 ע' חכ"ד התוועדויות

יא.239) נא, שם יו"ד. לה, ישעי'
גם240) חמ"ה ראה התוועדויות - מנחם וש"נ.תורת .78 ס"ע
ריש 241) חכ"ד (אג"ק זו שנה שבט יו"ד דמחרת מכתב גם ראה

וש"נ. סד). ע'
ח.242) ד, קהלת ע"פ
ובכ"מ.243) ג. יא, ואתחנן לקו"ת ראה

ישעי'244) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה
תקג. רמז
ריש 245) רעג, זח"ג רע"א. מא, נדרים סע"א. סח, כתובות ראה

ע"ב.
סוסר"מ.246) יו"ד שו"ע
ריש 247) חכ"ח רלז. ע' ריש חכ"ו תעח. ע' חכ"ב אג"ק גם ראה

ועוד. .42 הערה 214 ע' חכ"ב לקו"ש רעט. ע'
כ.248) כח, ויצא
כב.249) שם,



מט e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

אותיות  אהרן - בגלוי בפועל שיומשך ובאופן לבב, וטוב שמחה ומתוך וברחמים, בחסד - לנו תהי' וכן
הפירושים 237נראה  כל ועם כפשוטו, המרחב אל המיצר מן שיצאו -238- לבב וטוב בשמחה בראשם, והשם ,

ראשם" על עולם .239"שמחת

חב"ד  בכפר עתה ומתוועדים משם יצאו שכבר בהרחבת 240ואלה בהפעולות יומשך ההתוועדות ע"י הנה -
שני  וכפר לו"241הכפר, שני ש"אין באופן שיתאחד יחיד 242, ובחי' שבנפש היחידה בחי' עם ההתאחדות מצד ,

.243שלמעלה 

בתחתונים  ית' לו דירה יעשו שתתפשט 109ועי"ז ישראל ארץ ו"עתידה בכלל, ישראל ובארץ חב"ד  בכפר -
הארצות" פרטיות,244בכל בפרטי

טפחים. מעשרה למטה דידן, בעגלא

כלאּפצי" זשוריצי "ניע ג"פ). - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
מאמין"]. "אני מקומו). על ורקד קומתו מלוא (ועמד

***

.ÊÓ- בזה דוגמא הראו בעצמם שהרביים כפי החינוך, בענין ההשתדלות אודות ואילך) (סי"ג לעיל דובר
קביעות, של ובאופן זמן, מוצאים) - רוצים (וכאשר למצוא צריכים נעלה, ומצב במעמד נמצאים כאשר שגם

בנ"י  בחינוך בדעת להתעסק עניים בדעת, קטנים או בשנים קטנים של בחינוך אפילו ועד לצאת 245בכלל, ולא ,
שלוחו. ע"י זאת שעושה בכך י"ח

בעצמו  ממנו או משלוחו הדברים את שומע הוא אם בדעת להקטן נפק"מ למאי דלכאורה, - בזה וההסברה
יש  (כנ"ל), שבגופו מצוה שזוהי כיון (המשפיע), אליו בנוגע גדולה נפק"מ שיש לכך שנוסף בפועל, שרואים -
ואם, אב כיבוד מצות על מוותרים זה שבגלל ועד לומד, אדם אחד מכל לא שהרי להקטן, בנוגע גם נפק"מ
ברכה  סימן שיראה בוטח שהוא אחר למקום ללכת שרוצה ש"תלמיד למעשה, הלכה בנגלה שמצינו כפי
("לפי  נפשות פיקוח של סכנה מצד היא לכך הסיבה כאשר אפילו בו", מוחה ואביו ששם, הרב לפני בתלמודו

בזה" לאביו לשמוע צריך "אינו מעלילים"), כוכבים העובדי העיר שבאותה ,246שדואג

והיינו - ואם, אב כיבוד בהלכות מקומו נקבע תורה, תלמוד להלכות זה דין שייך שלכאורה שאף ,247ולהעיר ,
ברכה  סימן "יראה שבו במקום ללמוד והולך בקולם שומע שאינו בכך מתבטא גופא ואם אב דכיבוד שהענין

ששם" הרב לפני -בתלמודו

של  באופן יהי' לא הפרנסה שענין או בפרנסה, לקשיים יגרום זה שענין היא לכך הסיבה כאשר ועאכו"כ
ללבוש" ובגד לאכול "לחם רק אלא דמותרות, ומותרות אשר 248מותרות "וכל בהבטיחו, יעקב, שביקש (כפי

לך" אעשרנו עשר לי ).249תתן

.ÁÓ.לעקרתֿהבית ובמיוחד ואחת, אחד לכל מוסרֿהשכל גם וזהו
זה  ועל המוקדמות, הילדות בשנות הוא מכונו על להעמידו הילד של לחינוכו היסוד שהתחלת - ובהקדמה

הכתוב  כ 72אומר גם דרכו פי על לנער ממנה"."חנוך יסור לא יזקין י

ומצבו - שמעמדו בספריהם, והדפיסו זו, למסקנא הרפואה חכמת גם הגיעה שנה אלפי שלשת לאחרי ורק
לכלל  שהגיע קודם ילד, בהיותו וחוויותיו באורחֿחייו ותלוי' קשורה יזקין", כי "גם בזקנותו, האדם של
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שם.237) ובנצו"ז רע"א קג, זח"ג ראה
בתחלתה238) תרצ"ט כסלו י"ט שיחת 315).ראה ע' תרצ"ט (סה"ש

- מנחם (תורת ואילך ס"ד תשי"ט כסלו י"ט שיחת גם וראה
וש"נ. ואילך). 254 ע' חכ"ד התוועדויות

יא.239) נא, שם יו"ד. לה, ישעי'
גם240) חמ"ה ראה התוועדויות - מנחם וש"נ.תורת .78 ס"ע
ריש 241) חכ"ד (אג"ק זו שנה שבט יו"ד דמחרת מכתב גם ראה

וש"נ. סד). ע'
ח.242) ד, קהלת ע"פ
ובכ"מ.243) ג. יא, ואתחנן לקו"ת ראה

ישעי'244) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה
תקג. רמז
ריש 245) רעג, זח"ג רע"א. מא, נדרים סע"א. סח, כתובות ראה

ע"ב.
סוסר"מ.246) יו"ד שו"ע
ריש 247) חכ"ח רלז. ע' ריש חכ"ו תעח. ע' חכ"ב אג"ק גם ראה

ועוד. .42 הערה 214 ע' חכ"ב לקו"ש רעט. ע'
כ.248) כח, ויצא
כב.249) שם,



e"kyz'dנ ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

מצטיירת  שלפנ"ז בשנים כבר שנים; ושבע שנים שמונה שנים, תשע שנים, עשר לגיל שהגיע וקודם ברֿמצוה,
יזקין". כי "גם הנהגתו ואופן האדם של -דמותו

נתונים  והם עמהם, נמצאת שהיא להאם, בעיקר שייך זה הרי - ביותר קטנים ילדים אודות מדובר וכאשר
האב,250בידי' מאשר יותר בבית שנמצאים הגדולה, האחות או הגדול לאח גם שייך זה הרי מסויימת ובמדה ;

ביותר. הקטנים הילדים עם כ"כ מתעסק  שאינו

הכי  הפקדון את בידן ליתן בהן והאמינו שבטחו - ישראל נשי של זכותן גודל גם מובן שבדבר ומהאחריות
הקב"ה, של חשוב

רוחי"- אפקיד "בידך באמרו הקב"ה, בידי מפקיד שהאדם הפקדון שישנו הפקדון 251דכשם החזרת ועל ,
המדרש  וכדברי ההורים. בידי נותן שהקב"ה הפקדון גם ישנו כמו"כ לפניך", אני "מודה שמרת 252אומר "אם :

נרך" את משמר אני נרי -את

הגשמי, בעוה"ז בחייהם באמת מאושרים שיהיו כדבעי, אותם ולחנך בגופים, שירדו ישראל נשמות לשמור
ברוחניות. והן בגשמיות הן

שעוד  באופן מקטנותם, החל הילדים את לחנך - הבית עקרת האם, ובפרט - ההורים צריכים זה ובשביל
ואמי" אבי קרוא הנער ידע זכר,253"בטרם אצל - המילה מיום החל וכאמור, והמצוה, התורה בדרך כבר ילך

דמיא" דמהילא ש"כמאן נקבה, לשמו,142ואצל הראוי אדם יהודי, בתור צורתו כבר מתחיל ומאז לידתה, מיום ,
השל"ה  (כפירוש לעליון" "אדמה כדמותנו"155ע"ש "בצלמנו בחר 254), שבו לגוף בנוגע והן לנשמה בנוגע הן ,

.255השם 

שגידלנו", גידולים "ראה ואומרים: צדקנו, משיח לקראת עמהם שהולכים השם", "צבאות מעמידים וכך

בימינו. ובמהרה לבב, וטוב שמחה מתוך

מחר. גם התוועדות יערכו שמסתמא באמרו, והיין, המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

עמך"]. את "הושיעה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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וש"נ.250) .216 ע' חכ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ו.251) לא, תהלים
ד.252) פ"ד, דב"ר

ד.253) ח, ישעי'
כו.254) א, בראשית
ואילך).255) סע"ב (סט, פמ"ט תניא ראה

e"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'a mei zgiy

מצטיירת  שלפנ"ז בשנים כבר שנים; ושבע שנים שמונה שנים, תשע שנים, עשר לגיל שהגיע וקודם ברֿמצוה,
יזקין". כי "גם הנהגתו ואופן האדם של -דמותו

נתונים  והם עמהם, נמצאת שהיא להאם, בעיקר שייך זה הרי - ביותר קטנים ילדים אודות מדובר וכאשר
האב,250בידי' מאשר יותר בבית שנמצאים הגדולה, האחות או הגדול לאח גם שייך זה הרי מסויימת ובמדה ;

ביותר. הקטנים הילדים עם כ"כ מתעסק  שאינו

הכי  הפקדון את בידן ליתן בהן והאמינו שבטחו - ישראל נשי של זכותן גודל גם מובן שבדבר ומהאחריות
הקב"ה, של חשוב

רוחי"- אפקיד "בידך באמרו הקב"ה, בידי מפקיד שהאדם הפקדון שישנו הפקדון 251דכשם החזרת ועל ,
המדרש  וכדברי ההורים. בידי נותן שהקב"ה הפקדון גם ישנו כמו"כ לפניך", אני "מודה שמרת 252אומר "אם :

נרך" את משמר אני נרי -את

הגשמי, בעוה"ז בחייהם באמת מאושרים שיהיו כדבעי, אותם ולחנך בגופים, שירדו ישראל נשמות לשמור
ברוחניות. והן בגשמיות הן

שעוד  באופן מקטנותם, החל הילדים את לחנך - הבית עקרת האם, ובפרט - ההורים צריכים זה ובשביל
ואמי" אבי קרוא הנער ידע זכר,253"בטרם אצל - המילה מיום החל וכאמור, והמצוה, התורה בדרך כבר ילך

דמיא" דמהילא ש"כמאן נקבה, לשמו,142ואצל הראוי אדם יהודי, בתור צורתו כבר מתחיל ומאז לידתה, מיום ,
השל"ה  (כפירוש לעליון" "אדמה כדמותנו"155ע"ש "בצלמנו בחר 254), שבו לגוף בנוגע והן לנשמה בנוגע הן ,

.255השם 

שגידלנו", גידולים "ראה ואומרים: צדקנו, משיח לקראת עמהם שהולכים השם", "צבאות מעמידים וכך

בימינו. ובמהרה לבב, וטוב שמחה מתוך

מחר. גם התוועדות יערכו שמסתמא באמרו, והיין, המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

עמך"]. את "הושיעה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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וש"נ.250) .216 ע' חכ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ו.251) לא, תהלים
ד.252) פ"ד, דב"ר

ד.253) ח, ישעי'
כו.254) א, בראשית
ואילך).255) סע"ב (סט, פמ"ט תניא ראה

glyie zyxt zegiy ihewleh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"˙ÂÂˆÓÏ ‰¯˘ÚŒ˘Ï˘ Ô·"

הפסוק  דינה 1על אחי ולוי שמעון יעקב בני שני "ויקחו
עשרה  שלוש בני אז היו שהם חז"ל, אומרים חרבו..." איש

לומדים 2שנים  ומכאן שלשֿעשרה 3, "בן של ההלכה את
נקראים4למצוות" כבר עשרה שלוש שבגיל כיוון :yi`5,

גדלות  על המורה [ככתוב 6כינוי לאיש...",7– שמך "מי
עשרה  שלוש שבגיל אומרת, זאת – לאיש"] והיית "וחזקת

גדול של לדרגה בכל drca8מגיעים חייבים ולכן ,
המצוות.

ייתכן  גיל 9אמנם, לפני גם ברֿשכל יהיה שנער
שלימות לו חסרה זאת למרות אך zrcdשלשֿעשרה,

קיום  חשיבות של הן והתחושה ההכרה לו חסרה – והרגש
באיֿקיומן, המחסור של והן המצוות

לכך  שמביאים שאף 10[כפי דעלמא", ב"מילי דוגמא
את  היטב מבין – שלשֿעשרה גיל לפני – קטן ילד כאשר
של  הענין "אמיתת זאת בכל וגדולה, ממון של החשיבות
ההכרה  מן רחוק עדיין הוא – ממנו" רחוק וגדולה ממון
ההפוך, בכיוון גם וכך מבוגר. של האמיתית והתחושה

"שפלו  אין לגבי במגרעתן, מבין שהוא שלמרות ודלות", ת
השפלות  חסרון היטב ש"מרגיש המבוגר כתחושת זה

והדלות..."]

ואיֿאפשר  ולהתנהגותו, למעשיו אחראי הוא אין ולכן
המצוות. קיום חובת את עליו להטיל

.·
‰ÂˆÓŒ¯· ÔÈ·Ï "Ì„‡" ÔÈ· ¯˘˜‰

רבות  פעמים אמרו נשיאינו ֿ 11רבותינו בר בחגיגות
הפסוק  על שהתבסס מאמר מכך mc`"13"נעשה12מצוה .

שהיא  "אדם", דרגת לבין ברֿמצוה בין קשר שיש מובן,
"איש" מאשר יותר נעלית במספר 14דרגה שמוסבר כפי –

(אדם,15מקומות  בהם נקרא שאדם השמות ארבעת לגבי

התואר  הוא מביניהם ביותר שהנעלה אנוש), גבר, איש,
שלימותו. על המורה "אדם",

בן  שיגיע מספיק במצוות לחייב כדי אם להבין: וצריך
הענין  את מקשרים מדוע "איש", של לדרגה שלושֿעשרה

"אדם"? של לדרגה ברֿמצוה של

.‚
"Ì„‡" ÔÈ·Ï "˘È‡" ÔÈ· Ï„·‰‰‰

"איש" התואר הוא: "אדם" לבין "איש" בין ההבדל
(רגשות) ל"מדות" הקשור השכל דרגת כלפי ואף 16מפנה ,

שבהן  המושלמת אשר ביותר, רבות דרגות ישנן בכך
עשרים  בגיל על 17מושגת מורה "אדם" התואר ואילו ,

למידות  להשתייכות שמעבר השכל .18מעלת

"נעשה בין הקשר יותר תמוה זה לבין `mcלפי "

שזה  למי "אדם" המעלה את לשייך אפשר כיצד ברֿמצוה:
שנים? עשרה שלוש לו מלאו עתה

בהיותו  שאמנם היא, שהכוונה לומר, אפוא הכרחי
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כה.1) לד, פרשתנו
ובאופן 2) – החשבון (ע"פ כאן טוב ושכל טוב לקח מדרש יוד. פ"פ, ב"ר

הבאה. בהערה בהנסמן זמ"ז). שונה
(לגירסת 3) מכ"א פ"ה אבות ורע"ב רש"י יוסי. ור' ד"ה ב) (כט, נזיר רש"י

מהרי"ל  (שו"ת הקושיא וידועה – שם. ויטרי מחזור מכ"ב). – בסידורו אדה"ז
– בח'. ילדו הראשונות דדורות ועוד איש, הוי לא מי"ג דפחות מנלן סנ"א):

.24 הערה לקמן וראה
הי"א.4) פ"ב עשור שביתת הל' רמב"ם שם. (ראה n"kaeאבות

קלח, ע' גדול ע' תלמודית ).p"yeאנציקלופדי'
איש.5) ונקרא גדול נקרא ה"י: פ"ב אישות הל' הרמב"ם בלשון
קרוי 6) ואינו יעשו.. אשר אשה או איש דכתיב שם: לאבות ורע"ב ברש"י

לימוד  הוא במצות מחוייב "איש" שדוקא זה וא"כ – כו' י"ג בן שהוא עד איש
טעם. בלי הכתוב גזירת שהוא לומר כלל הכרח אין אבל מקרא.

בשמו"ר 7) כמ"ש דלא  והוא – שם בחיי ורבינו (וכפרש"י יד ב, שמות
איש. ע' להרד"ק השרשים ספר וראה ב. ב, מ"א שם).

בתחילתו,8) הנ"ל ע' תלמודית אנציקלופדי' .p"yeראה
קטו.9) ע' עת"ר סה"מ ואילך. 15 ע' פ"ה התפלה קונטרס בכ"ז ראה

א'רכז. ע' ח"ג תער"ב המשך
שם.10) תער"ב המשך שם. עת"ר סה"מ .16 ע' שם התפלה קונטרס

תר"ם.11) אדם נעשה – לדוגמא
כו.12) א, בראשית
(אצל 13) מען פלעגט מאמרים מצוה בר די אשר אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר

מתחילים  נשיאינו) (רבותינו היו "ברֿמצוה" (=שמאמרי אנהויבן הנשיאים)
ההתחלה). את לפעמים השמיטו להעתיק המאמר (וכשניתן אדם נעשה בד"ה)

והיית 14) וחזקת ד"ה מאמר שאמרו נשיאינו רבותינו אצל שמצינו להעיר
דחנוכה  ב' ב), קז, ח"א (לקו"ד תרנ"ג אייר י"א – תפלין חינוך ביום לאיש

תרצ"ו.
לכ"ק  בנוגע – (10 ע' לנער חנוך .246 (ע' תיש"א מסה"מ ולהעיר

א געווארן ער איז דאמאלס נ"ע: מהורש"ב געווארן `yiאדמו"ר איז ער ווען .
א  זיין זאל ער געבענטשט מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד אים האט מצוה בעל

mc`נהיה (=אז .yi` מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד ברכו מצוה בעל כשנהיה .
).`mcשיהיה

תרכ"ט.15) ימרט כי ואיש ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת א. מח, זח"ג ראה
ס"חֿט). אדם ע' הערכיםֿחב"ד ספר (ראה ועוד פ"ז. החסידות תורת קונטרס

[המתורגם]16) לקו"ש בארוכה וראה פ"ב. (לאדהאמ"צ) המילות פירוש
ואילך. 97 ע' ח"ד

שם.17) המלות פירוש
שם).18) 24 (והערה שם לקו"ש בארוכה ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc zay(iyily meil)

íéãéîìza,micinlzd zel`y lr aiyn `le -àeä ïäk íàålrea ©©§¦¦§¦Ÿ¥
,df,äçðî Lébî ïa Bì äéäé àìodk ,qgpt xg` aezkd qgiin o`ke Ÿ¦§¤¥©¦¦§¨

,dgpn yibndpéî òîL åàì àlàyàèç àì ñçðt.yi` zy`a ¤¨¨§©¦¨¦§¨Ÿ¨¨
:ax ixac lr `xnbd dywnàlà,jixacl,'ïeákLé øLà' áéúk àä ¤¨¨§¦£¤¦§§

:`xnbd zayiin .e`hg qgpt mbe iptg mby rnyne,áéúk 'ïákLé'¦§¨¥§¦
.ecal iptg lr jlede ,cigi oeyla

:cer `xnbd dywnáéúëäåmdil` mdia` ilr zgkezaa '` l`eny) §¨§¦
(ckäòeîMä äáBè àì ék éða ìà'rn rnW ikp` xW`,''d mr mixa ©¨¨¦Ÿ¨©§¨£¤¨Ÿ¦Ÿ¥©©£¦¦©

:`xnbd zvxzn .mdipy z` gikedy ixd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
áéúk 'éða'.cal iptgl dpeekde ,cigi oeyla §¦§¦

:`xnbd zl`ey aeyáéúëäåmyíéøéáòî'z` mi`iany ,''d mr §¨§¦©£¦¦
:`xnbd zvxzn .xn`p mdipy lry rnyne ,dxiar icil 'd mrøîà̈©

,áéúk 'íøéáòî' ,òLBäé áøc déøa àðeä áø.cigi oeyla ©¨§¥§©§ª©©£¦¨§¦
:`xnbd dywnáéúëäåweqta my(ai a)ilr ipaE''ìòiìá éðaoeyla §¨§¦§¥¥¦§¥§¦©©

:`xnbd zvxzn .miaxéðôçì úBçîì ñçðôì Bì äéäL CBzîlr ¦¤¨¨§¦§¨¦§§¨§¦
eiyrnàèç eléàk áeúkä åéìò äìòî ,äçéî àìåoipra `ed s` §Ÿ¦¨©£¤¨¨©¨§¦¨¨

.df
:l`eny ipa oipra oecl zxaer `xnbdéðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦

øîBàä ìk ,ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨¥
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המשך ביאור למסכת שבת ליום שלישי עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  דינה 1על אחי ולוי שמעון יעקב בני שני "ויקחו
עשרה  שלוש בני אז היו שהם חז"ל, אומרים חרבו..." איש

לומדים 2שנים  ומכאן שלשֿעשרה 3, "בן של ההלכה את
נקראים4למצוות" כבר עשרה שלוש שבגיל כיוון :yi`5,

גדלות  על המורה [ככתוב 6כינוי לאיש...",7– שמך "מי
עשרה  שלוש שבגיל אומרת, זאת – לאיש"] והיית "וחזקת

גדול של לדרגה בכל drca8מגיעים חייבים ולכן ,
המצוות.

ייתכן  גיל 9אמנם, לפני גם ברֿשכל יהיה שנער
שלימות לו חסרה זאת למרות אך zrcdשלשֿעשרה,

קיום  חשיבות של הן והתחושה ההכרה לו חסרה – והרגש
באיֿקיומן, המחסור של והן המצוות

לכך  שמביאים שאף 10[כפי דעלמא", ב"מילי דוגמא
את  היטב מבין – שלשֿעשרה גיל לפני – קטן ילד כאשר
של  הענין "אמיתת זאת בכל וגדולה, ממון של החשיבות
ההכרה  מן רחוק עדיין הוא – ממנו" רחוק וגדולה ממון
ההפוך, בכיוון גם וכך מבוגר. של האמיתית והתחושה

"שפלו  אין לגבי במגרעתן, מבין שהוא שלמרות ודלות", ת
השפלות  חסרון היטב ש"מרגיש המבוגר כתחושת זה

והדלות..."]

ואיֿאפשר  ולהתנהגותו, למעשיו אחראי הוא אין ולכן
המצוות. קיום חובת את עליו להטיל

.·
‰ÂˆÓŒ¯· ÔÈ·Ï "Ì„‡" ÔÈ· ¯˘˜‰

רבות  פעמים אמרו נשיאינו ֿ 11רבותינו בר בחגיגות
הפסוק  על שהתבסס מאמר מכך mc`"13"נעשה12מצוה .

שהיא  "אדם", דרגת לבין ברֿמצוה בין קשר שיש מובן,
"איש" מאשר יותר נעלית במספר 14דרגה שמוסבר כפי –

(אדם,15מקומות  בהם נקרא שאדם השמות ארבעת לגבי

התואר  הוא מביניהם ביותר שהנעלה אנוש), גבר, איש,
שלימותו. על המורה "אדם",

בן  שיגיע מספיק במצוות לחייב כדי אם להבין: וצריך
הענין  את מקשרים מדוע "איש", של לדרגה שלושֿעשרה

"אדם"? של לדרגה ברֿמצוה של

.‚
"Ì„‡" ÔÈ·Ï "˘È‡" ÔÈ· Ï„·‰‰‰

"איש" התואר הוא: "אדם" לבין "איש" בין ההבדל
(רגשות) ל"מדות" הקשור השכל דרגת כלפי ואף 16מפנה ,

שבהן  המושלמת אשר ביותר, רבות דרגות ישנן בכך
עשרים  בגיל על 17מושגת מורה "אדם" התואר ואילו ,

למידות  להשתייכות שמעבר השכל .18מעלת

"נעשה בין הקשר יותר תמוה זה לבין `mcלפי "

שזה  למי "אדם" המעלה את לשייך אפשר כיצד ברֿמצוה:
שנים? עשרה שלוש לו מלאו עתה

בהיותו  שאמנם היא, שהכוונה לומר, אפוא הכרחי
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כה.1) לד, פרשתנו
ובאופן 2) – החשבון (ע"פ כאן טוב ושכל טוב לקח מדרש יוד. פ"פ, ב"ר

הבאה. בהערה בהנסמן זמ"ז). שונה
(לגירסת 3) מכ"א פ"ה אבות ורע"ב רש"י יוסי. ור' ד"ה ב) (כט, נזיר רש"י

מהרי"ל  (שו"ת הקושיא וידועה – שם. ויטרי מחזור מכ"ב). – בסידורו אדה"ז
– בח'. ילדו הראשונות דדורות ועוד איש, הוי לא מי"ג דפחות מנלן סנ"א):

.24 הערה לקמן וראה
הי"א.4) פ"ב עשור שביתת הל' רמב"ם שם. (ראה n"kaeאבות

קלח, ע' גדול ע' תלמודית ).p"yeאנציקלופדי'
איש.5) ונקרא גדול נקרא ה"י: פ"ב אישות הל' הרמב"ם בלשון
קרוי 6) ואינו יעשו.. אשר אשה או איש דכתיב שם: לאבות ורע"ב ברש"י

לימוד  הוא במצות מחוייב "איש" שדוקא זה וא"כ – כו' י"ג בן שהוא עד איש
טעם. בלי הכתוב גזירת שהוא לומר כלל הכרח אין אבל מקרא.

בשמו"ר 7) כמ"ש דלא  והוא – שם בחיי ורבינו (וכפרש"י יד ב, שמות
איש. ע' להרד"ק השרשים ספר וראה ב. ב, מ"א שם).

בתחילתו,8) הנ"ל ע' תלמודית אנציקלופדי' .p"yeראה
קטו.9) ע' עת"ר סה"מ ואילך. 15 ע' פ"ה התפלה קונטרס בכ"ז ראה

א'רכז. ע' ח"ג תער"ב המשך
שם.10) תער"ב המשך שם. עת"ר סה"מ .16 ע' שם התפלה קונטרס

תר"ם.11) אדם נעשה – לדוגמא
כו.12) א, בראשית
(אצל 13) מען פלעגט מאמרים מצוה בר די אשר אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר

מתחילים  נשיאינו) (רבותינו היו "ברֿמצוה" (=שמאמרי אנהויבן הנשיאים)
ההתחלה). את לפעמים השמיטו להעתיק המאמר (וכשניתן אדם נעשה בד"ה)

והיית 14) וחזקת ד"ה מאמר שאמרו נשיאינו רבותינו אצל שמצינו להעיר
דחנוכה  ב' ב), קז, ח"א (לקו"ד תרנ"ג אייר י"א – תפלין חינוך ביום לאיש

תרצ"ו.
לכ"ק  בנוגע – (10 ע' לנער חנוך .246 (ע' תיש"א מסה"מ ולהעיר

א געווארן ער איז דאמאלס נ"ע: מהורש"ב געווארן `yiאדמו"ר איז ער ווען .
א  זיין זאל ער געבענטשט מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד אים האט מצוה בעל

mc`נהיה (=אז .yi` מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד ברכו מצוה בעל כשנהיה .
).`mcשיהיה

תרכ"ט.15) ימרט כי ואיש ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת א. מח, זח"ג ראה
ס"חֿט). אדם ע' הערכיםֿחב"ד ספר (ראה ועוד פ"ז. החסידות תורת קונטרס

[המתורגם]16) לקו"ש בארוכה וראה פ"ב. (לאדהאמ"צ) המילות פירוש
ואילך. 97 ע' ח"ד

שם.17) המלות פירוש
שם).18) 24 (והערה שם לקו"ש בארוכה ראה
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זאת, למרות אך כדלעיל, ל"איש", הנער נעשה ברֿמצוה
של  בהשפעה לתחושה להגיע מחובתו המצוות בקיום

"אדם". דרגת

.„
"˘È‡" ˙‚¯„· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡

הפסוק  הוא "איש" בדרגה להסתפק שאין לכך המקור
כאשר  תמוה: לכאורה שהרי עצמו, חרבו" איש "ויקחו...
בעקבות  במצוות מתחייבים עשרה שלוש לגיל מגיעים

למדות) (הקשורים ובדעת בשכל שמתרחש le`החידוש
ybxa המסוגל לברֿדעת הנער של היותו הוא החידוש ,

– ומצוות תורה של האחריות את עצמו על ולקבל להבין

איש  "ויקחו... הפסוק מן זה ענין נלמד כיצד כך, ואם
הנובעת  פעולה על המספר זכר", כל ויהרגו חרבו...

?ybxd19מהתגברות

מכיל  ויהרגו..." "ויקחו... שהפסוק מובן, מכך
אלא  "איש", בדרגת מושגת שאיננה מעלה במשמעתו
מן  ללמוד ניתן ולפיכך מושלמת, נעשית היא שבאמצעותה
בן  הנער (שבהיות "איש" בדרגת להסתפק שאין הפסוק
"איש"), היותו מפני רק במצוות מתחייב הוא עשרה שלוש
במילים  הרמוזה למעלה להגיע שמוכרחים אלא

"ויקחו...",

ברֿמצוה  בחגיגת רבותינו אמרו מדוע גם מובן בכך
"נעשה בפסוק המתחיל הענין `mcמאמר אמנם כי – "

ולבר  לאיש היותו הוא למצוות עשרה שלוש בן של הכללי
והכרחי  בלבד, בכך להסתפק אין זאת, בכל אך דעת,

" של הרוחנית העבודה מדרך להשפעה ",`mcלהגיע
להלן. שיוסבר כפי "ויקחו...", של לעבודה הדומה

.‰
!ÔÈÚ‰ ¯Â˜ÓÏ ˙ÂÚ„‰ È˙˘ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰

הוא: לכך ההסבר

ישנן  למצוות עשרה שלוש בן של ההלכה מקור לגבי
ענין  ב) מפסוקנו. נלמד שהענין כדלעיל א) דיעות: שתי

מסיני  למשה הלכה שהם "השיעורים" מן אחד הוא .20זה

נובע  הראשונה הדיעה לפי הוא: שתיהן בין ההבדל

בני  רוב נעשים טבעי שבאופן כיוון טבעי, משינוי הענין
ובדעה,האדם בשכל לגדולים עשרה שלוש לגיל בהגיעם

הוא זה ענין השניה הדעה לפי תלוי dkldואילו ואינו ,
טבעי  .21בשינוי

הזמן  לגבי – להלכה מינה נפקא גם נובע זה מהבדל
בהן  חייבים שהם המצוות בקיום בניֿנח מתחייבים :22שבו

עשרה  שלוש ל"בן שהסיבה הראשונה, הדעה לפי
מתחייבים  נח בני שגם יוצא, טבעית, היא למצוות"

עשרה; שלוש בגיל במצוותיהן

למשה  הלכה הוא זה שכלל השניה, הדיעה לפי ואילו
השיעורין" ניתנו "לא שלהם נח, בני שאצל מובן, ,23מסיני,

אחד  כל של ודעתו שכלו לפי ההתבגרות בהתאם 24תלויה
.ely25לטבעו

.Â
Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ˙ÂÚÓ˘Ó‰

מהוות לעיל המוזכרות הדעות zipgexdשתי dceara
mc`d ly התורה קיום שבהתחלת לסדר דרכים שתי

יהודי: עלֿידי והמצוות

עבודה  של להיות הדרך צריכה הראשונה הדיעה לפי
ומצוות  תורה לקיים שחובתו כיוון כלומר, השכל. לפי

שבהגיעו  טבעית, שכלית בהתבגרות להכרה 26תלויה
הרי  קיומן, חובת עליו מוטלת המצוות בענין ולתחושה

השכלית; בדרך להיות צריכה עבודתו שתחילת מובן,

לקבל  השלשֿעשרה בן חייב השניה, הדיעה לפי ואילו
מצד המצוות עול את עצמו מפני dkldעל מסיני, למשה

edÎjexaÎyecwd`שזהו ieeiv דרכו שתחילת אפוא, ויוצא ,
עול  קבלת מתוך להיות צריכה ומצוות תורה .27בקיום

.Ê
È˘· Í¯Âˆ ˘È ‰Â˘‡¯‰ ‰Ú„‰ ÈÙÏÌÈÙÂ‡‰

"ויקחו... הפסוק שמן הראשונה, הדעה לפי גם אבל
עשרה  שלש (בן העבודה שתחילת לומדים חרבו..." איש
הרי  ודעת, טעם עלֿפי שכלית, להיות צריכה למצוות)

דעה28לומדים  לפי גם זאת, שבכל עצמו, זה efמפסוק
שמעל  נפש, מסירות של לעבודה המצוות קיום קשור
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כי 19) ד"ה ו) (מט, ויחי פרש"י מאד. להם ויחר ז: לד, פרשתנו ראה
באפם.

אבות 20) ברש"י הב' פי' סנ"א. מהרי"ל שו"ת טז. כלל ריש הרא"ש שו"ת
שם.

"עושים"21) (ושנים) דסימנים ס"ל כי זו, שיטה טעם להסביר יש ואולי
דהוי (ולא הל i`x'גדלות לרמב"ם צפע"נ עיין – גדלות) פ"ב על אישות '

ה"ט.
ואילך.22) 70 ע' ח"י לקו"ש .421 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ ראה
ה"י.23) פ"ט מלכים הל' רמב"ם

שהיו 24) הראשונים ד"בדורות א) סט, (סנהדרין בידוע מתוד"ה להעיר
הרבה". מקודם גדלות זמן הי' שערות להביא ממהרים

פ"י 25) ושם שם – הרמב"ם (בשיטת סשי"ז יו"ד חת"ס בשו"ת כ"כ
ה"ב).

(26– בשלימות דעתו תהי' לא אז שגם הכלל מן יוצא שאפשר ואע"פ
פל"ד. ח"ג מו"נ וראה תדבר. הרוב על התורה הרי

לדין")27) ש(ב"אם – אע"פ נקבל הלכה דאם ב) עו, (יבמות וכמחז"ל
תשובה. יש

(28.421 ע' שם .74 הערה 162 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
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איש "ויקחו... שנאמר כפי של eaxgלשכל, פעולה – "...
נפש. מסירות

זו  דעה שלפי לעיל, למוסבר סותרת אינה זאת עובדה
כאשר  גם כי שכלית, הכרה מתוך לעבודה היא הכוונה
ובמצוות, בתורה והבנה הכרה מתוך להיות צריכה העבודה

זאת, עול,ceqiבכל קבלת של הענין הוא העבודה
יכולה  זה, יסוד קיים כאשר רק כי ודעת, מטעם שלמעלה

כראוי  להתבצע שכלית, מהכרה הנובעת .29העבודה,

.Á
ÌÈÙÂ‡‰ È˘· Í¯Âˆ ˘È˘ ‰ÁÎÂ‰‰

תורה  קיום על הכלליות באזהרות לכך: ההוכחות מן
נאמר  ואת 30ומצוות החיים את היום לפניך נתתי "ראה

בעיני  האדם "רואה" לכאורה, בחיים". ובחרת הטוב...
מה  ולשם וטוב", "חיים היא והמצוות התורה שדרך שכלו

צורך בחיים?exidfdlיש שיבחר

בתורה  האדם בחירת אם הוא: לכך ההסבר אלא,
החיים  שהם השכלית הבנתו על רק תתבסס ובמצוות

עדיין יהא לא הוא היא caerוהטוב, ה' עבודת כי ה'.
לאדונו  העבד מה31כעבודת כל :cardy מפני הוא עושה

להתבסס צריכה ולכן אדונו. עליו שהטיל בחירת העול
על ובמצוות בתורה "ובחרת ieeivהאדם הקדושֿברוךֿהוא

בחיים".

וגם  – נתתי..." "ראה ואומר הפסוק מקדים כן לפני אך
"ובחרת בפסוק מודגש "ובחרת" כי miigaבציווי – "

כל  אל יחדרו והמצוות שהתורה רוצה, הקדושֿברוךֿהוא
השכל  גם צריך ולפיכך וכוחותיו, האדם של מציאותו

והטוב. החיים הם והמצוות שהתורה ולחוש להבין

.Ë
"Ì„‡"· ÌÈÈÚ‰ È˘

לבין  מצוה בר שבין הקשר מובן לעיל האמור כל לפי

":`mc"נעשה

השלימות  שיא א) ענינים: שני נכללים "אדם" בתואר

מאד" אותיות "אדם ב) לעיל. כמוסבר השכל, –32של
לשכל  שמעל גבול", "בלי של מתבטאת 33דרגה זו [דרגה .

מן  נובע שבו הדיבור כח כי מדבר, האדם של בהיותו

השכל  מן הנעלה שבנפשו, גבול" ].34ה"בלי

"אדם", – תואר באותו רמוזים הענינים ששני וכיוון

קשר. ביניהם שיש נראה,

מגיע  כאשר גם כך: זאת להסביר יש האדם ובעבודת

"אדם", של השכל לדרגת השכלית, השלימות לשיא האדם
למסירות  הוא נזקק "איש", של השכל מדרגת הנעלית

לשכל  שמעל ;35הנפש

הנפש  מסירות כח אצלו בולט כאשר גם שני: ומצד

להשתדל, עליו אלא בכך, להסתפק לו אל לשכל, שמעל

הוא  שראשיתם הפנימיים, נפשו כחות לכל יחדור זה שכח
השכל. כח

את  מצוה בר בחגיגות שאמרו לכך מהרמזים אחד וזהו
מגיעים  כאשר שגם להראות, כדי – אדם" "נעשה המאמר

אין  "איש", מכונים שאז למדות), (הקשור השכל לשלימות

עבודה  חרבו...", "איש של לעבודה להגיע וצריך בכך, די
לשכל  שמעל נפש מסירות "אדם"36של לדרגת הקשורה ,

אותיות –c`n.
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ב.32) כט, שה"ש לקו"ת ד. מו, תו"א שם. לב"ר ובפרש"י ה פ"ח, ב"ר

פכ"ב. תרל"ז וככה המשך
ועוד.33) שם. לקו"ת
שם.34) תרל"ז וככה

וראה 35) השכל. מן למעלה שיש מכריח עצמו השכל – בשכל הענין
ועוד. פ"ק. ח"א תער"ב המשך

הדעת,36) בענין ועוד, ואילך) קכב (ע' עת"ר בסה"מ המבואר עפ"י
da jynpy,(וס"ט (ס"א בפנים הנ"ל יומתק – הרצון ופנימיות הרצון מבחי'

נכלל  י"ג בבן שצ"ל מהשכל שלמעלה אדם) אותיות (מאד דמסנ"פ הענין שגם
ובר איש שנעשה .dricבזה
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איש "ויקחו... שנאמר כפי של eaxgלשכל, פעולה – "...
נפש. מסירות

זו  דעה שלפי לעיל, למוסבר סותרת אינה זאת עובדה
כאשר  גם כי שכלית, הכרה מתוך לעבודה היא הכוונה
ובמצוות, בתורה והבנה הכרה מתוך להיות צריכה העבודה

זאת, עול,ceqiבכל קבלת של הענין הוא העבודה
יכולה  זה, יסוד קיים כאשר רק כי ודעת, מטעם שלמעלה

כראוי  להתבצע שכלית, מהכרה הנובעת .29העבודה,

.Á
ÌÈÙÂ‡‰ È˘· Í¯Âˆ ˘È˘ ‰ÁÎÂ‰‰

תורה  קיום על הכלליות באזהרות לכך: ההוכחות מן
נאמר  ואת 30ומצוות החיים את היום לפניך נתתי "ראה
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מה  ולשם וטוב", "חיים היא והמצוות התורה שדרך שכלו

צורך בחיים?exidfdlיש שיבחר

בתורה  האדם בחירת אם הוא: לכך ההסבר אלא,
החיים  שהם השכלית הבנתו על רק תתבסס ובמצוות

עדיין יהא לא הוא היא caerוהטוב, ה' עבודת כי ה'.
לאדונו  העבד מה31כעבודת כל :cardy מפני הוא עושה

להתבסס צריכה ולכן אדונו. עליו שהטיל בחירת העול
על ובמצוות בתורה "ובחרת ieeivהאדם הקדושֿברוךֿהוא

בחיים".
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והטוב. החיים הם והמצוות שהתורה ולחוש להבין

.Ë
"Ì„‡"· ÌÈÈÚ‰ È˘

לבין  מצוה בר שבין הקשר מובן לעיל האמור כל לפי

":`mc"נעשה
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נד

הערות לספר הזהר פרשת וישלח

ויאמר יעקב, אלקי אבי אברהם ואלקי אבי יצחק, ה' 
האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך, ואיטיבה עמך.

רבי יוסי פתח ואמר . . . צלותא דכל בני נשא צלותא, 
דקב"ה  קמיה  דקיימא  צלותא  איהי  דמסכנא  וצלותא 
ותבר תרעין ופתחין ועאלת לאתקבלא קמיה. הדא הוא 
דכתיב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, וכתיב 

שמוע אשמע צעקתו.
)זהר פרשת וישלח קסח, ב(

ויאמר יעקב, אלקי אבי אברהם ואלקי אבי יצחק, ה' 
האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך, ואיטיבה עמך1.

תפילה  אדם  כל  תפילת   .  .  . ואמר  פתח  יוסי  רבי 
היא, ותפילת העני היא תפילה שעומדת לפני הקב"ה, 
זהו  לפניו.  להתקבל  ועולה  ודלתות  שערים  ושוברת 
דכתיב2 והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, וכתיב3 

שמוע אשמע צעקתו.
הביא שני פסוקים,

בראשון כתיב ושמעתי, ובשני כתוב שמוע אשמע,
כי יש שלש תפילות, ערבית שחרית ומנחה.

ושמעתי – בתפילת ערבית.

שמוע אשמע – בתפילות שחרית ומנחה.

וקדמה תפילת ערבית לשחרית ומנחה,
כי בסדר היום, שהלילה קודם ליום - תפילת ערבית 

קודמת,
ומה גם בעני - שהוא סיהרא, מדת לילה, מלכות.

)לקוטי לוי יצחק, פרשת וישלח, עמ' קלז(

א. לפי ביאור אאמו"ר מתורץ מדוע הקדים הזהר את 
הפסוק "ושמעתי", אף שהפסוק "שמוע אשמע" קודם 

לו,
)א(  שהיא  ערבית,  תפילת  על  קאי  "ושמעתי"  כי 

1 פרשתנו לב, י.
2 משפטים כב, כו.

3 שם, כב.

קודמת בסדר היום, )ב( שייכת במיוחד לעני, מדת לילה.
ב. ויש לומר עוד בטעם הקדמה זו:

אבי  אלקי  יעקב  "ויאמר  הפסוק  על  דרש  יוסי  רבי 
אבות  שתפילות  ומכיון  יצחק".  אבי  ואלקי  אברהם 

תיקנום4, סדר התפילות הוא לפי סדר האבות בפסוק - 
ערבית, שחרית, מנחה.

התפילות,  שלש  של  השייכות  גם  מובן  זה  ולפי 
ערבית שחרית ומנחה, לכאן.

ג. ויש להוסיף בטעם הקדמה זו - בפשטות:
 .  .  . ושמעתי - מדבר בעני )"כי היא כסותו לבדה 

במה ישכב"(.
שמוע אשמע - מדבר באלמנה ויתום )"כל אלמנה 

ויתום לא תענון"(, ש"נפשם שפלה . . . ורוחם נמוכה"5, 
בדוגמת עני6.

מקדים  העני,  תפילת  במעלת  מדבר  שהזהר  ומכיון 
"ושמעתי".

ד. והנה, יש לבאר עוד בטעם הבאת הפסוק "שמוע 
אשמע" לגבי מעלת תפילת העני, אף שפסוק זה אינו 

מדבר בעני.
השערים  כאשר  גם  תרעין"  "תבר  העני  תפילת 
נעולים, ח"ו. הרי שעל ידי תפילה זו מתקבלות גם שאר 

התפילות, מכיון שהיא פתחה את השערים גם להן.
והדבר מרומז בהבאת הפסוק "שמוע אשמע" )שלא 
קאי בתפילת העני(: לומר לך, שתפילת העני פועלת גם 

בנוגע לשאר התפילות.
וכן הוא לגבי שלש התפילות:

התחלת  היום,  סדר  בהתחלת  שהיא  ערבית,  תפילת 
העבודה - היא בדוגמת תפילת עני, "עני בדעת"7. והיא 

פותחת את השערים גם לתפילות שחרית ומנחה8.
)תורת מנחם תפארת לוי יצחק, וישלח, עמ' קעז(

4 ברכות כו, ב.
5 רמב"ם הלכות דעות ו, י.

6 והתורה הזהירה אפילו על אלמנתו ויתומיו של מלך )רמב"ם שם(.
7 ראה כתובות סח, א.

8 ויש להעיר ממאמר גדול בישראל: אני מתפלל לדעת זה התינוק )שו"ת 
הריב"ש סקנ"ז. נתבאר בדרך מצותיך, שרש מצות התפלה, פ"ח(.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
יח  חוברת

אלטהויז  בתֿשבע של שליחותה
ובא, קרב הפסח הגלות.חג שנות חמש של סופן ועמו

לדעת  ניתן פניה ומראה לבושה עלֿפי – צעירה אשה צועדת מרחוק והנה חלב, להשיג יצאתי אחד בוקר

כן?" הלא חנה, היא "את לי: ואמרה נעמדה אלי, התקרבה היא מזוודה. ובידה – מקומית אינה שהיא

בתו  שהיא מדבריה הכרתי לדבר, כשהתחילה אותי. שזיהתה מהעובדה התפעלתי אליהוֿחיים 142לרגע ,143של

אלינו. במיוחד נוסעת ושהיא

ושעה  הבאה, היממה לצורך הדרוש המזון כל את להשיג עלי היה שכן יכולתי, לא – לביתי עמה ללכת

דבר. להשיג ניתן יהיה לא כבר יותר מאוחר

עצמה  לא זה זמן כל ובמשך ימים, אותם של הנסיעה בתנאי יממות, שתי בן מסע עתה זה סיימה מצדה היא

מרחק  הרכבת, מתחנת רגליה שירכה שכבר לאחר – לי ולהמתין בבוץ שלעמוד כך איומה; בצפיפות וישבה עין

עייפות. מרוב כוח בה היה לא – מקילומטר יותר של

לדרכי. הלכתי אני ואילו מגורינו, מקום אל השכנים אחד של "שקץ" עם איפוא אותה שלחתי

עלי  והיה מביתנו, הרחק אותה התעה ה"שקץ" פגשתיה. לא הנדרש, לכל שדאגתי לאחר הביתה, כשהגעתי

לחפשה. כדי לאחרֿמכן לצאת איפוא

אחיו  עם יחד שם, למכריו סיפר לאלמאֿאטא, הגיע – לעיל שכתבתי כפי אצלנו, שהיה – רבין מ. כשאותו

רבין  ואחיו 144ה. הוא הפעילו כיצד באזניהם תיאר מצבנו, על שליש בדמעות להם סיפר הוא אצלנו. ביקורו על ,

ולמצוא  להזדרז חובה רבות שמסיבות להם והסביר הדרושים, המסמכים בהשגת לנו לסייע כדי רמיֿדרג ערוצים

המסמכים. את אלינו שיעביר אדם

השתדלות  באמצעות כמובן הושגו, הללו המסמכים כל – תחבולות על מבוססים היו אלו שמסמכים מאחר

הטובים  מידידינו פרטיים אנשים עלֿידי זו למטרה שניתנו ותקילין טבין כסף סכומי עבורם ששולמו לאחר רבה,

להעבירם. מוכן שיהיה מי למצוא מאוד קשה היה – מרכושם) גדול חלק אלפים, עשרות של סכומים שנתנו (היו

היה  ניתן לא ולכן בדבר, הנוגעת הרפובליקה של הממשל ראשי של בחתימותיהם כבר הוחתמו המסמכים

שואל  היה מישהו שאם משום לכך; להתמסר רצה אחד כל ולא שכזו, שליחות לביצוע אחד בכל אמון לתת

ריצוי  תום לפני לגלות שנשפט אדם לשחרר המאושרות ההחלטות כל את השליח של באמתחתו ומוצא שאלות,

בהשגתם. שהתעסקו לאלו והן המסמכים את שהעביר אדם לאותו הן אמיתית סכנה משום בכך היה – עונשו

הנוסעים  על מצווים והיו הנ.ק.וו.ד., מטעם פקידים לרכבת עולים היו שבהן מסויימות רכבת תחנות היו

כאלה  תחנות בלתיֿאפשרי. היה כזה במקרה להוראתם איֿציות עמהם; מובילים שהם מה כל את בפניהם להציג

לכפרנו. מאלמאֿאטא בדרך היו

אסיפה במה באותה וכששמעה בתֿשבע, זו, אשה גם נכחה המסמכים, העברת את לבצע כיצד דנו שבה

רצונה  אך יהיו; אשר יהיו המסמכים, את תעביר והיא בשוםֿדבר, מתחשבת שאינה מיד אמרה – מדובר ובמי

ובקשתה  סריגים, בייצור עבדה היא עמם. תהיה שלא הזמן במשך להתקיים ממה להם שיהיה לילדיה, שידאגו

ילדיה. לפרנסת ישמש והרווח יום, מדי מייצרת שהיא הסריגים מכסת את למפעל במקומה שיספקו היתה

ביותר. הטובה בדרך השליחות את למלא  כדי בה שהיה הצעתה, את קיבלו רבינוב האחים

ואילך.142) 670 ע' ח"ב יצחק" לוי ב"תולדות סיפורה ראה אלטהויז. בתֿשבע מרת
הי"ד.143) אלטהויז טודרוס פינחס ב"ר חיים אליהו ר' רבי, בית ידיד הידוע, החסיד
(144.000 ע' לעיל ראה
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לדעת  ניתן פניה ומראה לבושה עלֿפי – צעירה אשה צועדת מרחוק והנה חלב, להשיג יצאתי אחד בוקר

כן?" הלא חנה, היא "את לי: ואמרה נעמדה אלי, התקרבה היא מזוודה. ובידה – מקומית אינה שהיא

בתו  שהיא מדבריה הכרתי לדבר, כשהתחילה אותי. שזיהתה מהעובדה התפעלתי אליהוֿחיים 142לרגע ,143של

אלינו. במיוחד נוסעת ושהיא

ושעה  הבאה, היממה לצורך הדרוש המזון כל את להשיג עלי היה שכן יכולתי, לא – לביתי עמה ללכת

דבר. להשיג ניתן יהיה לא כבר יותר מאוחר

עצמה  לא זה זמן כל ובמשך ימים, אותם של הנסיעה בתנאי יממות, שתי בן מסע עתה זה סיימה מצדה היא

מרחק  הרכבת, מתחנת רגליה שירכה שכבר לאחר – לי ולהמתין בבוץ שלעמוד כך איומה; בצפיפות וישבה עין

עייפות. מרוב כוח בה היה לא – מקילומטר יותר של

לדרכי. הלכתי אני ואילו מגורינו, מקום אל השכנים אחד של "שקץ" עם איפוא אותה שלחתי

עלי  והיה מביתנו, הרחק אותה התעה ה"שקץ" פגשתיה. לא הנדרש, לכל שדאגתי לאחר הביתה, כשהגעתי

לחפשה. כדי לאחרֿמכן לצאת איפוא

אחיו  עם יחד שם, למכריו סיפר לאלמאֿאטא, הגיע – לעיל שכתבתי כפי אצלנו, שהיה – רבין מ. כשאותו

רבין  ואחיו 144ה. הוא הפעילו כיצד באזניהם תיאר מצבנו, על שליש בדמעות להם סיפר הוא אצלנו. ביקורו על ,

ולמצוא  להזדרז חובה רבות שמסיבות להם והסביר הדרושים, המסמכים בהשגת לנו לסייע כדי רמיֿדרג ערוצים

המסמכים. את אלינו שיעביר אדם

השתדלות  באמצעות כמובן הושגו, הללו המסמכים כל – תחבולות על מבוססים היו אלו שמסמכים מאחר

הטובים  מידידינו פרטיים אנשים עלֿידי זו למטרה שניתנו ותקילין טבין כסף סכומי עבורם ששולמו לאחר רבה,

להעבירם. מוכן שיהיה מי למצוא מאוד קשה היה – מרכושם) גדול חלק אלפים, עשרות של סכומים שנתנו (היו

היה  ניתן לא ולכן בדבר, הנוגעת הרפובליקה של הממשל ראשי של בחתימותיהם כבר הוחתמו המסמכים

שואל  היה מישהו שאם משום לכך; להתמסר רצה אחד כל ולא שכזו, שליחות לביצוע אחד בכל אמון לתת

ריצוי  תום לפני לגלות שנשפט אדם לשחרר המאושרות ההחלטות כל את השליח של באמתחתו ומוצא שאלות,

בהשגתם. שהתעסקו לאלו והן המסמכים את שהעביר אדם לאותו הן אמיתית סכנה משום בכך היה – עונשו

הנוסעים  על מצווים והיו הנ.ק.וו.ד., מטעם פקידים לרכבת עולים היו שבהן מסויימות רכבת תחנות היו

כאלה  תחנות בלתיֿאפשרי. היה כזה במקרה להוראתם איֿציות עמהם; מובילים שהם מה כל את בפניהם להציג

לכפרנו. מאלמאֿאטא בדרך היו

אסיפה במה באותה וכששמעה בתֿשבע, זו, אשה גם נכחה המסמכים, העברת את לבצע כיצד דנו שבה

רצונה  אך יהיו; אשר יהיו המסמכים, את תעביר והיא בשוםֿדבר, מתחשבת שאינה מיד אמרה – מדובר ובמי

ובקשתה  סריגים, בייצור עבדה היא עמם. תהיה שלא הזמן במשך להתקיים ממה להם שיהיה לילדיה, שידאגו

ילדיה. לפרנסת ישמש והרווח יום, מדי מייצרת שהיא הסריגים מכסת את למפעל במקומה שיספקו היתה

ביותר. הטובה בדרך השליחות את למלא  כדי בה שהיה הצעתה, את קיבלו רבינוב האחים

ואילך.142) 670 ע' ח"ב יצחק" לוי ב"תולדות סיפורה ראה אלטהויז. בתֿשבע מרת
הי"ד.143) אלטהויז טודרוס פינחס ב"ר חיים אליהו ר' רבי, בית ידיד הידוע, החסיד
(144.000 ע' לעיל ראה

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ∑מּמׁש ÈÚN¯.(ב"ר)מלאכים ּבתחּלתּה,∑‡¯ˆ‰ לּמ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ«¿»≈ƒְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבסֹופּה ה"א הּכתּוב לּה .הטיל ְִֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 389 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dpMq mFwnl migElW awri glW cviM¥©¨©©£Ÿ§¦¦§©¨¨

אחיו אחיו אחיו אחיו  אלאלאלאל־־־־עעעעׂשׂשׂשׂשוווו לפניולפניולפניולפניו מלאכיםמלאכיםמלאכיםמלאכים יעקביעקביעקביעקב ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מּמׁש רש"י)מלאכים ובפירוש ד. (לב, ְִַַָָ
רׁש"י ועוד)ּבמפרׁשי אריה, גור ׁשּמדּבר (רא"ם, לפרׁש אפׁשר הרי מּמׁש, ּבמלאכים ׁשּמדּבר לפרׁש רׁש"י ׁשל הכרחֹו מהּו הקׁשּו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

אֹופּנים. ּבכּמה ותרצּו ּבׂשר־ודם? ְְְְִִִֵַַָָָָָּבׁשלּוחים
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

הּוא תרג)הּדין סימן סוף חיים אורח היטב באר ּתׁשּובה (ראה לעׂשֹות המׁשּלח חּיב הּׁשליח, ונּזֹוק ׁשליחּות, ּבאיזֹו אדם ׁשּׁשלח ּדמי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ֶַעל־זה.

לׁשלח  לֹו אסּור היה ואם־ּכן סּכנה, למקֹום הּׁשלּוחים ׁשּׁשלח נמצא להרגֹו, ורֹוצה לקראתֹו הֹול ׁשעׂשו יעקב ׁשּידע ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
יּנזקּו. אּולי ּכי לעׂשו, ּבׂשר־ודם ְְְִִֵֵַָָָָָָׁשלּוחי

לׁשּלחם. יכֹול ׁשּפיר ואז מּמׁש", "מלאכים אּלא ּבׂשר־ודם, היּו לא יעקב ׁשּׁשלח ׁשהּׁשלּוחים לֹומר מכרחים עזרא עזרא עזרא עזרא ולכן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

(ä)øîà äk åNòì éðãàì ïeøîàú äk øîàì íúà åöéå©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ
:äzò-ãò øçàå ézøb ïáì-íò á÷òé Ecáò©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

i"yx£Èz¯b∑,"לאחי גביר "הוה ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ּכדאי אינ ּגר, אּלא וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי לא «¿ƒְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ׁשמרּתי, מצֹות ותרי"ג ּגרּתי הרׁשע לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא "ּגרּתי", אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי

הרעים  מּמעׂשיו למדּתי .ולא ְְֲִִִַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dGd mlFr ipiprA "zExB"¥§¦§§¥¨©¤

עדעדעדעד־־־־עעעעּתּתּתּתהההה:::: ואחרואחרואחרואחר ּגּגּגּגררררּתּתּתּתיייי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽעםעםעםעם־־־־לבןלבןלבןלבן
ׁשמרּתי. מצֹות ותרי"ג ּגרּתי לבן רש"י)עם ובפירוש ה. (לב, ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ארעי. ּבאפן רק ׁשם ׁשּמתּגֹורר "ּתֹוׁשב"), ׁשל (הּפּוכֹו "גר" מּלׁשֹון הּוא ּב"ּגרּתי" הּפׁשּוט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּפרּוׁש
צאן  וחמֹור, ּכ"ׁשֹור הּזה עֹולם עניני ּכל לֹו והיּו הארּמי", "לבן עם ּביחד התּגֹורר ׁשּיעקב ׁשאף ּגרּתי", לבן ּב"עם הּפׁשט עמק ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹוזהּו
הּקבע  ּדירת - ּוביתֹו ּבהם, ׁשקּוע היה ולא ּגרּות מּלׁשֹון "ּגרּתי" אצלֹו, זרים ּכדברים אּלּו ענינים היּו עם־ּכל־זה וׁשפחה", ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹועבד

ּומצֹות. ּתֹורה ועניני הּנׁשמה היּו ְְְְְִִֵֶַָָָָׁשּלֹו,
ׁשמרּתי": מצֹות "ּתרי"ג - ּתרי"ג" ּבגימטרּיא ּד"ּגרּתי לּדרּוׁש ּגרּות, מּלׁשֹון ּדגרּתי הּפׁשּוט, הּפרּוׁש ּבין הּקׁשר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָוזהּו

ׁש מצֹות ׁש"ּתרי"ג הצליח הארּמי לבן ּבבית ּגם הּנה "ּגרּות", ּבבחינת אצלֹו היּו הּזה עֹולם ׁשעניני על־ידי־זה ולא ּדרק מרּתי", ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ה'. מעבֹודת הּגׁשמּיים עניניו אֹותֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ּבלּבלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ÂNÚד  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÔÈcbÊ‡ ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ¿«≈»
:ÌB„‡ Ï˜ÁÏ ¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡Ï È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬«¡

ÈBa¯Ïה  Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È „ÈwÙe«ƒ»¿¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
˙È¯c Ô·Ï ÌÚ ·˜ÚÈ Cc·Ú ¯Ó‡ Ô„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ»»»ƒ

:ÔÚk „Ú ˙È¯ÁB‡Â¿»ƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`

cÁÏLiÂ חרן ּבין אדֹום ארץ ּכי ידענּו הּנה . «ƒ¿«ְֱִִֵֵֶֶַָָָ
הּגאֹון  על ּתׁשּובה וזאת יׂשראל, ארץ ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּובין
הם. סמּוכים ּופארן וׂשעיר סיני ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשאמר

העבדיו: הם הּמלאכים ְְֲִֵֵֶַַָָָָואּלה

dÈB„‡Ï Ôe¯Ó‡˙ ‰k עד להם ּכן אמר . ……¿«¬ƒֵֶַַָָ
עּמֹו וידּברּו אדֹוניו, ׁשהּוא אצלם ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיתּברר

העבד: מּוסר ּבדר‰zÚ „Ú ¯Á‡Â האל''ף . ְֶֶֶֶַָ»≈««»»ֶָָ
ּתחת  אחריו ׁשהּוא הּנעלם והּנח המדּבר, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹסימן

ּכבד  ּכי אהב. אהבי אני וכן הּׁשרׁש. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאל''ף
מהּבנין  והּוא אלפי''ן, ב' להֹוציא הּלׁשֹון ְְְֲִִִֵֵַַַָָעל

ַַהּקל:

כאשר  השמש,  ויזרח-לו   - לב  לב,  וישלח 
עבר את-פנואל והוא צולע על-ירכו

א. ]תוכן: ביאור ענין והוא צולע על יריכו – ומבאר 
היעוד דלע"ל )מיכה ד, ו( ביום ההוא נאום ד' אוספה 
הצולעה – דקאי על הנשמות הנמוכות דלעתיד לבוא 

לא יהי' עוד תאוות נה"ב וכו'.[

כתיב והוא צולע על ירכו, דהיינו שהגם כי לא יכול לו זהו 
בבחי' גופו, אבל בחי' ירכין דלבר מגופו שם נגע והוא כמ"ש 
בתורה אור סד"ה כי אתה נרי שיש ב' בחי' נשמות, ונשמות 
ג"כ  וכמ"ש  שבנה"ב  הרע  על  לשלוט  בהם  כח  אין  הנמוכות 
בד"ה בחדש השלישי גבי ואתם בני יעקב לא כליתם, וכמ"ש 
יעקב  ירך  יוצאי  היינו  יעקב  ובני  כמוך,  אל  מי  סד"ה  מזה 

הנמשכים מבחי' נה"י שבו.
כי הנה דרך כלל יש ב' בחי' ישראל ויעקב כנזכר בד"ה לא 
הביט און ביעקב כו', שבבחי' ישראל לא שייך אפי' עמל רק 
אז תתענג כו'. אבל בבחי' יעקב שייך עמל ועבודה, אך עכ"ז 
לא הביט האיש און ביעקב היינו כי לא יכול לו אבל בבחי' ירך 
יעקב שם ויגע בבחי' נשמות נמוכות כנ"ל. וזהו והוא צולע פי' 
כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שיש ב' בחי' כלה, הא' כלה נאה כו' 
בחי' כלתה נפשי כו' הב' כלה כמו שהיא ואפילו חגרת מצד 

התלבשותה בנה"ב...
ביושר,  עומדים  אינן  אבל  רגלים  לו  שיש  חגר  בחי'  אך 
מתי  עד  כתיב  דהנה  מטו"ר.  שכלולה  נוגה  קליפת  ענין  וזהו 
ופירש"י שתי המחשבות  אתם פוסחים על שתי הסעיפים, 
שאינכם מבינים להכריע כו', והרלב"ג כ' הנה הפסח יטה פעם 
על רגלו הא' ופעם אל רגלו הב' וכן היו ישראל נוטים על שתי 
המחשבות פעם יאמינו כי ה' לבדו הוא האלקים כו'. והרד"ק 
שפסח  מי  כי  רגליו  בשתי  פסח  שהוא  הפסח  כמו  כ'  שם 
אינו  רגליו  בב'  שפסח  ומי  האחת  הרגל  על  נוטה  א'  רגלו 
יעמוד כן אתם פוסחים על שתי הסעיפים  יודע באיזה רגל 
מי  בדעתיכם  לברור  יודעים  אתם  שאין  כו'  המחשבות  והם 

האלקים כו' עכ"ל...
וז"ש וידעת היום והשבות כו'. וע"ז הוכיחם אליהו שאינכם 
ולכן הם פוסחים על  מבינים להכריע ע"י שאין בהם הדעת 
ב' הסעיפים והיינו ענין ק"נ הכלולה מטו"ר ונק' להט החרב 
המתהפכת מטוב לרע ומרע לטוב ונק' עה"ד טו"ר והוא אתר 
ובפ'  ע"ב  דרכ"א  ויחי  פ'  בזח"א  כמבואר  ומתהפך  דמשתני 
אמור דק"ז, אבל הדעת עליון זהו בחי' אני הוי' לא שניתי כו' 
וכמ"כ בנפש היא אה"ר מבחי' עה"ח שנאמר בו וחי לעולם. 
ועיין בת"א בד"ה חכלילי עינים . . וזהו ענין הגלות שנא' היינו 

כחולמים כמ"ש בת"א פ' וישב.
והנה נש"י שבעקבים מצד התלבשותן בנה"ב שמק"נ נק' 
לכם  שאין  כליתם  לא  בנ"י  ואתם  והיינו  כו',  חגרת  כלה  ג"כ 
הכלות הנפש דבחי' כלה נאה כו', רק שק"נ הוא עד"מ חגר 
בב' רגליו, משא"כ נש"י נק' רק חגר ברגלו א' היינו מצד נה"ב 

והוא צולע  וע"ז נאמר  נה"א.  כו', משא"כ מצד  שבו שמק"נ 
על ירכו שבבחי' ירכו הא' אין לו העמדה נכונה שפעם נוטה 
הירך לתאות נה"ב כו', ועיין מענין והוא צולע בזח"א בראשית 

דק"א ע"ב ודק"ו ע"ב.
וכ"ז נמשך עד עלות השחר לע"ל.

אך לע"ל ויזרח לו השמש כו' שמש צדקה ומרפא, והיינו 
ששם  כו'  ומגן  שמש  מבחי'  מנרתקה  חמה  מוציא  הקב"ה 
כו' כנזכר בד"ה  אלקים מסתיר שיהי' נראה היש דבר נפרד 
תקעו בחודש שזהו ענין עלה במחשבה לברוא במדה"ד כו' 
ונעשה  המסכים  ריבוי  נמשך  אלקים  דשם  הנרתק  ומחמת 
ק"נ בחי' נפרד לגמרי, והוא הנק' מחלה כמו החולה שטועם 

מתוק למר ומר למתוק וכו' כך הם תאוות נה"ב.
אבל לע"ל בצאת חמה מנרתקה אזי גם ק"נ תצא מחלאתה 
וטומאתה. וזהו ענין ומרפא להסיר שרש המחלה, וע"ז נאמר 
במיכה סי' ד' ו' ביום ההוא נאום ה' אוספה הצולעה כו', היינו 
בחי' כלה חגרת הנ"ל, עד שתהי' לבי ובשרי ירננו אל אל חי, 
כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שע"י התבוננות במהו"ע ית' אזי אף 
הוא  ה'  ויאמרו  דאליהו  במעשה  וכמו  כו',  והחגרת  הצולעה 
וזהו וה'  וזהו ענין במקום שבע"ת עומדין כו'.  האלקים ב"ה. 
יגי' חשכי כמ"ש בתורה אור סד"ה כי אתה נרי שזהו בחינת 
חמה  מוציא  כו'  השמש  לו  ויזרח  וה"ע  יותר,  העליונה  הוי' 
מנרתקה להיות מרפא מבחי' והוא צולע כו' אוספה הצולעה 

וכמ"ש אם יהי' נדחך בקצה השמים משם יקבצך כו'.
אור התורה, וישלח, עמוד 486 ואילך

ענין  שזהו   – ופנואל  פניאל  שם  ביאור  ]תוכן:  ב. 
דלע"ל שם הוי' יהי' אותיות "יהי'" – דה"א אחרונה 

תקבל מהיו"ד ולא מהוא"ו וכו'[

כו'.  פנואל  את  עבר  כאשר  השמש  לו  ויזרח 
כ' הבחיי במקומו דמ"ו ע"ד מה ששינה הכתוב קריאת שם 
על  לרמוז  ביו"ד  פניאל  פנואל,  פעם  פניאל  פעם  המקום 
המלאך שהוא עשירי במעלות המלאכים הנק' אישים וכאשר 
ששה  שהוא  העוה"ז  להרגשת  כו'  ההוא  המקום  את  עבר 
קצוות ע"כ הזכיר פנואל בוא"ו וז"ש והוא צולע על ירכו כי אז 

התבונן בעניני הגוף והרגיש בהרגשותיו עכ"ל.
וע' מענין ההפרש בין יו"ד לוא"ו בתורה אור פ' חיי סד"ה 
יגלה לן טעמי' שזהו"ע ביום ההוא יהי', אשר ה' אחרונה לא 
בד"ה  תבא  פ'  ובלק"ת  היו"ד,  מן  ג"כ  כ"א  הוא"ו  מן  תקבל 
ויקרא אל משה כי הוא"ו הוא בחי' המשכה שיוכל להשתלשל 
למטה עד שיוכל להיות יש ודבר בפ"ע אלא שיהי' הכל בחי' 
יש  להיות  יוכל  ארץ  בבחי'  והנה  ו"ה  ר"ת  הארץ  ותגל  י"ה, 
ודבר והארץ היתה תהו כו', אבל לע"ל שנאמר כימי השמים 
על הארץ לכן ביום ההוא יהי' כו' וע' בביאור ע"פ והי' מספר 

בנ"י ספ"ד.
אור התורה, וישלח, עמוד 1760

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישלח
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i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ∑מּמׁש ÈÚN¯.(ב"ר)מלאכים ּבתחּלתּה,∑‡¯ˆ‰ לּמ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ«¿»≈ƒְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבסֹופּה ה"א הּכתּוב לּה .הטיל ְִֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 389 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dpMq mFwnl migElW awri glW cviM¥©¨©©£Ÿ§¦¦§©¨¨

אחיו אחיו אחיו אחיו  אלאלאלאל־־־־עעעעׂשׂשׂשׂשוווו לפניולפניולפניולפניו מלאכיםמלאכיםמלאכיםמלאכים יעקביעקביעקביעקב ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מּמׁש רש"י)מלאכים ובפירוש ד. (לב, ְִַַָָ
רׁש"י ועוד)ּבמפרׁשי אריה, גור ׁשּמדּבר (רא"ם, לפרׁש אפׁשר הרי מּמׁש, ּבמלאכים ׁשּמדּבר לפרׁש רׁש"י ׁשל הכרחֹו מהּו הקׁשּו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

אֹופּנים. ּבכּמה ותרצּו ּבׂשר־ודם? ְְְְִִִֵַַָָָָָּבׁשלּוחים
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

הּוא תרג)הּדין סימן סוף חיים אורח היטב באר ּתׁשּובה (ראה לעׂשֹות המׁשּלח חּיב הּׁשליח, ונּזֹוק ׁשליחּות, ּבאיזֹו אדם ׁשּׁשלח ּדמי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ֶַעל־זה.

לׁשלח  לֹו אסּור היה ואם־ּכן סּכנה, למקֹום הּׁשלּוחים ׁשּׁשלח נמצא להרגֹו, ורֹוצה לקראתֹו הֹול ׁשעׂשו יעקב ׁשּידע ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
יּנזקּו. אּולי ּכי לעׂשו, ּבׂשר־ודם ְְְִִֵֵַָָָָָָׁשלּוחי

לׁשּלחם. יכֹול ׁשּפיר ואז מּמׁש", "מלאכים אּלא ּבׂשר־ודם, היּו לא יעקב ׁשּׁשלח ׁשהּׁשלּוחים לֹומר מכרחים עזרא עזרא עזרא עזרא ולכן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

(ä)øîà äk åNòì éðãàì ïeøîàú äk øîàì íúà åöéå©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ
:äzò-ãò øçàå ézøb ïáì-íò á÷òé Ecáò©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

i"yx£Èz¯b∑,"לאחי גביר "הוה ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ּכדאי אינ ּגר, אּלא וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי לא «¿ƒְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ׁשמרּתי, מצֹות ותרי"ג ּגרּתי הרׁשע לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא "ּגרּתי", אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי

הרעים  מּמעׂשיו למדּתי .ולא ְְֲִִִַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dGd mlFr ipiprA "zExB"¥§¦§§¥¨©¤

עדעדעדעד־־־־עעעעּתּתּתּתהההה:::: ואחרואחרואחרואחר ּגּגּגּגררררּתּתּתּתיייי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽעםעםעםעם־־־־לבןלבןלבןלבן
ׁשמרּתי. מצֹות ותרי"ג ּגרּתי לבן רש"י)עם ובפירוש ה. (לב, ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ארעי. ּבאפן רק ׁשם ׁשּמתּגֹורר "ּתֹוׁשב"), ׁשל (הּפּוכֹו "גר" מּלׁשֹון הּוא ּב"ּגרּתי" הּפׁשּוט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּפרּוׁש
צאן  וחמֹור, ּכ"ׁשֹור הּזה עֹולם עניני ּכל לֹו והיּו הארּמי", "לבן עם ּביחד התּגֹורר ׁשּיעקב ׁשאף ּגרּתי", לבן ּב"עם הּפׁשט עמק ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹוזהּו
הּקבע  ּדירת - ּוביתֹו ּבהם, ׁשקּוע היה ולא ּגרּות מּלׁשֹון "ּגרּתי" אצלֹו, זרים ּכדברים אּלּו ענינים היּו עם־ּכל־זה וׁשפחה", ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹועבד

ּומצֹות. ּתֹורה ועניני הּנׁשמה היּו ְְְְְִִֵֶַָָָָׁשּלֹו,
ׁשמרּתי": מצֹות "ּתרי"ג - ּתרי"ג" ּבגימטרּיא ּד"ּגרּתי לּדרּוׁש ּגרּות, מּלׁשֹון ּדגרּתי הּפׁשּוט, הּפרּוׁש ּבין הּקׁשר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָוזהּו

ׁש מצֹות ׁש"ּתרי"ג הצליח הארּמי לבן ּבבית ּגם הּנה "ּגרּות", ּבבחינת אצלֹו היּו הּזה עֹולם ׁשעניני על־ידי־זה ולא ּדרק מרּתי", ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ה'. מעבֹודת הּגׁשמּיים עניניו אֹותֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ּבלּבלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ÂNÚד  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÔÈcbÊ‡ ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ¿«≈»
:ÌB„‡ Ï˜ÁÏ ¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡Ï È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬«¡

ÈBa¯Ïה  Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È „ÈwÙe«ƒ»¿¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
˙È¯c Ô·Ï ÌÚ ·˜ÚÈ Cc·Ú ¯Ó‡ Ô„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ»»»ƒ

:ÔÚk „Ú ˙È¯ÁB‡Â¿»ƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`

cÁÏLiÂ חרן ּבין אדֹום ארץ ּכי ידענּו הּנה . «ƒ¿«ְֱִִֵֵֶֶַָָָ
הּגאֹון  על ּתׁשּובה וזאת יׂשראל, ארץ ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּובין
הם. סמּוכים ּופארן וׂשעיר סיני ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשאמר

העבדיו: הם הּמלאכים ְְֲִֵֵֶַַָָָָואּלה

dÈB„‡Ï Ôe¯Ó‡˙ ‰k עד להם ּכן אמר . ……¿«¬ƒֵֶַַָָ
עּמֹו וידּברּו אדֹוניו, ׁשהּוא אצלם ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיתּברר

העבד: מּוסר ּבדר‰zÚ „Ú ¯Á‡Â האל''ף . ְֶֶֶֶַָ»≈««»»ֶָָ
ּתחת  אחריו ׁשהּוא הּנעלם והּנח המדּבר, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹסימן

ּכבד  ּכי אהב. אהבי אני וכן הּׁשרׁש. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאל''ף
מהּבנין  והּוא אלפי''ן, ב' להֹוציא הּלׁשֹון ְְְֲִִִֵֵַַַָָעל

ַַהּקל:
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(å)ãébäì äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ§©¦´
éðéòa ïç-àöîì éðãàì:E ©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

i"yx£¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑ הארץ מן ולא הּׁשמים מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני הּׁשמים "מּטל לי: אמר .אּבא «¿ƒƒ«¬ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
¯BÓÁÂ ¯BL∑:אֹומר ואינֹו הּתרנגֹול', קרא 'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ׁשורים על לֹומר ארץ ּדר «¬ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּתרנגֹולים' È„‡Ï.'קראּו „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ ּבא ׁשאני EÈÈÚa.אלילהֹודיע ÔÁŒ‡ˆÓÏ∑,עּמ ׁשלם ׁשאני ְְְִַַָ»∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָƒ¿…≈¿≈∆ְֲִִֵֶָ
אהבת עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומבּקׁש אבןאבןאבןאבן ְְֲֵַַָ

(æ)éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìà íéëàìnä eáLiåE ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
:Bnò Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNò-ìà¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−¦«

i"yx£ÂNÚŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e‡a∑,הרׁשע ּכעׂשו עּמ נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ּבׂשנאתֹוׁשהיית (ב"ר עֹודּנּו »∆»ƒ∆≈»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ
ע"א) עזרא עזרא עזרא עזרא .פ' אבןאבןאבןאבן

(ç)Bzà-øLà íòä-úà õçiå Bì øöiå ãàî á÷òé àøéiå©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´£¤¦À
ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàå:úBðçî éðL §¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«

i"yx£¯ˆiÂ ‡¯ÈiÂ∑ יהרג ׁשּמא ותנחומא)"וּיירא", הּוא (ב"ר יהרג אם לֹו" "וּיצר אחרים , עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן «ƒ»«≈∆ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(è)äéäå eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNò àBáé-íà øîàiå©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®§¨¨²
:äèéìôì øàLpä äðçnä©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«

i"yx£e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰∑.נקבה ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁש כז)מחנה לׁשֹון (תהלים הרי מחנה" עלי ּתחנה "אם ««¬∆»««¿ƒ»ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לג)נקבה, נקבה:(לקמן ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים ׁשאר יׁש וכן זכר. לׁשֹון הּזה" יט)"הּמחנה "הּׁשמׁש(לעיל ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הארץ", על יט)יצא זכר,(תהלים לׁשֹון הרי מֹוצאֹו", הּׁשמים ג)"מקצה ב לׁשֹון (מלכים הרי הּמים", על זרחה "והּׁשמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
רּוח  וכן א)נקבה. זכר.(איוב לׁשֹון הרי הּבית", ּפּנֹות ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון הרי ּבאה", ּגדֹולה רּוח (מלכים "והּנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ

יט) 'אׁש'א וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי הרים", ּומפרק וחזק ּגדֹולה טז)"ורּוח לׁשֹון (במדבר ה'", מאת יצאה "ואׁש ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָָ
קד)נקבה, זכר (תהלים לׁשֹון לֹוהט", ËÈÏÙÏ‰."אׁש ¯‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â∑ אּלחם ּכי ּכרחֹו, עצמֹועל התקין עּמֹו. ְְֵֵֵָָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֶַַָָ

אברהם", אבי "אלהי לתפּלה: ּפניו", על הּמנחה "וּתעבר לדֹורֹון: ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ּדברים: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹלׁשלׁשה
לפליטה  הּנׁשאר הּמחנה "והיה עזרא עזרא עזרא עזרא ."למלחמה: אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(é)÷çöé éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷òé øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®
:Cnò äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨¦¨«

i"yx£˜ÁˆÈ È·‡ È‰Ï‡Â∑ לכּתב לֹו היה הּמיחד, ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, יצחק", "ּופחד אֹומר: הּוא ּולהּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבצאתי  אחת, הבטחּתני: הבטחֹות ׁשּתי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני יעקב אמר ּכ אּלא וגֹו'? לארצ ׁשּוב אלי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהאֹומר
ּבכל  ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' "אני לי: ׁשאמרּת ׁשבע, מּבאר אבי ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמּבית

,"עּמ ואהיה ּולמֹולדּת אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ּובבית ,"ּתל הּמיחד אׁשר ּבּׁשם אלי נגלית וׁשם ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּבא אני האּלּו הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ אל ׁשּוב יעקב אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: .לפנילבּדֹו, ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

Ô‰Ó‡Âו  ÔÈc·ÚÂ ÔÚ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ÈBa¯Ï ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ

:CÈÈÚa¿≈»

‡˙È‡ז  ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»¬≈»
C˙eÓc˜Ï È˙‡ Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ¿«»¿«≈»¿«»≈¿«»»

:dnÚ ‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»«¿»ƒ≈

È˙ח  ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ ‡„ÁÏ ·˜ÚÈ ÏÈÁ„e¿ƒ«¬…«¬»«¬«≈«ƒ»
‡iÏÓ‚Â È¯Bz ˙ÈÂ ‡Ú ˙ÈÂ dnÚ È„ ‡nÚ«»ƒƒ≈¿»»»¿»≈¿«¿«»

:ÔÈ¯ÈMÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«ƒ¿»

Á„‡ט  ‡˙È¯LÓÏ ÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ≈≈≈»¿«¿ƒ»¬»
) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂ נ"יÈ‰˙e dÁÓÈÂ‡˙È¯LÓ ( ¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ»

:‡·ÊÈLÏ ¯‡zL˙„¿ƒ¿»«¿≈»»

d‰Ï‡Âי  Ì‰¯·‡ ‡a‡c d‰Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¡»≈¿«»«¿»»≈»≈
CÚ¯‡Ï ·ez ÈÏ ¯Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁˆÈ ‡a‡c¿«»ƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

:CnÚ ·ÈËB‡Â C˙e„lÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

e¯BÓÁÂ ¯BL:הּמין ׁשם .„Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â. «¬ִֵַ»∆¿¿»¿«ƒ
טעם  וזה יצּוה. אׁשר ּכל לעׂשֹות רצֹוני ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָּכי

ÔÁ ‡ˆÓÏ: ƒ¿…≈
fE˙‡¯˜Ï CÏB‰ Ì‚Â:ּבא ׁשאּתה לֹו ּׁשהּגד . ¿«≈ƒ¿»¿ֶֶַַָָֻ
gBÏ ¯ˆiÂּכמֹו הּכבד, מהּבנין הּדבר זה . «≈∆ְְִֵֵֶַַַָָָָ

:ל אֹות ıÁiÂוהצר ּבעבּור הּיּו''ד נפּתח . ְְֵַ«««ְֲִַַַ
מׁשה: וּיעל ּכמֹו אחריו, הּבא ְֲֶַַַַַַָָָֹהּגרֹון

h‰ÁÓ:ּומקֹום ּכבית ּונקבה. זכר .‰È‰Â «¬∆ְְִֵַָָָָ¿»»
‰ËÈÏÙÏ ¯‡Lp‰ ‰Án‰ יהיה אּולי . ««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ְִֶַ

הּמחנה  ּבהּכֹותֹו אחיו חמת ּתׁשֹו אֹו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָׁשּיברחּו.
מהּׁשם. והּצלה ריוח להם יבא אֹו ְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאחת
ליׁשּועה. לי והיית מּמּני ארם  ּתחזק אם ְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָָוכמֹוהּו
ּבע  לפליטה ׁשּיהיה ׁשלמה רּבנּו ּׁשאמר ל ּומה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

לֹו אמר הּׁשם ואם ּדרׁש. ּדר הּוא ְְְִֵֶֶַַָָָּכרחֹו,

אּלה  על אם ידע לא הארץ, ּכעפר זרע ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהיה
היה  נמּכר ּכאׁשר יֹוסף הּנה ּכי אחרים. על ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
יֹודע  הּנביא אין ּכי ידע, לא והּוא חי, ְֲִִֵֵַַַַַָָֹֹיעקב 
אמר  ואליׁשע הּׁשם. לֹו יגּלה  לא  אם ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּנס ּתרֹות
לּׁשֹואלים  ּתׁשּובה זאת ּגם מּמּני. העלים ְְֲִִִִֶֶַַַָֹוה'
אֹומרֹו והּוא הבטיחֹו. והּׁשם יעקב, ּפחד ְְְְֲִִֵֵַַַָֹאי
.עּמ ואיטיבה  ּפרּוׁש זה ּגם .עּמ ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָואהיה

glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i ipy meil inei xeriy

(àé)úéNò øLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
éúééä äzòå äfä ïcøiä-úà ézøáò éì÷îá ék Ecáò-úà¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦

ì:úBðçî éðL ¦§¥¬©«£«
i"yx£ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜∑(לג ׁשּמא (שבת ירא אני לכ עּמי. ׁשעׂשית והאמת החסדים ידי על זכּיֹותי נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

עׂשו  ּביד להּמסר לי ויגרם ּבחטא נתלכלכּתי ּכל ∑Ó‡‰ŒÏkÓe˙.מּׁשהבטחּתני, לי ׁשּׁשמרּת ,ּדברי אמּתת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹƒ»»¡∆ְְֲִִֶֶַַָָָָ
ׁשהבטחּתני  ·ÈÏ˜Ó.ההבטחֹות Èk∑:אּגדה ּומדרׁש לבּדֹו. מקלי אּלא מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה לא ְְְִִֶַַַַָƒ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבּירּדן, מקלֹו הּירּדן נתן עזרא עזרא עזרא עזרא .ונבקע אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵַַַַַַַָ

(áé)Búà éëðà àøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦ÆŸ½
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

i"yx£ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑ הרׁשע ּכעׂשו אּלא ּכאח, עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, עזרא עזרא עזרא עזרא .מּיד אבןאבןאבןאבן ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âé)Eòøæ-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

i"yx£·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰∑ ּבזכּות "איטיב" ,ּבזכּות ‰Ìi.(ב"ר)אבֹותי"היטב" ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑ אמר והיכן ≈≈≈ƒְְְֲִִִֵֵֵֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»ְֵַָָ
אּלא  לֹו אמר לא והלא ּכן? כח)לֹו לֹו(לעיל ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע אׁשר (שם)"והיה עד אעזב לא "ּכי ְְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

אמר: ּולאברהם ,"ל ּדּברּתי אׁשר את כב)אםֿעׂשיתי על (לעיל אׁשר וכחֹול הּׁשמים ּככֹוכבי זרע את ארּבה "הרּבה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
."ׂשפתֿהּים  ְַַָ

ß elqk a"i ipy mei ß

(ãé)äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈
:åéçà åNòì§¥¨¬¨¦«

i"yx£B„È· ‡a‰∑ וכן כא)ּברׁשּותֹו, טֹובֹות (במדבר אבנים בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ּכלֿארצֹו את "וּיּקח «»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"מ  אחר: ּדבר ּבידֹו. ונֹוׂשאם ּבצרֹור צר ׁשאדם אמר:ּומרּגלּיֹות, ּדאּת ּכמה מעׂשר, ׁשּנטל החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

כח) מנחה (לעיל לקח והדר ,"ל אעּׂשרּנּו ."עּׂשר ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ

(åè)íéìéàå íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe íéúàî íéfò¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬
:íéøNò¤§¦«

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑.הּנקבֹות צר ּכדי הּזכרים ּכּלם וכן ּתיׁשים, עׂשרים צריכֹות עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אחת  החּמרים, ּבׁשּבת. ׁשּתים הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: האמּורה לעֹונה מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוב'בראׁשית
נראה  א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון יֹודע ואיני חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. לׁשלׁשים אחת הּגּמלים, ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח לפי אּלא אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ׁשּלמדנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבעיני

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּדרּכן מּמלאכה ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים מּׁשּנתעּברה עׂשר ּובהמה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּתי  רחֹוקה ּבדר ׁשהֹול ולחמֹור, נקבֹות. ד' אּלא לזכר מסר לא ּבמלאכה, ׁשעֹוסקין ּופרים, זכר. מקּבלת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹאינּה

לזכר  אחת נקבה רחֹוקה, יֹותר  ּדר ׁשהֹולכים ולּגמּלים, לזכר. עזרא עזרא עזרא עזרא .נקבֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

Ècיא  ÔÂ·Ë ÏkÓe ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ Ô¯ÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡c¯È ˙È ˙È¯·Ú È„ÈÁÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ z„·Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

) ÔÈ¯˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰ נ"יÔÈz¯˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈ¯LÓ«ƒ¿»

‡¯Èיב  ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È·ÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡n‡ ÈpÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈc dpÓ ‡‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡ia ÏÚ«¿«»

È˙יג  ÈÂL‡Â CnÚ ·ÈËB‡ ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
ÔeÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

È˙È‡cיד  ÔÓ ·ÈÒe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È·ƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

Ô˙‡Óטו  ÔÈÏÁ¯ ÔÈ¯ÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈ¯ÒÚ ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ּכל  ּכי ידענּו ועֹוד לבּדֹו. הּוא ׁשּיּמלט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיּתכן
העֹון  ּכן על העֹוׂשה ּכנגד וגדֹול קטן ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָעֹון
ׁשּמא  ּפחד ויעקב ּגדֹול. יּקרא לגדֹול ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּקל
יהיה  לא זה ּובעבּור ּבמחׁשבּתֹו, ׁשגג אֹו ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹחטא
ׁשאין  מׁשה הּנה ּכי ּתתמּה, ואל עּמֹו. ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹהּׁשם

יׂשראל  את להֹוציא ׁשלחֹו וה ּוא מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָלמעלה
להמיתֹו: מלא ׁשלח ׁשגגתֹו ּבעבּור ְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָמּמצרים,

`iÈzË˜ ּפחּות והּטעם, יכלּתי. ּגם ּכמֹו . »…¿ƒְְְִַַַַָָֹ
ּוכבר  החסדים. ּכל עּמי ׁשּתעׂשה עד וקטן ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָאני

ואמת: חסד ְֱִֵֶֶֶֶַּפרׁשּתי

aiÈk‰Â ּוׁשני ּכמֹו עּמֹו ואחר עצמֹו מׁשרת . ¿ƒ«ƒְְְְְִֵֵֵַַָ
על אם והּכה והּכני הּוא וכן ּגדּודים, ְְְְִִִִֵֵֵַַָָׂשרי

ִָּבנים:
ehÌÈ˙‡ÓÌÈfÚ.לזכר עׂשר הּנקבֹות ׂשם ּבּצאן . ƒƒ»«ƒְְֵֶֶַַָָָֹ

ּתֹולדּתם: ידע ּכי ׁשנים. ולעירים ד', ְְְְְִִִִַַַַָָָָּולפרים



נט glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i ipy meil inei xeriy

(àé)úéNò øLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
éúééä äzòå äfä ïcøiä-úà ézøáò éì÷îá ék Ecáò-úà¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦

ì:úBðçî éðL ¦§¥¬©«£«
i"yx£ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜∑(לג ׁשּמא (שבת ירא אני לכ עּמי. ׁשעׂשית והאמת החסדים ידי על זכּיֹותי נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

עׂשו  ּביד להּמסר לי ויגרם ּבחטא נתלכלכּתי ּכל ∑Ó‡‰ŒÏkÓe˙.מּׁשהבטחּתני, לי ׁשּׁשמרּת ,ּדברי אמּתת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹƒ»»¡∆ְְֲִִֶֶַַָָָָ
ׁשהבטחּתני  ·ÈÏ˜Ó.ההבטחֹות Èk∑:אּגדה ּומדרׁש לבּדֹו. מקלי אּלא מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה לא ְְְִִֶַַַַָƒ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבּירּדן, מקלֹו הּירּדן נתן עזרא עזרא עזרא עזרא .ונבקע אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵַַַַַַַָ

(áé)Búà éëðà àøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦ÆŸ½
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

i"yx£ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑ הרׁשע ּכעׂשו אּלא ּכאח, עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, עזרא עזרא עזרא עזרא .מּיד אבןאבןאבןאבן ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âé)Eòøæ-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

i"yx£·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰∑ ּבזכּות "איטיב" ,ּבזכּות ‰Ìi.(ב"ר)אבֹותי"היטב" ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑ אמר והיכן ≈≈≈ƒְְְֲִִִֵֵֵֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»ְֵַָָ
אּלא  לֹו אמר לא והלא ּכן? כח)לֹו לֹו(לעיל ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע אׁשר (שם)"והיה עד אעזב לא "ּכי ְְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

אמר: ּולאברהם ,"ל ּדּברּתי אׁשר את כב)אםֿעׂשיתי על (לעיל אׁשר וכחֹול הּׁשמים ּככֹוכבי זרע את ארּבה "הרּבה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
."ׂשפתֿהּים  ְַַָ

ß elqk a"i ipy mei ß

(ãé)äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈
:åéçà åNòì§¥¨¬¨¦«

i"yx£B„È· ‡a‰∑ וכן כא)ּברׁשּותֹו, טֹובֹות (במדבר אבנים בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ּכלֿארצֹו את "וּיּקח «»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"מ  אחר: ּדבר ּבידֹו. ונֹוׂשאם ּבצרֹור צר ׁשאדם אמר:ּומרּגלּיֹות, ּדאּת ּכמה מעׂשר, ׁשּנטל החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

כח) מנחה (לעיל לקח והדר ,"ל אעּׂשרּנּו ."עּׂשר ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ

(åè)íéìéàå íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe íéúàî íéfò¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬
:íéøNò¤§¦«

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑.הּנקבֹות צר ּכדי הּזכרים ּכּלם וכן ּתיׁשים, עׂשרים צריכֹות עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אחת  החּמרים, ּבׁשּבת. ׁשּתים הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: האמּורה לעֹונה מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוב'בראׁשית
נראה  א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון יֹודע ואיני חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. לׁשלׁשים אחת הּגּמלים, ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח לפי אּלא אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ׁשּלמדנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבעיני

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּדרּכן מּמלאכה ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים מּׁשּנתעּברה עׂשר ּובהמה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּתי  רחֹוקה ּבדר ׁשהֹול ולחמֹור, נקבֹות. ד' אּלא לזכר מסר לא ּבמלאכה, ׁשעֹוסקין ּופרים, זכר. מקּבלת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹאינּה

לזכר  אחת נקבה רחֹוקה, יֹותר  ּדר ׁשהֹולכים ולּגמּלים, לזכר. עזרא עזרא עזרא עזרא .נקבֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

Ècיא  ÔÂ·Ë ÏkÓe ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ Ô¯ÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡c¯È ˙È ˙È¯·Ú È„ÈÁÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ z„·Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

) ÔÈ¯˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰ נ"יÔÈz¯˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈ¯LÓ«ƒ¿»

‡¯Èיב  ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È·ÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡n‡ ÈpÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈc dpÓ ‡‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡ia ÏÚ«¿«»

È˙יג  ÈÂL‡Â CnÚ ·ÈËB‡ ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
ÔeÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

È˙È‡cיד  ÔÓ ·ÈÒe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È·ƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

Ô˙‡Óטו  ÔÈÏÁ¯ ÔÈ¯ÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈ¯ÒÚ ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ּכל  ּכי ידענּו ועֹוד לבּדֹו. הּוא ׁשּיּמלט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיּתכן
העֹון  ּכן על העֹוׂשה ּכנגד וגדֹול קטן ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָעֹון
ׁשּמא  ּפחד ויעקב ּגדֹול. יּקרא לגדֹול ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּקל
יהיה  לא זה ּובעבּור ּבמחׁשבּתֹו, ׁשגג אֹו ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹחטא
ׁשאין  מׁשה הּנה ּכי ּתתמּה, ואל עּמֹו. ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹהּׁשם

יׂשראל  את להֹוציא ׁשלחֹו וה ּוא מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָלמעלה
להמיתֹו: מלא ׁשלח ׁשגגתֹו ּבעבּור ְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָמּמצרים,

`iÈzË˜ ּפחּות והּטעם, יכלּתי. ּגם ּכמֹו . »…¿ƒְְְִַַַַָָֹ
ּוכבר  החסדים. ּכל עּמי ׁשּתעׂשה עד וקטן ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָאני

ואמת: חסד ְֱִֵֶֶֶֶַּפרׁשּתי

aiÈk‰Â ּוׁשני ּכמֹו עּמֹו ואחר עצמֹו מׁשרת . ¿ƒ«ƒְְְְְִֵֵֵַַָ
על אם והּכה והּכני הּוא וכן ּגדּודים, ְְְְִִִִֵֵֵַַָָׂשרי

ִָּבנים:
ehÌÈ˙‡ÓÌÈfÚ.לזכר עׂשר הּנקבֹות ׂשם ּבּצאן . ƒƒ»«ƒְְֵֶֶַַָָָֹ

ּתֹולדּתם: ידע ּכי ׁשנים. ולעירים ד', ְְְְְִִִִַַַַָָָָּולפרים
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(æè)ìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéøôe íéòaøà úBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ¨¦´
:äøNò íøéòå íéøNò úðúà äøNò£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

i"yx£ÌÈLÏL Ì‰È·e ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓb∑ לפי ּובניהם נקבה, ּכנגד זכר ּבּנאיהם, – ּובניהם אּגדה: ּומדרׁש עּמהם, ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּכתּוב  ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש זכרים ∑Ì¯ÈÚÂ.(ב"ר)ׁשּצנּוע .חמֹורים ְְְְִִֶַַַָָֹ«¿»ƒְֲִִָ

(æé)åéãáò-ìà øîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
:øãò ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

i"yx£Bc·Ï ¯„Ú ¯„Ú∑לעצמֹו ּומין מין ÈÙÏ.ּכל e¯·Ú∑,ּפחֹות אֹו יֹום, אבאּדר eÓÈNz.אחריכם ואני ÁÂ¯Â∑ ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ¿∆«»ƒ
חברֹו לפני הּדֹורֹון עדר רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל עינֹו להׂשּביע ּכדי עין עזרא עזרא עזרא עזרא .מלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

(çé)EìàLe éçà åNò ELâôé ék øîàì ïBLàøä-úà åöéå©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ
éðôì älà éîìe Cìú äðàå äzà-éîì øîàì:E ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«

i"yx£‰z‡ŒÈÓÏ∑'אּת 'למן ותרּגּומֹו: ,ׁשֹולח מי אּתה, מי EÈÙÏ.ׁשל ‰l‡ ÈÓÏe∑,הם מי ׁשל ,ׁשּלפני ואּלה ¿ƒ«»ְְְְְֲִִֶַַַָָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְִֵֵֶֶֶֶָ
ׁשלּוחה? הּזאת הּמנחה ּכמֹולמי ׁשל, ּבמקֹום הּתבה ּבראׁש מׁשּמׁשת לא)לּמ"ד הּוא",(לעיל לי רֹואה אּתה אׁשר "וכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

הּוא, כד)ׁשּלי ה'(תהלים ׁשל ּומלֹואּה", הארץ עזרא עזרא עזרא עזרא ."לה' אבןאבןאבןאבן ְִֶֶֶַָָָ

(èé)éðãàì äçeìL àåä äçðî á÷òéì Ecáòì zøîàå§¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈©«Ÿ¦−
:eðéøçà àeä-íâ äpäå åNòì§¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ Ec·ÚÏ z¯Ó‡Â∑,אני ליעקב לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ
וגֹו' ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה 'ּולמי וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ‚e‰ŒÌ‡.ותרּגּומֹו: ‰p‰Â∑ יעקב. ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ¿ƒ≈«ֲַֹ

(ë)-ìk-úà íb éLéìMä-úà íb éðMä-úà íb åöéå©§©º©´¤©¥¦À©µ¤©§¦¦½©µ¤¨
ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãòä éøçà íéëìää©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´

:Búà íëàöîa åNò-ìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¥½̈§Ÿ©«£¤−Ÿ«

(àë)øîà-ék eðéøçà á÷òé Ecáò äpä íb ízøîàå©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º
åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤¤́§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈

:éðô àOé éìeà©−¦¨¬¨¨«
i"yx£ÂÈÙ ‰¯tÎ‡∑ וכן רגזֹו, כח)אבּטל מות",(ישעיה את ּבריתכם מז)"וכּפר ּבעיני (שם ונראה ּכּפרּה". ּתּוכלי "לא ¬«¿»»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻ

אר  ולׁשֹון הן והעברה קּנּוח לׁשֹון ּכּלן ּפנים, ואצל וחטא עון ׁשאצל ּכּפרה 'וכּפר ׁשּכל ּבּגמרא: והרּבה הּוא, ּמי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשם  על זהב", "ּכפֹורי קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ּבלׁשֹון וגם ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי ּבעי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹידיּה,

הּמזרק  ּבׂשפת ּבהן ידיו מקּנח עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּכהן אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

(áë)àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä øáòzå©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
:äðçna©©«£¤«

Bz¯˙‡טז  ÔÈ˙Ïz ÔB‰È·e ‡˙˜Ó ÈÏÓb«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
È¯ÈÚÂ ÔÈ¯ÒÚ Ô˙‡ ‡¯ÒÚ È¯B˙Â ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡¯ÒÚ«¿»

È‰B„BÁÏaיז  ‡¯„Ú ‡¯„Ú È‰Bc·Ú „Èa ·‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÔeeLz ‡ÁÂ¯e ÈÓ„˜ e¯aÚ È‰Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡¯„Ú ÔÈ·e ‡¯„Ú ÔÈa≈∆¿»≈∆¿»

CpÚ¯ÚÈיח  È¯‡ ¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „È˜te«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ¯ÓÈÓÏ CÏ‡Le ÈÁ‡ ÂNÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

‰È‡יט  ‡z·¯˜z ·˜ÚÈÏ Cc·ÚÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ Û‡ ‡‰Â ÂNÚÏ ÈBa¯Ï ‡ÁlLÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡¯˙·«¿»»

‡Ûכ  ‰‡˙ÈÏz ˙È Û‡ ‡Èz ˙È Û‡ „È˜Ùe«ƒ«»ƒ¿»»«»¿ƒ»»«
‡Ób˙Ùk ¯ÓÈÓÏ ‡i¯„Ú ¯˙a ÔÈÏÊ‡c Ïk ˙È»»¿»¿ƒ»«¬»«»¿≈»¿ƒ¿»»
:d˙È ÔeÁkLz „k ÂNÚ ÌÚ ÔeÏlÓz ÔÈ„‰»≈¿«¿ƒ≈»««¿¿»≈

·˙¯‡כא  È˙‡ ·˜ÚÈ Cc·Ú ‡‰ Û‡ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙ÏÊ‡c ‡z·¯˜˙a dÊ‚e¯Ï dpÁ‡ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
·ÒÈ ÌÈ‡Ó È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ¯˙·e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

·˙כב  ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z·¯˜z ˙¯·ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙È¯LÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

gexe fieÓÈNz ּכי מּמּנּו, וקרֹוב הפרׁש. . §¤©»ƒְְִִֵֶֶָ
ּכמֹו למּכה. מּכה ּבין הפרׁשה הרוחה. ְְְְְֵַַַָָָָָָָָָהיתה

לׁשאּול: ְְַָָורוח
gi¯Ó‡Ï EÏ‡Le:אהב ּכי ּכמֹו . ¿≈¿≈…ְְֲִֵ

kÌÈÎÏB‰‰ Ïk ˙‡ Ìb:ׁשם היּו חמׁש ּכי . «∆»«¿ƒִֵָָָ
ÌÎ‡ˆÓa,הּגרֹון אֹות ּבעבּור הּצד''י נפּתח . ¿…«¬∆ְֲִִַַַַָָ

ּכמֹוהּו: ְֵָואין

`k¯Ó‡ Èk:מׁשה ּדברי אּלה ּבלּבֹו, יעקב . ƒ»«ְְֲִִֵֵֶֶַֹֹ
ּופניו,tÎ‡ÂÈt¯‰ּופרּוׁש ואסּתיר. אכּסה . ֵ¬«¿»»»ְְֲִֶַַָָ

לּה: היּו לא ּופניה וכן ְֲֵֶַָָָָֹּכעסֹו.

glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i ipy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈtŒÏÚ∑ וכן לפניו, ו)ּכמֹו ּתמיד",(ירמיה עלּֿפני ּבה יּׁשמע וׁשד סה)וכן"חמס עלּֿפני".(ישעיה אֹותי "הּמכעסים «»»ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבכעס, ׁשרּוי הּוא אף ּפניו", "על אּגדה: זה ּומדרׁש לכל צרי .(ב"ר)ׁשהיה ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´¨©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
:÷aé øáòî úà øáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר)ּולכ עיניו, עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה נתנּה היתה? היכן ודינה ¿∆««»»¿»»ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשכם  ּביד ונפלה למּוטב, ּתחזירּנּו ׁשּמא מאחיו, ׁשּמנעּה יעקב הּנהר ∑aÈ˜.נענׁש .ׁשם ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ«…ֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr d zegiy ihewl)

היתההיתההיתההיתה היכןהיכןהיכןהיכן כג)ודינהודינהודינהודינה לב, הּׁשבטים(רש"י ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו היכן לֹו הקׁשה לא מּדּוע לׁשאל, יז)יׁש לה, פרשתנו .(רש"י  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
רׁש"י ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ א־ב)ויׁש ד, עם (בראשית נֹולדה ׁשּתאֹומה לרּבֹות ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד הּפסּוק על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּדינה. על רק אפֹוא היא והּקׁשיא הּתאֹומֹות, את לרּבֹות ּבאה ילדיו" עׂשר אחד "ואת ּכאן: ואף עזרא עזרא עזרא עזרא קין. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«
i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ ּכאן ּומּניח מּכאן נֹוטל ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים, .הּבהמה ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(äë):øçMä úBìò ãò Bnò Léà ÷áàiå Bcáì á÷òé øúeiå©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬©¨«©
i"yx£·˜ÚÈ ¯˙eiÂ∑ קטּנים ּפּכים עליהם ׁשכח צא)וחזר ‡LÈ.(חולין ˜·‡iÂ∑ מּלׁשֹון איׁש', 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ«≈»≈ƒְְְִִִֵֵֵַַַַ

ּברג  עפר מעלים ׁשהיּו 'ּבתר אבק, הּוא: ארּמי ולׁשֹון 'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי נענּועם. ידי על ליהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו רעהּו, את איׁש להּפיל ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, לׁשֹון מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָדאּביקּו

עׂשו  ׁשל ׂשרֹו ׁשהּוא לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)ּבזרֹועֹותיו. אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

(åë)Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
:Bnò B÷áàäa á÷òé©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

i"yx£BÎ¯ÈŒÛÎa ÚbiÂ∑ קדרה ׁשל ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, קרּוי ּבּקלּבסת, הּתקּוע הּיר .קּולית «ƒ«¿«¿≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
Ú˜zÂ∑לֹו ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום ו)נתקעקע ּביצתן',(ירמיה 'לקעקע ּובּמׁשנה: הסרה. לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי "ּפןּֿתקע «≈«ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשרׁשיהן  עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשרׁש אבןאבןאבןאבן ְְֵֵֶָָ

(æë)ék EçlLà àì øîàiå øçMä äìò ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½¦−
:éðzëøa-íà¦¥«©§¨«¦

i"yx£Ú Èk¯ÁM‰ ‰Ï∑ ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני צא)וצרי חולין אבי,∑ÈzÎ¯a.(ב"ר. ׁשּברכני הּברכֹות על לי הֹודה ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ≈«¿»ƒְְִִִֵֵֶַַַָָ
עליהן. מערער ודֹוק (ׁשעׂשו מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא לֹומר, לֹו היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה .)וכאן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(çë)á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà øîàiå: ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

(èë)ìàøNé-íà ék EîL ãBò øîàé á÷òé àì øîàiå©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
:ìëezå íéLðà-íòå íéýìû-íò úéøN-ék¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

È‰BLכג  ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰Ba ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד  ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה  È‰B„BÁÏa ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡¯Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

dk¯Èכו  È˙Ùa ·È¯˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז  ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ ˜ÈÏÒ È¯‡ ÈÁlL ¯Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:ÈzÎ¯a ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

ÚÈ˜·:כח  ¯Ó‡Â CÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡ÔÈ‰lכט  CÓL „BÚ ¯Ó‡˙È ·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bk˜aÈ ¯·ÚÓ ˙‡ ¯·ÚiÂ,ּבתחּלה עבר הּוא . ««¬…∆«¬««…ְִִַָָ
והּנה  והעבירם. ּובניו נׁשיו לקח ּכ ְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָואחר
לבּקׁש ּבאחרֹונה וׁשב עבר. ּכבר וּיעבר, ְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָֹּפרּוׁש

ּכלּום: נׁשאר ְְִִַאם

dk˜·‡iÂ אבק ׁשעלה עד אבק, מּגזרת . «≈»≈ְִִֶַַָָָָָָ
‰ÁM¯ּביניהם: ˙BÏÚ „Ú ׁשחרּות סּור עד . ֵֵֶ«¬«»«ֲַַ

והּוא  אֹור, ּדמּות ׁשחר ּכי אֹומרים ויׁש ְְְְְִִֵַַַַָהּלילה.
אׁשר  וכן הּׁשמׁש. זרֹוח טרם ּבעבים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּנראה

ׁשחר: לֹו ֵַַאין
ekBÏ ÏBÎÈ ‡Ï Èk:הּמלא .ÛÎa ÚbiÂ ƒ…»ְַַָ«ƒ«¿«

BÎ¯È:יעקב ׁשל .Ú˜zÂ נפׁשי ּתקע ּפן ּכמֹו . ¿≈ֲֶַֹ«≈«ְְִֵֶַַ
מּמקֹומּה: הּיר ּכף סרה ְִִֶֶֶַַָָָָמּמּך.



סי glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i ipy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈtŒÏÚ∑ וכן לפניו, ו)ּכמֹו ּתמיד",(ירמיה עלּֿפני ּבה יּׁשמע וׁשד סה)וכן"חמס עלּֿפני".(ישעיה אֹותי "הּמכעסים «»»ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבכעס, ׁשרּוי הּוא אף ּפניו", "על אּגדה: זה ּומדרׁש לכל צרי .(ב"ר)ׁשהיה ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´¨©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
:÷aé øáòî úà øáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר)ּולכ עיניו, עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה נתנּה היתה? היכן ודינה ¿∆««»»¿»»ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשכם  ּביד ונפלה למּוטב, ּתחזירּנּו ׁשּמא מאחיו, ׁשּמנעּה יעקב הּנהר ∑aÈ˜.נענׁש .ׁשם ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ«…ֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr d zegiy ihewl)

היתההיתההיתההיתה היכןהיכןהיכןהיכן כג)ודינהודינהודינהודינה לב, הּׁשבטים(רש"י ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו היכן לֹו הקׁשה לא מּדּוע לׁשאל, יז)יׁש לה, פרשתנו .(רש"י  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
רׁש"י ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ א־ב)ויׁש ד, עם (בראשית נֹולדה ׁשּתאֹומה לרּבֹות ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד הּפסּוק על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּדינה. על רק אפֹוא היא והּקׁשיא הּתאֹומֹות, את לרּבֹות ּבאה ילדיו" עׂשר אחד "ואת ּכאן: ואף עזרא עזרא עזרא עזרא קין. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«
i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ ּכאן ּומּניח מּכאן נֹוטל ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים, .הּבהמה ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(äë):øçMä úBìò ãò Bnò Léà ÷áàiå Bcáì á÷òé øúeiå©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬©¨«©
i"yx£·˜ÚÈ ¯˙eiÂ∑ קטּנים ּפּכים עליהם ׁשכח צא)וחזר ‡LÈ.(חולין ˜·‡iÂ∑ מּלׁשֹון איׁש', 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ«≈»≈ƒְְְִִִֵֵֵַַַַ

ּברג  עפר מעלים ׁשהיּו 'ּבתר אבק, הּוא: ארּמי ולׁשֹון 'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי נענּועם. ידי על ליהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו רעהּו, את איׁש להּפיל ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, לׁשֹון מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָדאּביקּו

עׂשו  ׁשל ׂשרֹו ׁשהּוא לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)ּבזרֹועֹותיו. אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

(åë)Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
:Bnò B÷áàäa á÷òé©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

i"yx£BÎ¯ÈŒÛÎa ÚbiÂ∑ קדרה ׁשל ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, קרּוי ּבּקלּבסת, הּתקּוע הּיר .קּולית «ƒ«¿«¿≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
Ú˜zÂ∑לֹו ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום ו)נתקעקע ּביצתן',(ירמיה 'לקעקע ּובּמׁשנה: הסרה. לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי "ּפןּֿתקע «≈«ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשרׁשיהן  עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשרׁש אבןאבןאבןאבן ְְֵֵֶָָ

(æë)ék EçlLà àì øîàiå øçMä äìò ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½¦−
:éðzëøa-íà¦¥«©§¨«¦

i"yx£Ú Èk¯ÁM‰ ‰Ï∑ ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני צא)וצרי חולין אבי,∑ÈzÎ¯a.(ב"ר. ׁשּברכני הּברכֹות על לי הֹודה ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ≈«¿»ƒְְִִִֵֵֶַַַָָ
עליהן. מערער ודֹוק (ׁשעׂשו מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא לֹומר, לֹו היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה .)וכאן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(çë)á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà øîàiå: ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

(èë)ìàøNé-íà ék EîL ãBò øîàé á÷òé àì øîàiå©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
:ìëezå íéLðà-íòå íéýìû-íò úéøN-ék¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

È‰BLכג  ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰Ba ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד  ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה  È‰B„BÁÏa ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡¯Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

dk¯Èכו  È˙Ùa ·È¯˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז  ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ ˜ÈÏÒ È¯‡ ÈÁlL ¯Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:ÈzÎ¯a ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

ÚÈ˜·:כח  ¯Ó‡Â CÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡ÔÈ‰lכט  CÓL „BÚ ¯Ó‡˙È ·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bk˜aÈ ¯·ÚÓ ˙‡ ¯·ÚiÂ,ּבתחּלה עבר הּוא . ««¬…∆«¬««…ְִִַָָ
והּנה  והעבירם. ּובניו נׁשיו לקח ּכ ְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָואחר
לבּקׁש ּבאחרֹונה וׁשב עבר. ּכבר וּיעבר, ְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָֹּפרּוׁש

ּכלּום: נׁשאר ְְִִַאם

dk˜·‡iÂ אבק ׁשעלה עד אבק, מּגזרת . «≈»≈ְִִֶַַָָָָָָ
‰ÁM¯ּביניהם: ˙BÏÚ „Ú ׁשחרּות סּור עד . ֵֵֶ«¬«»«ֲַַ

והּוא  אֹור, ּדמּות ׁשחר ּכי אֹומרים ויׁש ְְְְְִִֵַַַַָהּלילה.
אׁשר  וכן הּׁשמׁש. זרֹוח טרם ּבעבים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּנראה

ׁשחר: לֹו ֵַַאין
ekBÏ ÏBÎÈ ‡Ï Èk:הּמלא .ÛÎa ÚbiÂ ƒ…»ְַַָ«ƒ«¿«

BÎ¯È:יעקב ׁשל .Ú˜zÂ נפׁשי ּתקע ּפן ּכמֹו . ¿≈ֲֶַֹ«≈«ְְִֵֶַַ
מּמקֹומּה: הּיר ּכף סרה ְִִֶֶֶַַָָָָמּמּך.



glyieסב zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iyily meil inei xeriy
i"yx£·˜ÚÈ ‡Ï∑ׁשהּקדֹוׁש וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה אם ּכי ּורמּיה, ּבעקבה ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

,ׁשמ ּומחליף ּבביתֿאל עלי נגלה הּוא ׁשּכתּוב:ּברּו וזהּו עליהן, ל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
יב) וׁשם (הושע ימצאּנּו "ּביתֿאל לֹו? ּנתחּנן ּומה לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ּבכה וּיכל, מלא אל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ"וּיׂשר

ׁשם", אֹותֹו ויבר" וזהּו עליהן, לֹו הֹודה ּכרחֹו ועל יעקב, רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר עד לי המּתן עּמנּו", ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹידּבר
רצה  ולא לֹו, להמּתין מתחּנן ולבן ∑ÌÈL‡ŒÌÚÂ.ׁשהיה .להם ∑ÏÎezÂ.עׂשו ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ¿ƒ¬»ƒְֵָָָ«»ֶָ

(ì)äf änì øîàiå EîL àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−
ì ìàLz:íL Búà Cøáéå éîL ¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

i"yx£Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר),ׁשמֹותינּו מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו ׁשאנּו)הּכל (אין הּׁשליחּות עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
.מׁשּתּלחים  ְְִִַ

ß elqk b"i iyily mei ß

(àì)íéýìû éúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦¡Ÿ¦Æ
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðẗ¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

(áì)òìö àeäå ìûeðt-úà øáò øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬Ÿ¥−©
:Bëøé-ìò©§¥«

i"yx£LÓM‰ BÏŒÁ¯ÊiÂ∑ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו הּׁשחר', לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום 'ּכׁשהּגענּו הּוא: אדם ּבני לׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדתימא  ּכמה צלעתֹו, את לרּפאֹות לצרּכֹו, לֹו", "וּיזרח ג)אּגדה: ואֹותן (מלאכי ּבכנפיה", ּומרּפא צדקה "ׁשמׁש ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכׁשּי ּבׁשבילֹו לׁשקע ׁשּמהרה ּבׁשבילֹוׁשעֹות לזרח מהרה ׁשבע, מּבאר ˆÚÏB.צא ‡e‰Â∑ ּכׁשּזרחה צלע היה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ¿≈«ְְֵֶָָָָֹ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

(âì)øLà äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À£¤Æ
ãéâa á÷òé Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−

:äLpä©¨¤«
i"yx£‰Lp‰ „Èb∑ וכן קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה לפי הּנׁשה"? "ּגיד ׁשמֹו נקרא נא)ולּמה (ירמיה ƒ«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

וכן  ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אתּֿכלֿעמלי":(לקמן אלהים נּׁשני ‰C¯i"ּכי ÛkŒÏÚ)∑ּגבּה ּבׂשר ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ«««»≈ְַַַָָָָֹ
ּבגרּות' ּבסּמני הּכף ׁשּתתמר 'עד ּכמֹו: 'ּכף', קרּוי: ועגל עזרא עזרא עזרא עזרא .)וחלּול אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

âì(à)òaøà Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾©§©¬
ìòå ìçø-ìòå äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ§©¨¥½§©−

:úBçôMä ézL§¥¬©§¨«

(á)äàì-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå¦«¨¤¸¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑ חביב אחרֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .אחרֹון אבןאבןאבןאבן ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

Ó‡Â¯ל  CÓL ÔÚÎ ÈeÁ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L z‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈

:Ônz«»

‡¯Èלא  Ï‡Èt ‡¯˙‡„ ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈLÙ«¿ƒ

Ï‡etלב  ˙È ¯·Ú È„ ‡Ók ‡LÓL dÏ Á„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:dk¯È ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

Èb„‡לג  ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL„ ‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

‡˙‡א  ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡ia ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó Úa¯‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

:‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב  ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰Èa ˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a ‡‰·e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

bl‰Lp‰ „È‚aהעּתיקּו ּכאׁשר ידּוע, . ¿ƒ«»∆ֱֲִֶֶַַָ
לחסרי  אם ּכי ספק ּבֹו ואין ז''ל ְְְְִִֵֵֵֵַַַָקדמֹונינּו
האבר, ׁשהּוא ׁשּמפרׁשים ותֹולדת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָהּדעת.

הּמלא זה לדעת נׁשים. מּגזרת הּנׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָויפרׁשּו
אם  ,ל יתּבאר ּגּוף, ׁשהּוא ליעקב ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹׁשּנראה
ּבקרּבֹו: ׁשמי ּכי ּבפרׁשת לבב את יפקח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּׁשם

aיּמלטּו אּולי ּבאחרֹונה, ויֹוסף רחל ְְְֲִֵֵַַָָָָָוׂשם
אֹותם: אהבתֹו ֲֲַַָָּבעבּור
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(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

(ã)åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå÷Léåeä ©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ
:ekáiå©¦§«

i"yx£e‰˜aÁÈÂ∑הּללּו הׁשּתחואֹות ּכל מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו חֹולקין ∑e‰˜MiÂ.נתּגלּגלּו ויׁש עליו, נקּוד «¿«¿≈ְְְְְֲֲֲֳִִִֶֶַַַַַָָָָָ«ƒ»≈ְְִֵָָָ
לּבֹו ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר זֹו, נקּדה ׁשּדרׁשּו יׁש ּדספרי: ּבבריתא הּזה יֹוחאי:(ב"ר)ּבּדבר ּבן ׁשמעֹון רּבי אמר . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

לּבֹו' ּבכל ּונׁשקֹו ׁשעה ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ׂשֹונא ׁשעׂשו ּבידּוע היא, רבה)'הלכה .(בראשית ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr k zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבּדּדּדּדברברברבר חחחחֹוֹוֹוֹולקיןלקיןלקיןלקין ד)ויויויויׁשׁשׁשׁש לג, ּבכל (רש"י ׁשּיׁשנֹו הּקׁשי ּכבד מּבחינת 'ׁשקּולים' הּפרּוׁשים ׁשּׁשני ללּמדנּו ּכדי זֹו לׁשֹון נקט רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מתאים  ׁשאינֹו הּוא הראׁשֹון ּבּפרּוׁש הּקׁשי ׁשּכן, ׁשקּולים. ּפרּוׁשים ׁשני אּלא ׁשני', ּו'פרּוׁש ראׁשֹון' 'ּפרּוׁש ּכאן אין מהם; ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד

מתאים להמלהמלהמלהמׁשׁשׁשׁש ׁשאינֹו הּוא הּׁשני ּבּפרּוׁש והּקׁשי אּתי"). אׁשר העם מן עּמ נא "אּציגה ,"ל אׁשר ל יהי "אחי ("וּיבּכּו", הּסּפּור ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבׂשנאתֹו").לתחלתחלתחלתחּלּלּלּלתתתת "עֹודּנּו אחי", יעקב את ("ואהרגה עזרא עזרא עזרא עזרא הּסּפּור אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ

(ä)øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤
ä øîàiå Cl älà-éî:Ecáò-úà íéýìû ïðç-øLà íéãìé ¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

i"yx£Cl ‰l‡ŒÈÓ∑ אּלה ׁשּל?מי עזרא עזרא עזרא עזרא .להיֹות אבןאבןאבןאבן ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

ß elqk c"i iriax mei ß

(å):ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨

(æ)ìçøå óñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²§¨¥−
:eåçzLiå©¦§©«£«

i"yx£ÏÁ¯Â ÛÒBÈ Lb∑,ּתאר יפת 'אּמי אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל הּבנים, לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
עין  "עלי לברּכת יֹוסף זכה מ ּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ּכנגּדּה אעמד רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ."ׁשּמא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ç)øîàiå ézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤
:éðãà éðéòa ïç-àöîì¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ∑,ּפגׁשּתי אׁשר הּמחנה ּכל מקרא מי ׁשל ּופׁשּוטֹו .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ƒ¿»««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מי  'ׁשל להם: ואֹומרים אנׁשיו ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע, מלאכים ׁשל ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל
ולא  הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו 'הּניח ּו, אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', 'ׁשל להם: אֹומרים והם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּתם'?
להם: אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל 'אחיו עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו 'ּבן עליו, מׁשּגיחים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהיּו

מּׁשּל ּכן, אּתם''אם עזרא עזרא עזרא עזרא .נּו אבןאבןאבןאבן ִִֵֶֶַָ

Ú·Lג  ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈÓÊ נ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

ÏÚד  ÏÙe dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎ·e d˜LÂ d¯‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

ia‡ה  ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡ia ¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:Cc·Ú«¿»

È‚Òe„‡:ו  Ô‰È·e ÔÈp‡ ‡˙ÈÁÏ ˙·È¯˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôkז  ¯˙·e e„È‚Òe ‡‰·e ‰‡Ï Û‡ ‡·È¯˜e¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:e„È‚Òe ÏÁ¯Â ÛÒBÈ ·È¯¿̃≈≈¿»≈¿ƒ

ÈÚ¯Ú˙ח  Èc ÔÈ„‰ ‡˙È¯LÓ Ïk CÏ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

zFcEwp lr WxCd ce‰˜MiÂ הּוא טֹוב . ©§¨©§«ƒ»≈
חׁשב לעּת לא הּפׁשט ּדר על ּכי מׁשדים, יקי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכאׁשר  וּיבּכּו, והעד, לאחיו. רע לעׂשֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָעׂשו
אחיו: עם יֹוסף ִֵֶָָָעׂשה

dCÏ ‰l‡ ÈÓ אּלה מי אֹו ,עּמ אּלה מי . ƒ≈∆»ִִִֵֵֶֶָ
הם: ׁשּלÔÁ.אֹותם חּנּונּו וכמֹוהּו נתן, ּכמֹו . ְֵֶ»«ְְַָָָָ

הם: ּכמֹו חּנם ְִֵַָּגם

gEÏ ÈÓּופרּוׁש אדם. על יּמצא לעֹולם מי, . ƒ¿ְִִֵֵַָָָָ
אֹו הּזה. הּמנחה ּכל לֹו ׁשּׁשּגרּת זה הּוא ְְִִִֶֶֶַַַָָָמי

:ּבמחׁשבּת ְְְְִַַמי



סג glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iriax meil inei xeriy

(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

(ã)åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå÷Léåeä ©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ
:ekáiå©¦§«

i"yx£e‰˜aÁÈÂ∑הּללּו הׁשּתחואֹות ּכל מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו חֹולקין ∑e‰˜MiÂ.נתּגלּגלּו ויׁש עליו, נקּוד «¿«¿≈ְְְְְֲֲֲֳִִִֶֶַַַַַָָָָָ«ƒ»≈ְְִֵָָָ
לּבֹו ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר זֹו, נקּדה ׁשּדרׁשּו יׁש ּדספרי: ּבבריתא הּזה יֹוחאי:(ב"ר)ּבּדבר ּבן ׁשמעֹון רּבי אמר . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

לּבֹו' ּבכל ּונׁשקֹו ׁשעה ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ׂשֹונא ׁשעׂשו ּבידּוע היא, רבה)'הלכה .(בראשית ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr k zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבּדּדּדּדברברברבר חחחחֹוֹוֹוֹולקיןלקיןלקיןלקין ד)ויויויויׁשׁשׁשׁש לג, ּבכל (רש"י ׁשּיׁשנֹו הּקׁשי ּכבד מּבחינת 'ׁשקּולים' הּפרּוׁשים ׁשּׁשני ללּמדנּו ּכדי זֹו לׁשֹון נקט רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מתאים  ׁשאינֹו הּוא הראׁשֹון ּבּפרּוׁש הּקׁשי ׁשּכן, ׁשקּולים. ּפרּוׁשים ׁשני אּלא ׁשני', ּו'פרּוׁש ראׁשֹון' 'ּפרּוׁש ּכאן אין מהם; ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד

מתאים להמלהמלהמלהמׁשׁשׁשׁש ׁשאינֹו הּוא הּׁשני ּבּפרּוׁש והּקׁשי אּתי"). אׁשר העם מן עּמ נא "אּציגה ,"ל אׁשר ל יהי "אחי ("וּיבּכּו", הּסּפּור ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבׂשנאתֹו").לתחלתחלתחלתחּלּלּלּלתתתת "עֹודּנּו אחי", יעקב את ("ואהרגה עזרא עזרא עזרא עזרא הּסּפּור אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ

(ä)øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤
ä øîàiå Cl älà-éî:Ecáò-úà íéýìû ïðç-øLà íéãìé ¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

i"yx£Cl ‰l‡ŒÈÓ∑ אּלה ׁשּל?מי עזרא עזרא עזרא עזרא .להיֹות אבןאבןאבןאבן ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

ß elqk c"i iriax mei ß

(å):ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨

(æ)ìçøå óñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²§¨¥−
:eåçzLiå©¦§©«£«

i"yx£ÏÁ¯Â ÛÒBÈ Lb∑,ּתאר יפת 'אּמי אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל הּבנים, לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
עין  "עלי לברּכת יֹוסף זכה מ ּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ּכנגּדּה אעמד רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ."ׁשּמא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ç)øîàiå ézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤
:éðãà éðéòa ïç-àöîì¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ∑,ּפגׁשּתי אׁשר הּמחנה ּכל מקרא מי ׁשל ּופׁשּוטֹו .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ƒ¿»««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מי  'ׁשל להם: ואֹומרים אנׁשיו ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע, מלאכים ׁשל ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל
ולא  הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו 'הּניח ּו, אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', 'ׁשל להם: אֹומרים והם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּתם'?
להם: אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל 'אחיו עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו 'ּבן עליו, מׁשּגיחים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהיּו

מּׁשּל ּכן, אּתם''אם עזרא עזרא עזרא עזרא .נּו אבןאבןאבןאבן ִִֵֶֶַָ

Ú·Lג  ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈÓÊ נ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

ÏÚד  ÏÙe dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎ·e d˜LÂ d¯‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

ia‡ה  ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡ia ¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:Cc·Ú«¿»

È‚Òe„‡:ו  Ô‰È·e ÔÈp‡ ‡˙ÈÁÏ ˙·È¯˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôkז  ¯˙·e e„È‚Òe ‡‰·e ‰‡Ï Û‡ ‡·È¯˜e¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:e„È‚Òe ÏÁ¯Â ÛÒBÈ ·È¯¿̃≈≈¿»≈¿ƒ

ÈÚ¯Ú˙ח  Èc ÔÈ„‰ ‡˙È¯LÓ Ïk CÏ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

zFcEwp lr WxCd ce‰˜MiÂ הּוא טֹוב . ©§¨©§«ƒ»≈
חׁשב לעּת לא הּפׁשט ּדר על ּכי מׁשדים, יקי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכאׁשר  וּיבּכּו, והעד, לאחיו. רע לעׂשֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָעׂשו
אחיו: עם יֹוסף ִֵֶָָָעׂשה

dCÏ ‰l‡ ÈÓ אּלה מי אֹו ,עּמ אּלה מי . ƒ≈∆»ִִִֵֵֶֶָ
הם: ׁשּלÔÁ.אֹותם חּנּונּו וכמֹוהּו נתן, ּכמֹו . ְֵֶ»«ְְַָָָָ

הם: ּכמֹו חּנם ְִֵַָּגם

gEÏ ÈÓּופרּוׁש אדם. על יּמצא לעֹולם מי, . ƒ¿ְִִֵֵַָָָָ
אֹו הּזה. הּמנחה ּכל לֹו ׁשּׁשּגרּת זה הּוא ְְִִִֶֶֶַַַָָָמי

:ּבמחׁשבּת ְְְְִַַמי



glyieסד zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iriax meil inei xeriy

(è):Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNò øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
i"yx£CÏŒ¯L‡ EÏ È‰È∑ הּברכֹות על לֹו הֹודה .(ב"ר)ּכאן ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ

(é)éðéòa ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷òé øîàiåzç÷ìå E ©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬
éðô éúéàø ïk-ìò ék éãiî éúçðîíéýìû éðt úàøk E ¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−

:éðöøzå©¦§¥«¦
i"yx£‡ŒÏ‡∑ לי ּתאמר נא EÈÙ.ּכן אל È˙È‡¯ ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙ÁÓ zÁ˜ÏÂ EÈÈÚa ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ»∆
'B‚Â∑ לי חׁשּובין והן ,ּפני ראיתי אׁשר על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ׂשר ּכי ׁשראיתי ,הּמלא ּפני ּכראּית ¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

'ראה  ויאמר: הימּנּו ׁשּיתירא ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה סרחני. על לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, .ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּל
מעּתה' לֹו יכל איני ונּצֹול, לי,∑Èˆ¯zÂ.הּמלאכים אפיצומנ"ט נתּפּיסּת ּפּיּוס, לׁשֹון ׁשּבּמקרא רצֹון ּכל וכן ְְִִִֵֵַַַָָָֹ«ƒ¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

כב)ּבלע"ז. לכם",(ויקרא יהיה לרצֹון לא וכן "ּכי ּולרּצֹות, לפּיס ּבאֹות י)הּקרּבנֹות רצֹון",(משלי ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּולרּצֹות  לפּיס עזרא עזרא עזרא עזרא .יֹודעים אבןאבןאבןאבן ְְְִֵַַ

(àé)íéýìû éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦¡Ÿ¦−
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

i"yx£È˙Î¯a∑ לראּית ׁשהיא ּברכה וכל ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ּפנים, ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ּכגֹון: מז)ּפנים, אתּֿפרעה",(לקמן יעקב  יח)"ויבר ב וכן (מלכים ּדסנחריב, ּברכה" אּתי ח)"עׂשּו ב לׁשלֹום "ל (שמואל לֹו ׁשאל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

שלו"ד  מו"ן ּברכתי, זֹו אף שלודא"ר. ּבלע"ז ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם חמת, מל ּדתֹועי ‡L¯.ּולברכֹו" ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ¬∆
CÏ ˙‡·‰∑ליד ׁשּבאה עד להּגיעּה יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת רבא)לא ׁשהיא ∑ÈpÁ.(בראשית לפי  מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן À»»ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ««ƒְְִִִֶֶֶָֻ

"עׂשני", ּכמֹו: לׁשּמּוׁש, והּׁשליׁשית נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא חנן ׁשאין 'חננני', לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשּמׁשת
ÏÎŒÈÏ."זבדני" LÈ∑ צרּכי מּכדי ויֹותר יֹותר רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ּדּבר ועׂשו סּפּוקי. .ּכל ְִַָ∆ƒ…ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

(áé):Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«
i"yx£‰ÚÒ∑ ותרּגּום ּבּתבה. יסֹוד והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: נסעה ּכאן אף סלח, ׁשמע, ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

'ונל מּכאן 'נּסע ליעקב: אמר עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: Ec‚Ï.ׁשל ‰ÎÏ‡Â∑,ל אעׂשה זֹו טֹובה ,ל ּבׁשוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ¿≈¿»¿∆¿∆ְְְֱֶֶֶָָ
ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי אּתה  ּכאׁשר לאט ללכת מהלכּתי ימי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאארי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(âé)ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥¸©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò̈´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

i"yx£ÈÏÚ ˙BÏÚ∑ לאט לנהלן עלי מּטלֹות עלֹות ׁשהן והּבקר לׁשֹון:∑BÏÚ˙.הּצאן עֹולליהן, ב)מגּדלֹות "עֹולל (איכה »»»ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ»ְְְְֵֵֶַ
סה)ויֹונק", ימים",(ישעיה ו)"עּול א אנפיטי"ׁש(שמואל ּבלע"ז עלֹות", ּפרֹות ‡Á„."ׁשּתי ÌBÈ Ìe˜Ù„e∑) יֹום ידּפקּום ואם ְְְִֵֵַַָָָ¿»∆»ְְְִִ

הּצאן")אחד  ּכל "ומתּו ּבמרּוצה ּבּדר ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e.ליּגעם השירים ּבּדלת (שיר נֹוקׁש ּדֹופק", ּדֹודי עזרא עזרא עזרא עזרא ."קֹול אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»ְִֵֵֶֶַ

‡ˆÁÏט  ÈÁ‡ ÈbÒ ÈÏ ˙È‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

¯ÔÈÓÁי  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ eÚ·a ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ôk ÏÚ È¯‡ È„È ÔÓ Èz·¯˜z Ïa˜˙e CÈÈÚa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
˙ÈÚ¯˙‡Â ‡i·¯·¯ Èt‡ eÊÈÁk CÈt‡Ï ÔepzÊÁ¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

‡¯Èיא  CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz·¯˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È¯‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«̄ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

CÏ·˜Ï:יב  C‰È‡Â C‰ÈÂ Ïh ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

¯ÔÈÎÈkיג  ‡i˜È È¯‡ Ú„È ÈBa¯ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜ÈÓ È¯B˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

dxezd lr `xfr oa`

i‡ Ï‡הֹודעּתי ּוכבר ּכן. אדֹוני יאמר אל . «»ְְֲִִֵַַַָֹ
הּנגיד: ‡ÌÈ‰Ïּדקּדּוק Èt ˙B‡¯k.מלא . ְִִַָƒ¿¿≈¡…ƒְַָ

ליעקב  הּמלא ּבא ּכי אֹומרים  הּמפרׁשים  ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹורּבי
הּנה  ּכי מאחיו, יירא ׁשּלא לּבֹו את ְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹלחּזק
ואין  אדם. ּבן ּכי אף לֹו יכֹול לא ְְִֵֶַַַָָָָֹהּמלא
אבימל וּיׂשר ּכמֹו אלהים עם ׂשרית ְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָֹמּלת
ּפרּוׁשֹו, רק על. ּכמֹו עם אין ּכי יׂשראל, ְְִִִֵֵֵַַַָעל
ׂשרים. אנׁשי ועם הּמלאכים עם ּתחׁשב ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׂשר
הּׁשמׁש, לֹו וּיזרח  טעם מה  יׁשאלּו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַוׁשֹואלים 

ּוׁשאלתם  העֹולם. ּבכל זֹורחת אחד ּברגע ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלא
יׁשּתּנה. מקֹום ּבכל הּׁשמׁש, זרֹוח עת ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּתה ּו,
ׁשחּברּתי  הּמדינה  זאת  ּובין ירּוׁשלים ּבין  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה
ּוׁשליׁש ׁשעה לּוק''א, ּוׁשמּה הּפרּוׁש, זה ְְִֵֶַָָָָָּבּה
ּברּור  הּדבר וזה מעלֹות. י''ב ּוברחב ְֲֶַַַָָָָָָֹׁשעה,
הֹול ׁשהיה צֹולע והּוא ּופרּוׁש ספק. ְְֵֵֵֵֶַָָָֹּבלא
לּדבר: זכר ּכן על וטעם האחת. צלעֹו ְְֵֵֶַַַַַַַַָָָעל

ai‰ÚÒּכמֹו צּוּוי לׁשֹון ׁשהּוא אֹומרים יׁש . ƒ¿»ְְְִִֵֶ
עלינּו: נפלּו ח) י (הֹוׁשע  וכן הּנער, ְְְִִֵֵֵַַַַָָׁשּלחה

‰ÎÏÂ אזּוז לא ,לנגּד אל וׁשאני ּכּלנּו, . ¿≈≈»ְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹֻ
ההּוא, מּנהר וּנּסעה ּכמֹו להיֹותֹו ויּתכן ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּמּך.

:לנגּד אל ואני ּכּלנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָֻנּסע
biÌÈk¯ ÌÈ„Ïi‰ Èk י''ב ׁשּבהם, הּגדֹול ּכי . ƒ«¿»ƒ«ƒִֶֶַָָ

מסּפר: וימים לֹו יׁש עלֹות BÏÚ˙ׁשנה ּכמֹו . ְְִִֵָָָָ»ְָ
על  העּתדים, עליהם ׁשעלּו ההרֹות הּנה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻינהל.

וטעם עלֹות: נקראּו לׁשמרם ÈÏÚּכן עלי . ְְְִֵַַָ»»ְְַָָָ
נזק: לידי יב ֹואּו ּדפקּום Ìe˜Ù„eׁשּלא ואם . ִֵֵֶֶָֹ¿»ְְִָ

הּצאן: ּכל ימּותּו אז ְִִַַַָָָֹהּמנהיגים

glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iriax meil inei xeriy

(ãé)ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤¸¤
àáà-øLà ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤¨¬Ÿ

:äøéòN éðãà-ìà¤£Ÿ¦−¥¦«¨
i"yx£È„‡ ‡Œ¯·ÚÈ∑ ּתתרחק אם ואף ּדרּכ ּכפי עבר ,הליכת ימי ּתארי יתרה,∑‡˙Ï‰‰.אל ה"א אתנהל, «¬»»¬…ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ∆¿«¬»ְְֵֵֵֶַָ

אׁשמעה  ארדה, נחת,∑Èh‡Ï.ּכמֹו: לׁשֹון ׁשּלי, ח)לאט לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב לאּטי,(שמואל לּנער". לי "לאט ְְְְֵֶָָ¿ƒƒְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַ
ׁשּלי' נחת 'אתנהל מׁשּמׁשת, ואינּה היסֹוד מן ‰Î‡Ïn‰.הּלּמ"ד Ï‚¯Ï∑ הּמּטלת הּמלאכה רגלי הליכת צר לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ¿∆∆«¿»»ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

להֹולי ‰ÌÈ„ÏÈ.עלי Ï‚¯Ïe∑ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, ÈÚN¯‰.לפי È„‡ŒÏ‡ ‡·‡Œ¯L‡ „Ú∑לֹו הרחיב ְִַָ¿∆∆«¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִ
לא  והּוא אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ּדעּתֹו 'אם אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ׁשּלא ,ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּדר

.ׁשּנאמר(ב"ר)הל הּמׁשיח, ּבימי ?יל כ"א)ואימתי א ּומדרׁשי (עובדיה עׂשו". הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו : ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
רּבים  זֹו לפרׁשה יׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .אּגדה אבןאבןאבןאבן ְִֵַַָָָָָ

(åè)ézà øLà íòä-ïî Enò àp-äâévà åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
:éðãà éðéòa ïç-àöîà äf änì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰f ‰nÏ ¯Ó‡iÂ∑זֹו טֹובה לי לּה?ּתעׂשה צרי ‡„È.ׁשאיני ÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡∑ ׁשּום עּתה לי ּתׁשּלם ולא «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַַָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגמּול  אבןאבןאבןאבן ְ

(æè):äøéòN Bkøãì åNò àeää íBia áLiå©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
i"yx£Bk¯„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBia ·LiÂ∑(ב"ר).אחד אחד מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע לבּדֹו, עׂשו «»»««≈»¿«¿ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר  ּדוד, ּבימי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש להם ּפרע ל)והיכן א על (שמואל רכבּו אׁשר נער איׁש מאֹות ארּבע אם "ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
."הּגמּלים  ְִַַ

(æé)úkñ äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ
:úBkñ íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

i"yx£˙Èa BÏ Ô·iÂ∑(יז וחרף (מגילה קיץ, חדׁש: י"ח ׁשם קיץ ׁשהה – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות .וקיץ, «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

(çé)Bàáa ïòðk õøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−
òä éðt-úà ïçiå íøà ïctî:øé ¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

i"yx£ÌÏL∑.מּצלעתֹו ׁשּנתרּפא ּבגּופֹו, לג)ׁשלם ּבתֹורתֹו,(שבת ׁשלם ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ׁשּלא ּבממֹונֹו, ׁשלם »≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
לבן  ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ÌÎL.ׁשּלא ¯ÈÚ∑וכמֹוהּו לעיר, א)ּכמֹו לחם"(רות ּבית ּבֹואנה ‡¯Ì."עד ÔctÓ B‡·a∑ ְְֵֶַַָָָֹƒ¿∆ְְְֲִֵֶַָָָ¿…ƒ««¬»

ּומעׂשו  מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם וּיבא ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני 'יצא לחברֹו: האֹומר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּכאדם
ּבּדר לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנזּדּוגּו אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶַַ

(èé)ãiî Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½¦©¬
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר טֹובים,(מעה, 'חּורפן', חריפים ותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר" "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, .)ּבכל ְְֵֵַָָ

‡„a¯יד  ‡‡Â dc·Ú Ì„˜ ÈBa¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ ÈBa¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

nÚ‡טו  ÔÓ CnÚ ÔÚk ˜BaL‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ÈnÚcƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:ÈBaƒ̄ƒ

ÈÚNÏ¯:טז  dÁ¯‡Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ·˙Â¿«¿»«≈»¿»¿≈¿≈ƒ

Èa˙‡יז  dÏ ‡·e ˙BkÒÏ ÏË ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „·Ú d¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡¯˙‡„¿«¿»À

Ècיח  ÌÎL„ ‡z¯˜ ÌÈÏL ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡¯Le Ì¯‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z¯˜ (Èt‡) Ï·˜Ï»√≈«≈«¿»

Ônzיט  Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È·„ ‡„ÈÓ dkLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ci‰Ï‰˙‡:עּמם אתנהל ּכמֹו .Èh‡Ï הּיּו''ד . ∆¿«¬»ְְִֵֶַָ¿ƒƒַ
מדּבר: יחיד לׁשֹון יהיה  אֹו Ï‚¯Ïנֹוסף . ְְְִִֵֶַָָ¿∆∆

‰Î‡Ïn‰.מלאכּתי ׁשהּוא הּמקנה ּבעבּור . «¿»»ְְְֲִִֶֶַַַ
ׁשּיּוכל  מה הּמלאכה ּפרּוׁש ּכי אלי, ְְִֵֵֶַַַַַָָָוהּקרֹוב

יּקרא  הּממֹון ּגם ּוברׁשּותֹו. ּבכחֹו לעׂשֹות ְְֲִִֵַַַָָָָֹאדם 
רעהּו. ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם ּכמֹו .ְְִִֵֵֶֶַָָָֹּכ
ּתחת  ׁשהּוא ּבעב ּור מלא מּלת  הּגזרה ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹּומּזאת
ה' ויבר ּכמֹו לרגלי , ויהיה הּׁשֹולח. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָרׁשּות

ּכמׁשמעֹו, לרגל להיֹות ויּתכן לרגלי. ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָאֹות
רגליהם: על ְִֵֶֶַַָׁשהֹוליכם

mrhe eh‰Ê ‰nÏ:צר לי אין . §©©»»∆ִֵֶֹ
giÌÏL ·˜ÚÈ ‡·iÂ,והּטעם הּתאר. ׁשם . «»…«¬…»≈ְֵַַַַַֹ



סה glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iriax meil inei xeriy

(ãé)ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤¸¤
àáà-øLà ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤¨¬Ÿ

:äøéòN éðãà-ìà¤£Ÿ¦−¥¦«¨
i"yx£È„‡ ‡Œ¯·ÚÈ∑ ּתתרחק אם ואף ּדרּכ ּכפי עבר ,הליכת ימי ּתארי יתרה,∑‡˙Ï‰‰.אל ה"א אתנהל, «¬»»¬…ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ∆¿«¬»ְְֵֵֵֶַָ

אׁשמעה  ארדה, נחת,∑Èh‡Ï.ּכמֹו: לׁשֹון ׁשּלי, ח)לאט לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב לאּטי,(שמואל לּנער". לי "לאט ְְְְֵֶָָ¿ƒƒְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַ
ׁשּלי' נחת 'אתנהל מׁשּמׁשת, ואינּה היסֹוד מן ‰Î‡Ïn‰.הּלּמ"ד Ï‚¯Ï∑ הּמּטלת הּמלאכה רגלי הליכת צר לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ¿∆∆«¿»»ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

להֹולי ‰ÌÈ„ÏÈ.עלי Ï‚¯Ïe∑ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, ÈÚN¯‰.לפי È„‡ŒÏ‡ ‡·‡Œ¯L‡ „Ú∑לֹו הרחיב ְִַָ¿∆∆«¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִ
לא  והּוא אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ּדעּתֹו 'אם אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ׁשּלא ,ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּדר

.ׁשּנאמר(ב"ר)הל הּמׁשיח, ּבימי ?יל כ"א)ואימתי א ּומדרׁשי (עובדיה עׂשו". הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו : ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
רּבים  זֹו לפרׁשה יׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .אּגדה אבןאבןאבןאבן ְִֵַַָָָָָ

(åè)ézà øLà íòä-ïî Enò àp-äâévà åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
:éðãà éðéòa ïç-àöîà äf änì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰f ‰nÏ ¯Ó‡iÂ∑זֹו טֹובה לי לּה?ּתעׂשה צרי ‡„È.ׁשאיני ÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡∑ ׁשּום עּתה לי ּתׁשּלם ולא «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַַָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגמּול  אבןאבןאבןאבן ְ

(æè):äøéòN Bkøãì åNò àeää íBia áLiå©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
i"yx£Bk¯„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBia ·LiÂ∑(ב"ר).אחד אחד מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע לבּדֹו, עׂשו «»»««≈»¿«¿ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר  ּדוד, ּבימי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש להם ּפרע ל)והיכן א על (שמואל רכבּו אׁשר נער איׁש מאֹות ארּבע אם "ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
."הּגמּלים  ְִַַ

(æé)úkñ äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ
:úBkñ íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

i"yx£˙Èa BÏ Ô·iÂ∑(יז וחרף (מגילה קיץ, חדׁש: י"ח ׁשם קיץ ׁשהה – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות .וקיץ, «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

(çé)Bàáa ïòðk õøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−
òä éðt-úà ïçiå íøà ïctî:øé ¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

i"yx£ÌÏL∑.מּצלעתֹו ׁשּנתרּפא ּבגּופֹו, לג)ׁשלם ּבתֹורתֹו,(שבת ׁשלם ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ׁשּלא ּבממֹונֹו, ׁשלם »≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
לבן  ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ÌÎL.ׁשּלא ¯ÈÚ∑וכמֹוהּו לעיר, א)ּכמֹו לחם"(רות ּבית ּבֹואנה ‡¯Ì."עד ÔctÓ B‡·a∑ ְְֵֶַַָָָֹƒ¿∆ְְְֲִֵֶַָָָ¿…ƒ««¬»

ּומעׂשו  מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם וּיבא ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני 'יצא לחברֹו: האֹומר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּכאדם
ּבּדר לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנזּדּוגּו אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶַַ

(èé)ãiî Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½¦©¬
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר טֹובים,(מעה, 'חּורפן', חריפים ותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר" "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, .)ּבכל ְְֵֵַָָ

‡„a¯יד  ‡‡Â dc·Ú Ì„˜ ÈBa¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ ÈBa¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

nÚ‡טו  ÔÓ CnÚ ÔÚk ˜BaL‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ÈnÚcƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:ÈBaƒ̄ƒ

ÈÚNÏ¯:טז  dÁ¯‡Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ·˙Â¿«¿»«≈»¿»¿≈¿≈ƒ

Èa˙‡יז  dÏ ‡·e ˙BkÒÏ ÏË ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „·Ú d¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡¯˙‡„¿«¿»À

Ècיח  ÌÎL„ ‡z¯˜ ÌÈÏL ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡¯Le Ì¯‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z¯˜ (Èt‡) Ï·˜Ï»√≈«≈«¿»

Ônzיט  Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È·„ ‡„ÈÓ dkLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ci‰Ï‰˙‡:עּמם אתנהל ּכמֹו .Èh‡Ï הּיּו''ד . ∆¿«¬»ְְִֵֶַָ¿ƒƒַ
מדּבר: יחיד לׁשֹון יהיה  אֹו Ï‚¯Ïנֹוסף . ְְְִִֵֶַָָ¿∆∆

‰Î‡Ïn‰.מלאכּתי ׁשהּוא הּמקנה ּבעבּור . «¿»»ְְְֲִִֶֶַַַ
ׁשּיּוכל  מה הּמלאכה ּפרּוׁש ּכי אלי, ְְִֵֵֶַַַַַָָָוהּקרֹוב

יּקרא  הּממֹון ּגם ּוברׁשּותֹו. ּבכחֹו לעׂשֹות ְְֲִִֵַַַָָָָֹאדם 
רעהּו. ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם ּכמֹו .ְְִִֵֵֶֶַָָָֹּכ
ּתחת  ׁשהּוא ּבעב ּור מלא מּלת  הּגזרה ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹּומּזאת
ה' ויבר ּכמֹו לרגלי , ויהיה הּׁשֹולח. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָרׁשּות

ּכמׁשמעֹו, לרגל להיֹות ויּתכן לרגלי. ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָאֹות
רגליהם: על ְִֵֶֶַַָׁשהֹוליכם

mrhe eh‰Ê ‰nÏ:צר לי אין . §©©»»∆ִֵֶֹ
giÌÏL ·˜ÚÈ ‡·iÂ,והּטעם הּתאר. ׁשם . «»…«¬…»≈ְֵַַַַַֹ



glyieסו zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr dk zegiy ihewl)

קקקקׂשׂשׂשׂשיטהיטהיטהיטה ּבּבּבּבמאהמאהמאהמאה .... .... ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה חלקתחלקתחלקתחלקת אתאתאתאת יט)ווווּיּיּיּיקןקןקןקן ׁשקלים"(לג, "חמּׁשה ולא (מעה), קׂשיטה" "מאה הּכתּוב נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
היה  והרי הּׂשדה, חלקת את לקנֹות יעקב היה ּצרי מה לׁשם קׁשה: לכאֹורה ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעֹות). עׂשרים יׁש ּבׁשקל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ(ׁשהרי
ּכניסתֹו עם מּיד – הּקדׁש ארץ חּבת מּתֹו היתה ׁשהּקנּיה הּכתּוב, מתרץ לכן ּבלבד? קצר לזמן ּבׁשכם והתעּכב אביו, לבית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבדרּכֹו

מטּבעֹות ּבמאה עליה וׁשּלם ׂשדה חלקת ּבּה קנה ּכתכׁשיטים.חחחחׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹות ת ת ת אליה הּמׁשּמׁשֹות עזרא עזרא עזרא עזרא , אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(ë):ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ∑,"יׂשראל "אלהי קרּוי ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

נזּכר  מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות הּנס ׁשם על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה ׁשם על ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשּׁשמי  לי לאלהים הּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּוא אל, ׁשהּוא מי ּכלֹומר: הּׁשם, ּבמׁשה ּבקריאת מצינּו וכן יׂשראל. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

יז) הּקדֹוׁש(שמות ׁשל ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם על אּלא ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"וּיקרא
'אל' ליעקב קראֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' הּוא: יח)ּברּו "ּוכפּטיׁש(מגילה ּתֹורה ודברי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבאתי  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני  טעמים, לכּמה מתחּלקים סלע", עזרא עזרא עזרא עזרא .יפצץ אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ß elqk e"h iying mei ß

ãì(à)úBàøì á÷òéì äãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈§©«£®Ÿ¦§−
:õøàä úBðáa¦§¬¨¨«¤

i"yx£‰‡ÏŒ˙a∑,היתה יצאנית היא ׁשאף "ּבתֿלאה", נקראת: יציאתה ׁשם על אּלא יעקב, ּבת ׁשּנאמר:(ב"ר)ולא «≈»ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ל) לקראתֹו".(לעיל לאה ּכבּתּה("וּתצא ּכאּמּה, הּמׁשל: מׁשלּו .)ועליה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dl zegiy ihewl)

לקראתלקראתלקראתלקראתֹוֹוֹוֹו לאהלאהלאהלאה ווווּתּתּתּתצאצאצאצא א)ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר לד, ׁשבטים"(רׁש"י להרּבֹות ּומחּזרת מתאּוה "ׁשהיתה חּיּובי, ּדבר היתה לאה ׁשל זֹו (רׁש"י יציאה ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

מּיעקב,ׁשם) ולא מּלאה ירׁשה זֹו ּותכּונה למּוטב. והחזרתן הארץ ּבנֹות קרּוב חּיּובית: מּטרה לׁשם היתה ּדינה יציאת ׁשאף לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
יעקב למּוטבלאלאלאלאׁשהרי להחזירֹו יכֹולה ׁשהיתה אף מעׂשו, אֹותּה מנע ׁשּלכן ּכאּלּו, ּבפעּלֹות ׁשּתעסק כג)רצה לב, לעיל ּומּטרה (רׁש"י . ֲֲֵֶַֹֹֹ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

למּוטב. חזרּו ואכן יעקב, ּבני ּבבית ׁשפחֹות ונעׂשּו ׁשכם ּבנֹות את ׁשבּו יעקב ּבני ּדבר: ׁשל ּבסֹופֹו התּבּצעה עזרא עזרא עזרא עזרא זֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

(á)Nð éeçä øBîç-ïa íëL dúà àøiåçwiå õøàä àé ©©̧§Ÿ¹̈§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤©¦©¬
:äpòéå dúà ákLiå dúàŸ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨

i"yx£d˙‡ ·kLiÂ∑ּכדרּכּה.‰pÚÈÂ∑ּכדרּכּה ע"ז)ׁשּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .(יומא אבןאבןאבןאבן «ƒ¿«…»ְְַָ«¿«∆»ְְֶַָֹ

(â)äøòpä-úà áäàiå á÷òé-úa äðéãa BLôð ÷aãzå©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£½̈
:äøòpä áì-ìò øaãéå©§©¥−©¥¬©©«£¨«

i"yx£‰¯Úp‰ ·ÏŒÏÚ∑אּׂשיא אני ּבזּבז, ממֹון ּכּמה קטּנה, ׂשדה ּבחלקת אבי 'ראי הּלב: על הּמתיּׁשבין ּדברים «≈««¬»ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ׂשדֹותיה' וכל העיר עזרא עזרא עזרא עזרא .ותּקנה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶָָָָ

‡Ïכ  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

ÚÈÏ˜·א  ˙„ÈÏÈ Èc ‰‡Ï ˙a ‰Èc ˙˜Ùe¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú¯‡ ˙·a ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈ƒ¿««¿»

¯a‡ב  ‰‡ÂÈÁ ¯BÓÁ ¯a ÌÎL d˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿∆«¬ƒ»»«»
:dÈÚÂ d˙È ·ÈÎLe d˙È ¯·„e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«¿«¿«

ÌÈÁ¯eג  ·˜ÚÈ ˙a ‰È„a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿ƒ»««¬…¿≈
:‡zÓÏeÚ„ ‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»«ƒ«ƒ»¿∆¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּכי  מארע, ׁשּום לֹו ארע ׁשּלא ּבׁשלֹום ְְִֵֶֶַָָָֹֹׁשּבא
ּדינה: מארע לסּפר יחיל ְְִִֵַַָָָָֹעּתה

hi‰„O‰ ˙˜ÏÁ זה והזּכיר ּבּׂשדה. חלק . ∆¿««»∆ְְִִֵֶֶֶַָ
לארץ  יׁש ּגדֹולה מעלה ּכי להֹודיע  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּכתּוב
הּוא  חׁשּוב חלק, ּבּה לֹו ׁשּיׁש מי ְִִֵֵֵֶֶָָָיׂשראל.

הּבא: עֹולם ְֵֶַָָּכחלק
iM oF`Bd xn`Ie kÈ‰Ï‡ Ï‡ BÏ ‡¯˜iÂ ©Ÿ¤©¨¦«ƒ¿»≈¡…≈

Ï‡¯NÈ.הּׁשם אל אל, ׁשּקרא ּפרּוׁשֹו ּכן . ƒ¿»≈ֵֵֵֵֶֶַָָ

מזּבח  וכן הּמזּבח. ׁשם הּוא ׁשּכן הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָוהּנכֹון
ׁשעׂשה  הּנס ּבעבּור נּסי, ה' ׁשמֹו קרא ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹמׁשה ,
אל  הּׁשכינה ּבׁשּוב וכן ההּוא. ּבּמקֹום ְְְִֵֵֶַַַַָָהּׁשם
ּבעבּור  וכן ׁשמּה. ה' נקראת ּתהי ְְְְֲִִִֵֵַַָָָירּוׁשלים,
ׁשעבד  הּמזּבח ׁשם קרא יעקב את הּׁשם ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשעזר
ׁשהּוא  והּטעם יׂשראל. אלהי אל הּׁשם, ְְֱִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׁשם

ותּקיף: Ï‡¯NÈחזק È‰Ï‡ּבּדר ׁשהּצילֹו . ְִַָָ¡…≈ƒ¿»≈ִִֶֶֶַ
וסּכֹות. ׁשכם ׁשם ּכי ּכנען, ארץ אל ׁשלם ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻּובא 

ׁשנים  ׁשכם ּבעיר ׁשהתעּכב יּתכן ּדעּתי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָּולפי
ּגם  ׁשנים, ׁשבע ּבת היתה לא ּדינה ּכי ְִִִֶַַַַָָָָֹרּבֹות ,

היּו: קטּנים ולוי ְְְִִִֵַָׁשמעֹון
`‰Èc ‡ˆzÂ:מעצמּה . «≈≈ƒ»ְֵַָ
a‰pÚÈÂ:ּבתּולה היֹותּה ּבעבּור ּכדרּכּה, . «¿«∆»ְְְֱֲַַָָָ
b·Ï ÏÚ ¯a„ÈÂ רּכים ּדברי לּה ׁשּדּבר . «¿«≈«≈ְִִִֵֵֶַָ

{ה} nË‡ונחּומים: Èk{יד} ׁשכם: .‰t¯Á. ְִִƒƒ≈ְֶ∆¿»
ּביׂשראל: עׂשה נבלה ּכי טעם וזה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָלדֹורֹות .

glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iying meil inei xeriy

(ã)äcìiä-úà éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL øîàiå©Ÿ́¤§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬
:äMàì úàfä©−Ÿ§¦¨«

(ä)eéä åéðáe Bzá äðéc-úà ànè ék òîL á÷òéå§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬
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(æ)íéLðàä eávòúiå íòîLk äãOä-ïî eàa á÷òé éðáe§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½
ì ìûøNéá äNò äìáð ék ãàî íäì øçiåákL ©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ
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i"yx£‰NÚÈ ‡Ï ÔÎÂ∑ ׁשהא הּבתּולֹות, את ידילעּנֹות על העריֹות מן עצמן ּגדרּו .(ב"ר)הּמּבּול ּמֹות ¿≈…≈»∆ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(ç)BLôð ä÷Lç éða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

i"yx£‰˜LÁ∑:חפצה »¿»ְָָ

(è)eç÷z eðéúða-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−¦§¬
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:da eæçàäå§¥¨«£−¨«

(àé)íëéðéòa ïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−§¥«¥¤®
:ïzà éìà eøîàz øLàå©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«

(áé)eøîàz øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî éìò eaøä©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−
äøòpä-úà éì-eðúe éìà:äMàì ¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«
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:íúçà äðéc úà ànè øLà eøaãéå©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה.‡nË ¯L‡∑ אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי רמּיה, היתה ׁשּלא אֹומר .(ב"ר)הּכתּוב ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ãé)úúì äfä øácä úBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ
:eðì àåä ätøç-ék äìøò Bì-øLà Léàì eðúçà-úà¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬¦−¨«

ÈÏד  ·Ò ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ¯BÓÁÏ ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬¬ƒ¿≈»«ƒ
:ez‡Ï ‡„‰ ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»»»¿ƒ¿

·¯dzה  ‰Èc ˙È ·È‡Ò È¯‡ ÚÓL ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¬≈»≈»ƒ»¿«≈
·˜ÚÈ ˜È˙LÂ ‡Ï˜Áa È‰B˙È‚ ÌÚ BÂ‰ È‰B·e¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú«≈≈

ÚÈ˜·ו  ˙ÂÏ ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ ˜Ùe¿«¬¬ƒƒ¿∆¿««¬…
:dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

eÚÓLז  „k ‡Ï˜Á ÔÓ elÚ ·˜ÚÈ È·e¿≈«¬…«ƒ«¿»«¿»
È¯‡ ‡„ÁÏ ÔB‰Ï ÛÈ˜˙e ‡i¯·b eÒÈÒ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒÀ¿«»¿≈¿«¬»¬≈
·˜ÚÈ ˙a ÌÚ ·kLÓÏ Ï‡¯NÈa „·Ú ‡Ï¿̃»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ««¬…

:‡„·Ú˙‡Ï ¯LÎ ‡Ï ÔÎÂ¿≈»»«¿ƒ¿¬»»

È¯aח  ÌÎL ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ¯BÓÁ ÏÈlÓe«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
dÏ d˙È ÔÚÎ e·‰ ÔBÎz¯·a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

ÈÂ˙ט  ‡Ï Ôezz ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôe·qz ‡˙a¿»»»ƒ¿¿

e·Èzי  ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú¯‡Â Ôe·˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da eÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒ d· e„È·ÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא  ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב  ÔzÓe ÔÈ¯‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez‡Ï¿ƒ¿

BÓÁ¯יג  ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ·˜ÚÈ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e·‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

Ób˙t‡יד  „aÚÓÏ Ïek ‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡˙Á‡ ˙È ÔzÓÏ ÔÈ„‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡¬≈ƒ»ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

nË‡וטעם ¯L‡ e¯a„ÈÂ ׁשכם את וידּברּו . ְַַ«¿«¿¬∆ƒ≈ְְְֶֶַַ
לׁשלֹום, ּדּברֹו מצאנּו ּכי אחֹותם, טּמא ְְֲֲִִֵֶַָָָָאׁשר
ּבמרמה, ענּו ּכי אׁשר טעם אֹו לֹו. ּדּבר ְְְֲִִִֵֶַַָָּכמֹו

טּמא: אׁשר Ï¯Ú‰ּבעבּור BÏ ¯L‡.ּבׂשר ערלת . ֲֲִֵֶַ¬∆»¿»ְַָָָ
ערלה  ּכי ׂשפתים. ערל וכן ׁשּיכּבד. ּדבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָוטעמֹו
אמר  ׁשהּׁשם והאֹומרים הּנֹוסף. ּבעבּור ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאזנם.

חסר. הּוא הּנה ּובהּמֹולֹו תמים, והיה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלאברהם
אמרּו ואם יֹוכיחּו: הּבהמֹות והּנה .הפּו ְְְְִִִֵֵַַָָָָהּדבר
יֹוכיח: הּטּבּור ּגם הּׁשם, ּבראֹו ּדבר נחּת ְְִֵֶַַַַַַָָָָָלּמה 
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dÏ d˙È ÔÚÎ e·‰ ÔBÎz¯·a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

ÈÂ˙ט  ‡Ï Ôezz ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôe·qz ‡˙a¿»»»ƒ¿¿

e·Èzי  ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú¯‡Â Ôe·˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da eÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒ d· e„È·ÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא  ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב  ÔzÓe ÔÈ¯‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez‡Ï¿ƒ¿

BÓÁ¯יג  ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ·˜ÚÈ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e·‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

Ób˙t‡יד  „aÚÓÏ Ïek ‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡˙Á‡ ˙È ÔzÓÏ ÔÈ„‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡¬≈ƒ»ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

nË‡וטעם ¯L‡ e¯a„ÈÂ ׁשכם את וידּברּו . ְַַ«¿«¿¬∆ƒ≈ְְְֶֶַַ
לׁשלֹום, ּדּברֹו מצאנּו ּכי אחֹותם, טּמא ְְֲֲִִֵֶַָָָָאׁשר
ּבמרמה, ענּו ּכי אׁשר טעם אֹו לֹו. ּדּבר ְְְֲִִִֵֶַַָָּכמֹו

טּמא: אׁשר Ï¯Ú‰ּבעבּור BÏ ¯L‡.ּבׂשר ערלת . ֲֲִֵֶַ¬∆»¿»ְַָָָ
ערלה  ּכי ׂשפתים. ערל וכן ׁשּיכּבד. ּדבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָוטעמֹו
אמר  ׁשהּׁשם והאֹומרים הּנֹוסף. ּבעבּור ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאזנם.

חסר. הּוא הּנה ּובהּמֹולֹו תמים, והיה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלאברהם
אמרּו ואם יֹוכיחּו: הּבהמֹות והּנה .הפּו ְְְְִִִֵֵַַָָָָהּדבר
יֹוכיח: הּטּבּור ּגם הּׁשם, ּבראֹו ּדבר נחּת ְְִֵֶַַַַַַָָָָָלּמה 
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i"yx£‡Â‰ ‰t¯Á∑,"חרּפה" ערל'. 'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו לחרף הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּגּדּוף  מקֹום, .ּבכל ְִָָ

(åè)íëì ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà©§−Ÿ¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−
:øëæ-ìk̈¨¨«

i"yx£ÌÎÏ ˙B‡∑:לׁשֹון לכם, יב)נתרּצה ב הּכהנים"(מלכים לפעל,∑ÏBn‰Ï.)ּביהֹוידע ("וּיאֹותּו לׁשֹון אינֹו נּמֹול, להיֹות ≈»∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒְְְִִִֵֹ
לׁשֹון  .להּפעל אּלא ְְִֵֶָָ

(æè)eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà epúðå§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®§¨©´§
:ãçà íòì eðééäå íëzà¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«

i"yx£ep˙Â∑'ונתננּו' נּוני"ן: ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ׁשנּיה eÏŒÁw.נּו"ן ÌÎÈ˙aŒ˙‡Â∑ אּתה ¿»«ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ¿∆¿…≈∆ƒ«»ַָ
את  ׁשכם ּבנֹות ליּקח יעקב ּבבני החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, יעקב ּבני ּובתׁשּובת ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹמֹוצא
נּקח  ּבנֹותיכם "ואת ּדעּתנּו, לפי ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, לפי להם, יּתנּו ּובנֹותיהם להם, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיבחרּו

ּב ּוׁשכם חמֹור ּוכׁשּדּברּו נחּפץ. אׁשר ּככל לנׁשים,לנּו", לנּו נּקח ּבנֹותם "את הּדברים: הפכּו עירם יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
להּמֹול  ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", נּתן ּבנֹותינּו .ואת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

(æé)eðza-úà eðç÷ìå ìBnäì eðéìà eòîLú àì-íàå§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−
:eðëìäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨«§

(çé):øBîç-ïa íëL éðéòáe øBîç éðéòa íäéøáã eáèéiå©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«

(èé)á÷òé-úáa õôç ék øácä úBNòì øòpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©©«£®Ÿ
:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«

(ë)éLðà-ìà eøaãéå íøéò øòL-ìà Bða íëLe øBîç àáiå©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²¤©§¥¬
:øîàì íøéò¦−̈¥«Ÿ

(àë)õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ

:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ׁשלם ּובלב ¯ÌÈ„ÈŒ˙·Á.ּבׁשלֹום ‰p‰ ı¯‡‰Â∑ּתפסידּו אל ּכלֹומר: ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈«¬«»«ƒְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

קֹונים  לּה ואין לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכלּום, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

(áë)ì íéLðàä eðì eúàé úàæa-CàúBéäì eðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−
näa ãçà íòì:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì ìB §©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«

i"yx£ÏBn‰a∑ נּמֹול עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבהיֹות אבןאבןאבןאבן ¿ƒְִִ

˙Âk‡טו  ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Òt˙ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«¿»¿»

q·טז  ÔBÎÈ˙a ˙ÈÂ ÔBÎÏ ‡˙a ˙È ÔzÂ¿ƒ≈»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«
:„Á ‡nÚÏ È‰Â ÔBÎnÚ ·ezÂ ‡Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»»

È˙יז  ¯a„e ¯Ê‚ÓÏ ‡pÓ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»¿«≈»
:ÏÈÊÂ ‡z¯a¿«»»¿≈≈

ÈÈÚ·eיח  ¯BÓÁ ÈÈÚa ÔB‰ÈÓb˙Ù e¯ÙLe¿»ƒ¿»≈¿≈≈¬¿≈≈
:¯BÓÁ ¯a ÌÎL¿∆«¬

‡¯Èיט  ‡Ó‚˙t „aÚÓÏ ‡ÓÈÏeÚ ¯ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«ƒ¿»»¬≈
˙Èa ÏkÓ ¯ÈwÈ ‡e‰Â ·˜ÚÈ ˙·a ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ¿««¬…¿«ƒƒ…≈

:È‰e·‡¬ƒ

˜¯ÔB‰zכ  Ú¯˙Ï d¯a ÌÎLe ¯BÓÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿««¿¿
:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ ÈL‡ ÌÚ eÏÈlÓe«ƒƒ¬»≈«¿¿¿≈»

Ôe·È˙ÈÂכא  ‡nÚ Ôe‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡‰ ‡Ú¯‡Â ‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»¿«¿»»
‡Ï ·q ÔB‰È˙a ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù¿»¿ƒ√»≈»¿»≈ƒ«»»

:ÔB‰Ï Ôz ‡˙a ˙ÈÂ ÔÈLÏƒ¿ƒ¿»¿»»»ƒ≈¿

zÓÏ·כב  ‡È¯·e‚ ‡Ï ÔeÒÙzÈ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
Ïk ‡Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡nÚƒ»»¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

fieza היּו‡˙ והם קטּנה. היֹותּה ּבעבּור . ∆ƒ≈ְְֱֲֵַַָָָ
אביהם: ּבעבּור ְְֲֲִִֶַַמדּברים

hi¯Á‡ ‡ÏÂ עד ואחר ּכמֹו ּבּדקּדּוק אינּנּו . ¿…≈«ְְִֵֵֶַַַָ
ּפעל  והּוא הּדגּוׁש. הּכבד הּבנין מן רק ְְִִֵַַַַַָָָָָֹעּתה,

נבֹות: ּבר מׁשקל על ְִֵַַַָָָעבר,
`kLÌ‰ ÌÈÓÏ:ּבׁשלֹום .ÌÈ„È ˙·Á¯. ¿≈ƒ≈ְָ«¬«»«ƒ

:ל ּתהיה ויד ּכמֹו ְְְְְִֶָמקֹומֹות.
ake˙‡È הּנעלם והּנח יאתה. ל ּכי מּגזרת . ≈…ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹ

הּפעל: ּפ''א  ּתחת הּמׁשרת האֹות .ÏBn‰aאחר ְֵֵַַַַַַַָָֹ¿ƒ
ּובניו  יעקב על רעה חׁשבּו הם והּנה ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹֹמפרׁש.

וקנינם: מקניהם ְְְְִִֵֶֶָָָׁשאמרּו
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(âë)äúBàð Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ¥´¨
:eðzà eáLéå íäì̈¤½§¥«§−¦¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡ C‡∑אּתנּו יׁשבּו כן ידי ועל זה, .לדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)Bøéò øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)-éðá-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«
øéòä-ìò eàáiå Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òéÂ©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ©¨¦−

:øëæ-ìk eâøäiå çèa¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ·ŒÈL∑ׁשאינם אנׁשים ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן נהגּו כן ּפי על ואף היּו, נטלּוּבניו ׁשּלא ּבניו, ¿≈¿≈«¬…ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

הימּנּו „È‰.(ב"ר)עצה ÈÁ‡∑ עליה עצמן ׁשּמסרּו אחיה לפי ּבטּוחים ∑ÁËa.נקראּו אּגדה: ּומדרׁש ּכֹואבים. ׁשהיּו ֵֵֶָ¬≈ƒ»ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ∆«ְְֲִִִֶַַָָָ
ׁשל ּכחֹו על .(ב"ר)זקן היּו ֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 289 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zrCdn dlrnlC ot`A zFvOd mEIw¦©¦§§Ÿ¤¦§©§¨¥©©©

חרחרחרחרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש .... .... ולויולויולויולוי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשניניניני־־־־בניבניבניבני־־־־יעקביעקביעקביעקב כה)ווווּיּיּיּיקחקחקחקחּוּוּוּו (לד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹ
היּו ׁשנה י"ג פ)ּבני פרשה רבה (בראשית ְֵָָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּגדלּות, לׁשֹון ׁשהּוא "איׁש" ּבׁשם ׁשנה י"ג ּבני ּכׁשהיּו ולוי ׁשמעֹון ׁשּנקראּו יד)מּזה ב, למדּו(שמות לאיׁש", ׂשמ "מי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבמצֹות ּומחּיב ּותכּונֹותיו ּבׂשכלֹו ל"ּגדֹול" האדם נחׁשב עׂשרה ׁשלׁש ּדבגיל למצֹות". עׂשרה ׁשלׁש ב'דבור ׁש"ּבן כט, נזיר רש"י (עיין ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻ

ועוד) כא. משנה ה פרק אבות מברטנורא, עובדיה ורבי רש"י יוסי. ורבי .המתחיל'
זה  ׁשּבגיל והינּו ּבמצֹות, מתחּיבים ׁשנה י"ג ׁשּבגיל זה מּפסּוק למדּו אחד ּדמּצד ּדסתרי, ּתרּתי ּכעין זה הרי ּדלכאֹורה לתמּה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹויׁש
ּגדל  ורק הּדעת, על־ּפי ּפעלּו ׁשּלא מ ֹורה זכר" ּכל וּיהרגּו חרּבֹו.. איׁש ׁש"ו ּיקחּו זה ׁשני, ּומּצד ּובר־חּיּובא. לבר־ּדעת האדם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנחׁשב

זה? למעׂשה ּגרם ׁשכם ּׁשעׂשה מה על ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָּכעסם
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת יסֹודית הֹוראה רמזּו ּדבזה לֹומר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָויׁש

ּכחֹו" ּכפי ענינם סֹוף ולידע הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ׁש"ראּוי מעילה)אף הלכות סוף הרמב"ם ׁשּצרי(לשון הינּו , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
יסֹוד  מּכל־מקֹום הּׂשכל, ּגדלּות על הּמֹורה "איׁש" מּלׁשֹון הּמצֹות חּיּוב זמן למדּו ולכן הּתֹורה, מצֹות את וׂשכלֹו ּבמֹוחֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלהבין
מּפני  לקּימם עליו הּתֹורה, מׁשּפטי את מבין אינֹו אם ּדאף ׁשמים. מלכּות על קּבלת אּלא הּׂשכל, הבנת אינֹו ה' עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוׁשרׁש
ּבעבֹודת  מּיד התחילּו מצֹות, לחּיּוב ולוי ׁשמעֹון ּדכׁשהּגיעּו חרּבֹו", איׁש מ"וּיקחּו הּמצֹות חּיּוב זמן ׁשּלמדּו וזהּו .יתּבר הּבֹורא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָצּוּוי

מהּדעת. ׁשּלמעלה נפׁש מסירּות ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה'ּבאפן

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - dkex`a my oiieri ,`k zxaeg 'zeniyx' itÎlr)

Eed dpW b"i ipA `YrW `iddA§©¦©§¨§¥¨¨¨

חרחרחרחרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש .... .... ולויולויולויולוי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשניניניני־־־־בניבניבניבני־־־־יעקביעקביעקביעקב כה)ווווּיּיּיּיקחקחקחקחּוּוּוּו (לד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹ
ויחׁשב יצא לחׁשב והרֹוצה הוּו, ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון ב)ּגמירי כט, נזיר יוסי, ורבי המתחיל' 'דבור .(רש"י ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ליֹום: מּיֹום מדּיק ּדהּוא ׁשנה, י"ג ּבן זמן ּבאֹותֹו היה ׁשּלוי החׁשּבֹון לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻיׁש

יֹום. וכ' חדׁשים וׁשּׁשה ׁשנים י"ד עברּו חרּבֹו" איׁש ּד"וּיקחּו המארע עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה
וז' ׁשנים י"ג הרי ללבן. ׁשנים ׁשׁש ועֹוד ּברחל, ׁשנים ׁשבע עבד ואחר־ּכ רחל, את ונׂשא ימים ז' חּכה לאה, את ׁשּנׂשא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּדלאחר

ִָימים.
ימים ז' מּלבן ּברח כג)אחר־ּכ לא, ויצא רש"י יּבק(ראה ּבמעבר אחד לילה לן כב־כג), לב, פרשתנו י"ח (ראה ׁשם וׁשהה לסּכֹות ונסע , ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

יז)חדׁשים לג, פרשתנו רש"י יֹום.(ראה וט"ו חדׁשים ו' ׁשנים, י"ד לנּו הרי , ְֲֳֳִִִֵָָָָ
ׁשּבת־קדׁש ּבערב לׁשכם יח)הּגיע שם, פרשתנו רש"י ּגם (ראה לעיר מחּוץ נֹותר ּולקחּהואם־ּכן ּדינה יצאה הראׁשֹון ּבּיֹום הּׁשּבת, ּביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

יֹום. וכ' חדׁשים ו' ׁשנים, י"ד לנּו הרי חרּבֹו, איׁש ולוי ׁשמעֹון לקחּו ּכֹואבים" ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּו"בּיֹום ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשכם,
ראׁשֹונה מּביאה נֹולד ראּובן א. ּדהרי: יֹום. וכ' חדׁשים ו' אחת, ׁשנה עברּו לוי ׁשּנֹולד עד לאה את יעקב מּׁשּלקח רש"י והּנה (עיין ְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

שלו") ראשונה טפה "היא ג מט, אליעזרויחי ּדרּבי ּבפרקי איתא ב. ל"ו). ז"ל (פרק חכמינּו ואמרּו ּבניה", את לאה ילדה חדׁשים "מז' ְְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

‰Ï‡כג  ÔB‰¯ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰È˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
:‡ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙ Ì¯a Ôe‡ ‡ÏÈcƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

È˜Ùכד  Ïk d¯a ÌÎL ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú¯z È˜Ù Ïk ‡¯eÎc Ïk e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

:dz¯«̃¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה  eÙÈ˜z „k ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯˙ e·ÈÒe ÔB‰È·‡k≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»
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(âë)äúBàð Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ¥´¨
:eðzà eáLéå íäì̈¤½§¥«§−¦¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡ C‡∑אּתנּו יׁשבּו כן ידי ועל זה, .לדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)Bøéò øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)-éðá-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«
øéòä-ìò eàáiå Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òéÂ©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ©¨¦−

:øëæ-ìk eâøäiå çèa¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ·ŒÈL∑ׁשאינם אנׁשים ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן נהגּו כן ּפי על ואף היּו, נטלּוּבניו ׁשּלא ּבניו, ¿≈¿≈«¬…ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

הימּנּו „È‰.(ב"ר)עצה ÈÁ‡∑ עליה עצמן ׁשּמסרּו אחיה לפי ּבטּוחים ∑ÁËa.נקראּו אּגדה: ּומדרׁש ּכֹואבים. ׁשהיּו ֵֵֶָ¬≈ƒ»ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ∆«ְְֲִִִֶַַָָָ
ׁשל ּכחֹו על .(ב"ר)זקן היּו ֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 289 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zrCdn dlrnlC ot`A zFvOd mEIw¦©¦§§Ÿ¤¦§©§¨¥©©©

חרחרחרחרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש .... .... ולויולויולויולוי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשניניניני־־־־בניבניבניבני־־־־יעקביעקביעקביעקב כה)ווווּיּיּיּיקחקחקחקחּוּוּוּו (לד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹ
היּו ׁשנה י"ג פ)ּבני פרשה רבה (בראשית ְֵָָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּגדלּות, לׁשֹון ׁשהּוא "איׁש" ּבׁשם ׁשנה י"ג ּבני ּכׁשהיּו ולוי ׁשמעֹון ׁשּנקראּו יד)מּזה ב, למדּו(שמות לאיׁש", ׂשמ "מי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבמצֹות ּומחּיב ּותכּונֹותיו ּבׂשכלֹו ל"ּגדֹול" האדם נחׁשב עׂשרה ׁשלׁש ּדבגיל למצֹות". עׂשרה ׁשלׁש ב'דבור ׁש"ּבן כט, נזיר רש"י (עיין ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻ

ועוד) כא. משנה ה פרק אבות מברטנורא, עובדיה ורבי רש"י יוסי. ורבי .המתחיל'
זה  ׁשּבגיל והינּו ּבמצֹות, מתחּיבים ׁשנה י"ג ׁשּבגיל זה מּפסּוק למדּו אחד ּדמּצד ּדסתרי, ּתרּתי ּכעין זה הרי ּדלכאֹורה לתמּה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹויׁש
ּגדל  ורק הּדעת, על־ּפי ּפעלּו ׁשּלא מ ֹורה זכר" ּכל וּיהרגּו חרּבֹו.. איׁש ׁש"ו ּיקחּו זה ׁשני, ּומּצד ּובר־חּיּובא. לבר־ּדעת האדם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנחׁשב

זה? למעׂשה ּגרם ׁשכם ּׁשעׂשה מה על ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָּכעסם
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת יסֹודית הֹוראה רמזּו ּדבזה לֹומר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָויׁש

ּכחֹו" ּכפי ענינם סֹוף ולידע הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ׁש"ראּוי מעילה)אף הלכות סוף הרמב"ם ׁשּצרי(לשון הינּו , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
יסֹוד  מּכל־מקֹום הּׂשכל, ּגדלּות על הּמֹורה "איׁש" מּלׁשֹון הּמצֹות חּיּוב זמן למדּו ולכן הּתֹורה, מצֹות את וׂשכלֹו ּבמֹוחֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלהבין
מּפני  לקּימם עליו הּתֹורה, מׁשּפטי את מבין אינֹו אם ּדאף ׁשמים. מלכּות על קּבלת אּלא הּׂשכל, הבנת אינֹו ה' עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוׁשרׁש
ּבעבֹודת  מּיד התחילּו מצֹות, לחּיּוב ולוי ׁשמעֹון ּדכׁשהּגיעּו חרּבֹו", איׁש מ"וּיקחּו הּמצֹות חּיּוב זמן ׁשּלמדּו וזהּו .יתּבר הּבֹורא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָצּוּוי

מהּדעת. ׁשּלמעלה נפׁש מסירּות ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה'ּבאפן

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - dkex`a my oiieri ,`k zxaeg 'zeniyx' itÎlr)

Eed dpW b"i ipA `YrW `iddA§©¦©§¨§¥¨¨¨

חרחרחרחרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש .... .... ולויולויולויולוי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשניניניני־־־־בניבניבניבני־־־־יעקביעקביעקביעקב כה)ווווּיּיּיּיקחקחקחקחּוּוּוּו (לד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹ
ויחׁשב יצא לחׁשב והרֹוצה הוּו, ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון ב)ּגמירי כט, נזיר יוסי, ורבי המתחיל' 'דבור .(רש"י ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ליֹום: מּיֹום מדּיק ּדהּוא ׁשנה, י"ג ּבן זמן ּבאֹותֹו היה ׁשּלוי החׁשּבֹון לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻיׁש

יֹום. וכ' חדׁשים וׁשּׁשה ׁשנים י"ד עברּו חרּבֹו" איׁש ּד"וּיקחּו המארע עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה
וז' ׁשנים י"ג הרי ללבן. ׁשנים ׁשׁש ועֹוד ּברחל, ׁשנים ׁשבע עבד ואחר־ּכ רחל, את ונׂשא ימים ז' חּכה לאה, את ׁשּנׂשא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּדלאחר

ִָימים.
ימים ז' מּלבן ּברח כג)אחר־ּכ לא, ויצא רש"י יּבק(ראה ּבמעבר אחד לילה לן כב־כג), לב, פרשתנו י"ח (ראה ׁשם וׁשהה לסּכֹות ונסע , ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

יז)חדׁשים לג, פרשתנו רש"י יֹום.(ראה וט"ו חדׁשים ו' ׁשנים, י"ד לנּו הרי , ְֲֳֳִִִֵָָָָ
ׁשּבת־קדׁש ּבערב לׁשכם יח)הּגיע שם, פרשתנו רש"י ּגם (ראה לעיר מחּוץ נֹותר ּולקחּהואם־ּכן ּדינה יצאה הראׁשֹון ּבּיֹום הּׁשּבת, ּביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

יֹום. וכ' חדׁשים ו' ׁשנים, י"ד לנּו הרי חרּבֹו, איׁש ולוי ׁשמעֹון לקחּו ּכֹואבים" ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּו"בּיֹום ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשכם,
ראׁשֹונה מּביאה נֹולד ראּובן א. ּדהרי: יֹום. וכ' חדׁשים ו' אחת, ׁשנה עברּו לוי ׁשּנֹולד עד לאה את יעקב מּׁשּלקח רש"י והּנה (עיין ְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

שלו") ראשונה טפה "היא ג מט, אליעזרויחי ּדרּבי ּבפרקי איתא ב. ל"ו). ז"ל (פרק חכמינּו ואמרּו ּבניה", את לאה ילדה חדׁשים "מז' ְְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

‰Ï‡כג  ÔB‰¯ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰È˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
:‡ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙ Ì¯a Ôe‡ ‡ÏÈcƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

È˜Ùכד  Ïk d¯a ÌÎL ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú¯z È˜Ù Ïk ‡¯eÎc Ïk e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

:dz¯«̃¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה  eÙÈ˜z „k ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯˙ e·ÈÒe ÔB‰È·‡k≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»



glyieע zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iying meil inei xeriy
א) יא, השנה ימים(ראש ּוב' חדׁשים ו' והינּו למקּוטעין", יֹולדת לׁשבעה ה'"יֹולדת בליל נמי "טבלה אלא המתחיל' 'דבור בתוספות שם (עיין ְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַָָָָ

פסח") של אחרון ביום דילדה ואפשר .דחג,
ׁשבּועים  הֹוסף ימים. ּוו' חדׁשים י"ח לנּו הרי ּכּנ"ל. אחד, לכל ימים ּוב' חדׁשים ו' היה ולוי, ׁשמעֹון ראּובן עּבּור ּדזמן ְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָונמצא

לוי. נֹולד ואז יֹום, וכ' חדׁשים ו' אחת ׁשנה לנּו הרי וׁשמעֹון, ּדראּובן לידה ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻלטמאת
ליֹום. ּומּיֹום ּבדּיּוק, ׁשנה י"ג ללוי נתמּלאּו ּכֹואבים", ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּד"בּיֹום עזרא עזרא עזרא עזרא ונמצא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָָָ

(åë)eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

(æë)eànè øLà øéòä efáiå íéììçä-ìò eàa á÷òé éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−
:íúBçà£¨«

i"yx£ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ∑'קטילּיא 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן החללים, .לפּׁשט ««¬»ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(çë)øéòa-øLà úàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯£¤¨¦²
:eç÷ì äãOa øLà-úàå§¤£¤¬©¨¤−¨¨«

(èë)efáiå eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk-úàå§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−©¨®Ÿ
:úéaa øLà-ìk úàå§¥−¨£¤¬©¨«¦

i"yx£ÌÏÈÁ∑:וכן ח)ממֹונם, הּזה",(דברים החיל את לי כד)"עׂשה חיל",(במדבר עׂשה מט)"ויׂשראל לאחרים (תהלים "ועזבּו ≈»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
טעמֹולׁשֹו∑e·L.חילם" ,לפיכ ׁשביה, עזרא עזרא עזרא עזרא .מּלרע ן אבןאבןאבןאבן ֵָ»ְְְְְִִִַָָָ

(ì)éúà ízøëò éåì-ìàå ïBòîL-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼
øtñî éúî éðàå éføtáe éðòðka õøàä áLéa éðLéàáäì§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈

:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå éìò eôñàðå§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«
i"yx£Ìz¯ÎÚ∑אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ואּגדה: עכׁשו. צלּולה ּדעּתי אין עכּורים, מים .(תנחומא)לׁשֹון ¬«¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּכנענים  ּביד היתה ּתפרה מסרת אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד לפיכ,ׁשּיּפלּו הארץ'. את ונחלּת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשֹותקין  tÒÓ¯.היּו È˙Ó∑ מּועטים עזרא עזרא עזרא עזרא .אנׁשים אבןאבןאבןאבן ְִָ¿≈ƒ¿»ֲִִָָ

(àì):eðúBçà-úà äNòé äðBækä eøîàiå©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
i"yx£‰BÊk‰∑ הפקר.e˙BÁ‡Œ˙‡∑ אחותינו אחתנאית מלת על התרגום (הביא «¿»ְֵֶ∆¬≈ֲַָָָ

מפרש  ולכן יו"ד חסר שם רבבה לאלפי היי את אחותנו רבקה גבי  כן שאין מה יו"ד) חסר כתיב שלנו הספרים (ובכל ביו"ד מלא אחותינו כאן מדכתיב רבים בלשון הפסוק מתוך נראה שהוא

ודו"ק) יחיד לשון שהוא להורות להלן כמו כאן אחתנא ית שמתרגם התרגום רש"י מביא ולכן יעשה הכזונה אחותיהם ישראל נשי כל על וקאי רבים לשון הוא עזרא עזרא עזרא עזרא .שכאן אבןאבןאבןאבן

äì(à)ìû-úéá äìò íe÷ á÷òé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLåEçøáa E §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½§¨̧§£½

éçà åNò éðtî:E ¦§¥−¥¨¬¨¦«
i"yx£‰ÏÚ Ìe˜∑(תנחומא)נענׁשּת ,ּבּדר ׁשאחרּת לפי :מּבּת זאת ל .ּובא ¬≈ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

Ìb˙ÙÏכו  eÏË˜ d¯a ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
:e˜Ùe ÌÎL ˙ÈaÓ ‰Èc ˙È e¯·„e ·¯Ác¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

BÊ·eכז  ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…«¿«»»»ƒ«»¿
:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯«̃¿»ƒ»ƒ¬»¿

ÈÂ˙כח  ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰Ú ˙È»»¿¿»¿¿»¬»≈¿»
:BÊa ‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Ècƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿

ÈÂ˙כט  ÔB‰ÏÙË Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿»»«¿¿¿»
:‡˙È·· Èc Ïk ˙ÈÂ BÊ·e B·L ÔB‰ÈL¿≈¿¿¿»»ƒ¿≈»

È˙Èל  Ôez¯ÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ
‰‡ÚÎa ‡Ú¯‡ È·˙È ÔÈ·e ‡Èa e··c ÔzÓÏ¿ƒ«¿»≈»»≈»¿≈«¿»ƒ¿«¬»»
ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈÓc ÌÚ ‡‡Â ‰‡f¯t·e«¿ƒ»»«¬»«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«

:È˙Èa L‡Â ‡‡ ÈˆzL‡Â ÈepÁÓÈÂ¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

(לא  „·Ú˙È ‡¯a ˙˜ÙÎ‰ e¯Ó‡Â נ"י„aÚÈ «¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈«¿≈
˙È:‡˙Á‡Ï ( »«¬»»»

È˙Â·א  Ï‡ ˙È·Ï ˜Ò Ìe˜ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „·ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»¿ƒ¿¿ƒ»

:CeÁ‡ ÂNÚ Ì„˜ ÔÓ C˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿»ƒ√»≈»»

dxezd lr `xfr oa`

dkÈLÈÏM‰ ÌBia,קׁשה לעֹולם ׁשליׁשי . ««¿ƒƒְְִִֶָָ
עׂשּו אׁשר הּמעׂשה  וזה הּמרּבע. חצי ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּוא
ּדכתיב  עׂשּו. אחיהם לדעת ולוי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָׁשמעֹון
יעקב  אף וחרה ּכּלם. הם יעקב ּובני ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹֹֻּבמרמה,

אנׁשי הרגּו ׁשהם ּבעבּור ולוי, ׁשמעֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָעל

ְֶׁשכם:
hk˙Èaa ¯L‡ Ïk ˙‡Â חמֹור ּבבית ּפרּוׁש . ¿≈»¬∆«»ƒְֲֵֵ

ׁשכם: ּבבית ְְֵֶאֹו
l¯tÒÓ È˙Ó ׁשּיסּפר ודבר אנׁשים, ּכמֹו מתי . ¿≈ƒ¿»ְְְְֲִֵֶַָָָֻ

ראׁש הּכהן אהרן רּבי טעה ּכן על מעט. ְֲִֵֵַַַַַָָֹֹֹהּוא

ּכמׁשמעֹו: מסּפר מתיו ויהי ׁשּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּיׁשיבה
ÈLÈ‡·‰Ïאיׁש יׂשנא ּכאׁשר אֹותי, ׁשּיׂשנאּו . ¿«¿ƒ≈ƒְְְֲִִִִֶֶַָ

ׁשּיבאׁש: ְִֶַָָּדבר
`le¯Ó‡iÂ:ולוי ׁשמעֹון .‰NÚÈ ‰BÊÎ‰. «…¿ְְִִֵ«¿»«¬∆

אחֹותינּו: את ְֲֵֶֶׁשכם

glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iying meil inei xeriy

(á)-úà eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹¤
:íëéúìîN eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£¯Îp‰∑ ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם ּכֹוכבים ∑e¯‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â∑ ּבידכם יׁש ׁשּמא «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ְְֵֶֶֶָ
ּכֹוכבים  עבֹודת ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכסּות אבןאבןאבןאבן ְֲִֶַָ

(â)äðòä ìûì çaæî íM-äNòàå ìû-úéa äìòðå äîe÷ðå§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³
:ézëìä øLà Cøca éãnò éäéå éúøö íBéa éúàŸ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦

(ã)íãéa øLà øëpä éýìû-ìk úà á÷òé-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈
úçz á÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ©¬©

:íëL-íò øLà äìàä̈«¥−̈£¤¬¦§¤«
i"yx£‰Ï‡‰∑ אילן ׁשכם:∑ÌÎLŒÌÚ.סרק מין אצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ

(ä)éäéå eòqiå|íäéúBáéáñ øLà íéøòä-ìò íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ§¦´¥¤½
:á÷òé éða éøçà eôãø àìå§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£˙zÁ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפחד אבןאבןאבןאבן ƒ«ַַ

(å)àeä ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®−
:Bnò-øLà íòä-ìëå§¨¨¨¬£¤¦«

(æ)íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´À̈
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìà eìâð¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑,ּבביתֿאל הּוא, ּברּו ּבראׁשּה,הּקדֹוׁש הּמׁשּמׁשת ּבי"ת חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ּגּלּוי ≈≈≈ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ט)ּכמֹו: ב מכיר.(שמואל ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", מכיר ּבית כד)"הּנהֿהּוא אבי(לעיל ּבבית ּכמֹו ,"אבי eÏ‚."ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡∑:ּכמֹו רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה לט)ּבמקֹומֹות יֹוסף",(לקמן כב)"אדני "אם (שמות ≈»»¡…ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ
ׁשאר  מּכל אחד אבל רּבים, ּבלׁשֹון נזּכר ּומרּות ׁשֹופט לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ולא עּמֹו", ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבעליו

רּבים  ּבלׁשֹון ּתמצא לא עזרא עזרא עזרא עזרא .הּׁשמֹות אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵַַָֹ

(ç)ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑ ליעקב רבקה ׁשאמרה לפי אּלא יעקב? ּבבית ּדבֹורה ענין מּׁשם",מה ּולקחּתי "וׁשלחּתי : «»»¿…»ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה למדּתיה ׁשלחה הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר Ï‡Œ˙È·Ï.ּומתה ˙ÁzÓ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒ««¿≈≈

ההר  ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת ‰‡ÔBl.העיר ˙Áz∑,ההר ּבׁשּפּוע מלמעלה מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפּולי ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ««»«ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל ׁשם נתּבּׂשר ואּגדה: "אּלֹון". לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל ׁשל ּומיׁשֹור מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּקבּורה

אבל..(ב"ר)ׁשּמתה  יוני ּבלׁשֹון ק"ט)ואּלֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ׁש(ּולפיכ,(צ"ל ּולפי אחרים: מֹותּה,)ספרים יֹום את העלימּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא הּכרס הּברּיֹות יקּללּו ּפרסמּהׁשּלא לא הּכתּוב .אף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

dnÚב  Èc ÏÎÏe d˙Èa L‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

Áa„Ó‡ג  Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙È·Ï ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á¯‡a ÈcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

„Èד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ·˜ÚÈÏ e·‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
¯nËÂ ÔB‰È„‡· Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„È·ƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈¿««
:ÌÎL ÌÚ Èc ‡ÓËa ˙BÁz ·˜ÚÈ ÔB‰˙È»¿«¬…¿»¿»ƒƒ¿∆

Ècה  ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏËe¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:·˜ÚÈ Èa ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È¯ÁÒ ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Èc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

Èa˙ז  Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

Â‡˙˜·¯˙ח  ‰˜·¯„ ‡z˜Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

a¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡ e¯ÈÒ‰ חלילה חלילה . »ƒ∆¡…≈«≈»ִִָָָָ
ּופרּוׁשֹו נכר. אלהי עֹובדת עם הּנביא ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיׁשּכב

מׁשה: וּיל ּבפרׁשת ׁשּירחצּוe¯‰h‰Âּתמצאּנּו . ְְִֵֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ«¬ְֲִֶ

BÏÓNהּגּוף: eÙÈÏÁ‰ÂÌÎÈ˙ הּזה מהּמקֹום . ַ¿«¬ƒƒ¿≈∆ֵֶַַָ
להתּפּלל  יל ּכאׁשר יׂשראל ּכל ׁשחּיב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנלמד
נקּיים: ּומלּבּוׁשיו נקי ּגּופֹו להיֹות קבּוע, ְְְְִִִִַַָָָָלמקֹום

e''iY zEWbC d˙zÁ:הּתי''ו להתּבּלע . ©§©ƒ«ְְִֵַַַַ
mrhe fÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ‚ ÌL Èk. §©©ƒ»ƒ¿≈»»¡…ƒ

אלהים: מלאכי והּנה ּכמֹו ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָֹהּמלאכים,



עי glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iying meil inei xeriy

(á)-úà eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹¤
:íëéúìîN eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£¯Îp‰∑ ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם ּכֹוכבים ∑e¯‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â∑ ּבידכם יׁש ׁשּמא «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ְְֵֶֶֶָ
ּכֹוכבים  עבֹודת ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכסּות אבןאבןאבןאבן ְֲִֶַָ

(â)äðòä ìûì çaæî íM-äNòàå ìû-úéa äìòðå äîe÷ðå§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³
:ézëìä øLà Cøca éãnò éäéå éúøö íBéa éúàŸ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦

(ã)íãéa øLà øëpä éýìû-ìk úà á÷òé-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈
úçz á÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ©¬©

:íëL-íò øLà äìàä̈«¥−̈£¤¬¦§¤«
i"yx£‰Ï‡‰∑ אילן ׁשכם:∑ÌÎLŒÌÚ.סרק מין אצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ

(ä)éäéå eòqiå|íäéúBáéáñ øLà íéøòä-ìò íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ§¦´¥¤½
:á÷òé éða éøçà eôãø àìå§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£˙zÁ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפחד אבןאבןאבןאבן ƒ«ַַ

(å)àeä ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®−
:Bnò-øLà íòä-ìëå§¨¨¨¬£¤¦«

(æ)íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´À̈
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìà eìâð¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑,ּבביתֿאל הּוא, ּברּו ּבראׁשּה,הּקדֹוׁש הּמׁשּמׁשת ּבי"ת חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ּגּלּוי ≈≈≈ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ט)ּכמֹו: ב מכיר.(שמואל ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", מכיר ּבית כד)"הּנהֿהּוא אבי(לעיל ּבבית ּכמֹו ,"אבי eÏ‚."ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡∑:ּכמֹו רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה לט)ּבמקֹומֹות יֹוסף",(לקמן כב)"אדני "אם (שמות ≈»»¡…ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ
ׁשאר  מּכל אחד אבל רּבים, ּבלׁשֹון נזּכר ּומרּות ׁשֹופט לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ולא עּמֹו", ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבעליו

רּבים  ּבלׁשֹון ּתמצא לא עזרא עזרא עזרא עזרא .הּׁשמֹות אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵַַָֹ

(ç)ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑ ליעקב רבקה ׁשאמרה לפי אּלא יעקב? ּבבית ּדבֹורה ענין מּׁשם",מה ּולקחּתי "וׁשלחּתי : «»»¿…»ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה למדּתיה ׁשלחה הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר Ï‡Œ˙È·Ï.ּומתה ˙ÁzÓ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒ««¿≈≈

ההר  ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת ‰‡ÔBl.העיר ˙Áz∑,ההר ּבׁשּפּוע מלמעלה מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפּולי ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ««»«ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל ׁשם נתּבּׂשר ואּגדה: "אּלֹון". לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל ׁשל ּומיׁשֹור מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּקבּורה

אבל..(ב"ר)ׁשּמתה  יוני ּבלׁשֹון ק"ט)ואּלֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ׁש(ּולפיכ,(צ"ל ּולפי אחרים: מֹותּה,)ספרים יֹום את העלימּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא הּכרס הּברּיֹות יקּללּו ּפרסמּהׁשּלא לא הּכתּוב .אף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

dnÚב  Èc ÏÎÏe d˙Èa L‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

Áa„Ó‡ג  Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙È·Ï ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á¯‡a ÈcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

„Èד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ·˜ÚÈÏ e·‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
¯nËÂ ÔB‰È„‡· Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„È·ƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈¿««
:ÌÎL ÌÚ Èc ‡ÓËa ˙BÁz ·˜ÚÈ ÔB‰˙È»¿«¬…¿»¿»ƒƒ¿∆

Ècה  ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏËe¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:·˜ÚÈ Èa ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È¯ÁÒ ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Èc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

Èa˙ז  Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

Â‡˙˜·¯˙ח  ‰˜·¯„ ‡z˜Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

a¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡ e¯ÈÒ‰ חלילה חלילה . »ƒ∆¡…≈«≈»ִִָָָָ
ּופרּוׁשֹו נכר. אלהי עֹובדת עם הּנביא ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיׁשּכב

מׁשה: וּיל ּבפרׁשת ׁשּירחצּוe¯‰h‰Âּתמצאּנּו . ְְִֵֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ«¬ְֲִֶ

BÏÓNהּגּוף: eÙÈÏÁ‰ÂÌÎÈ˙ הּזה מהּמקֹום . ַ¿«¬ƒƒ¿≈∆ֵֶַַָ
להתּפּלל  יל ּכאׁשר יׂשראל ּכל ׁשחּיב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנלמד
נקּיים: ּומלּבּוׁשיו נקי ּגּופֹו להיֹות קבּוע, ְְְְִִִִַַָָָָלמקֹום

e''iY zEWbC d˙zÁ:הּתי''ו להתּבּלע . ©§©ƒ«ְְִֵַַַַ
mrhe fÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ‚ ÌL Èk. §©©ƒ»ƒ¿≈»»¡…ƒ

אלהים: מלאכי והּנה ּכמֹו ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָֹהּמלאכים,



glyieעב zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyiy meil inei xeriy

(è)Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®©§−̈¤
:BúàŸ«

i"yx£„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם C¯·ÈÂ∑ אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

(é)é EîL íéýìû Bì-øîàiåãBò EîL àøwé-àì á÷ò ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸¹
:ìàøNé BîL-úà àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷òé©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬¤§−¦§¨¥«

i"yx£·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï∑ ונגיד ׂשר לׁשֹון אּלא ועקבה, ּבמארב הּבא אדם עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

(àé)ìä÷e éBb äáøe äøt écL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²§©¬
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb:eàöé E ¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

i"yx£ÈcL Ï‡ È‡∑ ּכדאי ׁשּלי ׁשאני ׁשהּברכֹות ,לבר.‰·¯e ‰¯t∑ ּפי על ואף ּבנימין, נֹולד לא ׁשעדין ׁשם על ¬ƒ≈««ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ¿≈¿≈ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹ
מּמּנּו נתעּברה הּׁשבטים (ב"ר)∑ÌÈBb.ּבנימין ∑ÈBb.ׁשּכבר ּבמנין והם מּיֹוסף לצאת ׁשעתידים ואפרים, .מנּׁשה ְְְְִִִִֶֶַָָָƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ÌÈÎÏÓe∑(ב"ר).נֹולד לא ׁשעדין ּבנימין מּׁשבט ׁשהיּו ּבׁשת, ואיׁש ּדרׁשּוהּו(ׁשאּול הּׁשבטים ואף ּבׁשת איׁש ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו זה ּופסּוק ¿»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ּדכתיב: ּבנימין, כא)וקרבּו מחלצי(שופטים "ּומלכים ליעקב: אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה לא הּׁשבטים, מן עֹולה היה אלמלא ואמרּו: וחזרּו לאּׁשה", לבנימין ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו "איׁש ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ÌÈBb.)יצאּו" Ï‰˜e ÈBb∑.ׁשבעים הּסנהדרין ּכל וכן אּמֹות, ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ליעׂשֹות ּבניו עתידים ׁשּגֹוים ֵֵ¿«ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אלּיהּו ּבימי ּכֹוכבים, עֹובדי ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת להקריב ּבניו ׁשעתידים אחר: ישן)ּדבר עזרא עזרא עזרא עזרא .(ברש"י אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ß elqk f"h iyiy mei ß

(áé)äpðzà Eì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´¤§¤®̈
éøçà Eòøæìe:õøàä-úà ïzà E §©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

(âé):Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìòî ìòiå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
i"yx£¯acŒ¯L‡ ÌB˜naBz‡∑ יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

(ãé)ïáà úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî á÷òé áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤¨®¤
:ïîL äéìò ÷öiå Cñð äéìò Cqiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

(åè)íL Bzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷òé àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬¨²
:ìà-úéa íéýìû¡Ÿ¦−¥«¥«

(æè)äúøôà àBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´¤§¨®¨
:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙¯·k∑,ּככברה ּומנּקבת חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. מהל רּבּוי, ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש (ב"ר)מנחם ƒ¿«»»∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
מצּוי, מצינּו:ׁשהּניר ּבנעמן ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא. לא עדין והּׁשרב עבר ה)הּסתו ב "וּיל(מלכים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכרם', 'צמד אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו יֹותר, אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא אני, ואֹומר ארץ". ּכברת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמאּתֹו
מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל ּכ ׂשדה', מיל'('חלקת מהל' ּכמֹו: ארץ )קרקע עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכברת אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ÔctÓט  È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈ¯·e Ì¯‡¬»»ƒ»≈

CÓLי  È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ CÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ ·˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿»≈

ÌÚיא  È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈË·L ˙LÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÏיב  ˜ÁˆÈÏe Ì‰¯·‡Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯˙a CÈ·ÏÂ dz‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

Ècיג  ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BlÚÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד  Èc ‡¯˙‡a ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
˜È¯‡Â ÔÈÎeq dÏÚ CÈq‡Â ‡·‡ ˙Ó˜ dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו  Èc ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

‡¯Ú‡טז  ˙·e¯k „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓ eÏËe¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡ÈM˜Â ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈÂ ˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

dxezd lr `xfr oa`

i·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈ ‡Ï ּגם ּכי לבּדֹו . …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְִַַ
ְִֵָיׂשראל:

`i‰·¯e ‰¯t:ּבראׁשית ּכמעׂשה ּברכה . ¿≈¿≈ְְְֲִֵֵַָָ
WExR zFidl okYie ci·viÂ הּציב ּוכבר . §¦¨¥¦§¥««≈ְִִָ

ׁשנית. ּפעם ּכן עׂשה אֹו הראׁשֹונה. ִִֵֵַַַַַָָָָּבּפעם
אלי: קרֹוב CÒוהראׁשֹון ‰ÈÏÚ CqiÂ מים . ְִֵַָָ««≈»∆»∆∆ִַ

יצק  ּכן ואחר אֹותּה. ׁשרחץ והּטעם יין. ְְִֵֶַַַַַַַַָָָאֹו
מעׂשר  ונתן נדרֹו ׁשּלם אל ּובבית ׁשמן. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעליה 

ראּוי ּבּדֹור ׁשהיה למי הּׁשם, לכבֹוד ְְִִֵֵֶַַָָָמהֹונֹו
ְְַלקחּתֹו:

fhı¯‡‰ ˙¯·k.לדּמֹות הּכ''ף להיֹות יּתכן . ƒ¿«»»∆ְְִִֵַַַָ
ּבּמקרא: לֹו רע ואין .הּמל מּדת ּברת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָויהיה

glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyiy meil inei xeriy

(æé)éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½
:ïa Cì äæ-íâ-ék¦«©¤¬−̈¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .יתרה  אבןאבןאבןאבן ְֵָ

(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£ÈB‡ŒÔa∑ צערי מארם ∑ÔÈÓÈa.ּבן ּבא ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לב ּדֹו ׁשהּוא לפי ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּנגּבה" ונסֹוע הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו לׁשֹון ∑ÔÈÓÈa.נהרים, ימין, פט)ּבן וימין (תהלים "צפֹון ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָƒ¿»ƒְְִִֶָָָ

מלא הּוא לפיכ ּבראתם", ּכמֹו:(אּתה ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד ימים, ּבן ּבנימין, אחר: יב)ּדבר הּימין"(דניאל עזרא עזרא עזרא עזרא .)"לקץ אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(èé):íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤

(ë)ìçø-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©¨¥−
:íBiä-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©«

(àë):øãò-ìcâîì äàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

(áë)ákLiå ïáeàø Cìiå àåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½©¦§©¾Æ
ô ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úàá÷òé-éðá eéäiå ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ

:øNò íéðL§¥¬¨¨«
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ÔkLa∑,יצחק אצל לחברֹון ּבא ׁשּלא אּלה עד ּכל נה)∑kLiÂ·.ארעּוהּו מּתֹו(שבת ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ«ƒ¿«ִ

מּטתֹו יעקב נטל רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ׁשכבּה. ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבלּבל
'אם  אמר: אּמֹו, עלּבֹון ותבע ראּובן ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ולא רחל ּבאהל ּתדיר נתּונה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשהיתה

ּבלּבל  לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת לאּמי, צרה היתה אּמי NÚ¯.אחֹות ÌÈL ·˜ÚÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»
'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ראּויים ּומעּתה הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ראׁשֹון, לענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמתחיל

ראּובן' חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבא, אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

(âë)äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå§¦¨−̈§ª«

i"yx£·˜ÚÈ ¯BÎa∑ ּבכֹור קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת ÚÈ˜·.אפּלּו ¯BÎa∑,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, למנין.ּבכֹור ּבכֹור ¿«¬…ְְְְֲִִַַַָָָ¿«¬…ְְְְְְֲֲִַַָָָ
ׁשבטים  לׁשני ׁשּנעׂשה הּׁשבטים, לענין אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה .ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(ãë):ïîéðáe óñBé ìçø éða§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«

(äë):éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáe§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«

dÏיז  ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

(יח  ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ ˜tÓa ‰Â‰Â נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰È‡יט  ˙¯Ù‡ Á¯‡a ˙¯·˜˙‡Â ÏÁ¯ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ  ‡È‰ dz¯·˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ¯„ ‡z¯·¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא  dkLÓ Ò¯Ùe Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:¯„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

‰‰È‡כב  ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ‡¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ·ÈÎLe Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È¯z ·˜ÚÈ È· BÂ‰Â Ï‡¯NÈ ÚÓLe È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:¯ÒÚ¬«

ÔBÚÓLÂכג  Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

ÔÓÈ·e:כד  ÛÒBÈ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏzÙÂ:כה  Ôc ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ï· È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

fid˙BL˜‰a,והּטעם הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין . ¿«¿»ְְִֵֵַַַַַַָָָ
רק  וּתקׁש. וכן נפׁשּה. על הּלידה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהקׁשתה

וּתכל ּוכמֹו הּדגּוׁש. הּכבד מהּבנין ְְְִֵֵַַַַַָָָהּוא

ְְַלהׁשקֹותֹו:
giÈB‡ Ôa לא אֹונים. לחם וכן אבלי. ּבן . ∆ƒְְִִֵֶֶֶֶֹ

באני: ְְִִַָֹאכלּתי

kd˙¯e·˜:ׁשוים וקברּה . ¿»»ְְִִָָ
akÔ·e‡¯ CÏiÂ.ז''ל רּבֹותינּו ּפרׁשּו יפה . «≈∆¿≈ְֵֵֶַַָ

ערּום: קלֹון ְֶָָֹוכּסה



עג glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyiy meil inei xeriy

(æé)éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½
:ïa Cì äæ-íâ-ék¦«©¤¬−̈¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .יתרה  אבןאבןאבןאבן ְֵָ

(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£ÈB‡ŒÔa∑ צערי מארם ∑ÔÈÓÈa.ּבן ּבא ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לב ּדֹו ׁשהּוא לפי ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּנגּבה" ונסֹוע הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו לׁשֹון ∑ÔÈÓÈa.נהרים, ימין, פט)ּבן וימין (תהלים "צפֹון ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָƒ¿»ƒְְִִֶָָָ

מלא הּוא לפיכ ּבראתם", ּכמֹו:(אּתה ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד ימים, ּבן ּבנימין, אחר: יב)ּדבר הּימין"(דניאל עזרא עזרא עזרא עזרא .)"לקץ אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(èé):íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤

(ë)ìçø-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©¨¥−
:íBiä-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©«

(àë):øãò-ìcâîì äàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

(áë)ákLiå ïáeàø Cìiå àåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½©¦§©¾Æ
ô ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úàá÷òé-éðá eéäiå ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ

:øNò íéðL§¥¬¨¨«
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ÔkLa∑,יצחק אצל לחברֹון ּבא ׁשּלא אּלה עד ּכל נה)∑kLiÂ·.ארעּוהּו מּתֹו(שבת ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ«ƒ¿«ִ

מּטתֹו יעקב נטל רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ׁשכבּה. ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבלּבל
'אם  אמר: אּמֹו, עלּבֹון ותבע ראּובן ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ולא רחל ּבאהל ּתדיר נתּונה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשהיתה

ּבלּבל  לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת לאּמי, צרה היתה אּמי NÚ¯.אחֹות ÌÈL ·˜ÚÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»
'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ראּויים ּומעּתה הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ראׁשֹון, לענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמתחיל

ראּובן' חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבא, אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

(âë)äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå§¦¨−̈§ª«

i"yx£·˜ÚÈ ¯BÎa∑ ּבכֹור קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת ÚÈ˜·.אפּלּו ¯BÎa∑,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, למנין.ּבכֹור ּבכֹור ¿«¬…ְְְְֲִִַַַָָָ¿«¬…ְְְְְְֲֲִַַָָָ
ׁשבטים  לׁשני ׁשּנעׂשה הּׁשבטים, לענין אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה .ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(ãë):ïîéðáe óñBé ìçø éða§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«

(äë):éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáe§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«

dÏיז  ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

(יח  ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ ˜tÓa ‰Â‰Â נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰È‡יט  ˙¯Ù‡ Á¯‡a ˙¯·˜˙‡Â ÏÁ¯ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ  ‡È‰ dz¯·˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ¯„ ‡z¯·¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא  dkLÓ Ò¯Ùe Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:¯„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

‰‰È‡כב  ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ‡¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ·ÈÎLe Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È¯z ·˜ÚÈ È· BÂ‰Â Ï‡¯NÈ ÚÓLe È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:¯ÒÚ¬«

ÔBÚÓLÂכג  Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

ÔÓÈ·e:כד  ÛÒBÈ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏzÙÂ:כה  Ôc ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ï· È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

fid˙BL˜‰a,והּטעם הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין . ¿«¿»ְְִֵֵַַַַַַָָָ
רק  וּתקׁש. וכן נפׁשּה. על הּלידה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהקׁשתה

וּתכל ּוכמֹו הּדגּוׁש. הּכבד מהּבנין ְְְִֵֵַַַַַָָָהּוא

ְְַלהׁשקֹותֹו:
giÈB‡ Ôa לא אֹונים. לחם וכן אבלי. ּבן . ∆ƒְְִִֵֶֶֶֶֹ

באני: ְְִִַָֹאכלּתי

kd˙¯e·˜:ׁשוים וקברּה . ¿»»ְְִִָָ
akÔ·e‡¯ CÏiÂ.ז''ל רּבֹותינּו ּפרׁשּו יפה . «≈∆¿≈ְֵֵֶַַָ

ערּום: קלֹון ְֶָָֹוכּסה



glyieעד zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyiy meil inei xeriy

(åë)á÷òé éða älà øLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥µ¤§¥´©«£½Ÿ
:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤¬ª©−§©©¬£¨«

(æë)àåä òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷òé àáiå©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´
:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáç¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ הּמיׁשֹור ׁשם.Úa¯‡‰ ˙È¯˜∑ העיר ‰‡¯Úa.ׁשם ˙È¯˜ ‡¯ÓÓ∑ ואם ארּבע, קרית ׁשל מיׁשֹור איל «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«ִֵָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ְְְִִִֵֶַַַ
לחם, ּבית ּוכגֹון זה ּכגֹון ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ּדר ּכן ארּבע', הּקרית ממרא לכּתב לֹו 'היה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתאמר:

הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה ה"א, ּבֹו להטיל הצר אם אל, ּבית עזרי, טז)אבי א הּלחמי",(שמואל ו)"ּבית (שופטים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
העזרי", אבי טז)"ּבעפרת א האלי (מלכים ּבית חיאל .""ּבנה ְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

(çë):äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîé eéäiå©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«

(èë)íéîé òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå úîiå ÷çöé òåâiå©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®
:åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iå©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑ ּכׁשּנֹולד ׁשהרי ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל מכירתֹו ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה כה)יעקב אם (לעיל ליעקב, ק"כ ּבׁשנת מת ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן "ויצחק ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה מאה ׁשנת ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ק"כ, נׁשארּו ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתֹוציא
ּובסֹוף  ּבאּׁשה עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ׁשבעים הרי עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,נתּבר וׁשלׁש ׁשּׁשים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבן

יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע ׁשּלא (לעיל עד וי"ז ואחת, ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ילדה ּכאׁשר "ויהי ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, ׁשּנאמר:(נמּכר ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר הּמקרא, מן מפרׁש מא)עֹוד וגֹו'",(לקמן ׁשנה ׁשלׁשים ּבן "ויֹוסף ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ק"ח  יֹוסף ׁשל ּבמכירתֹו יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים עזרא עזרא עזרא עזרא .)וׁשבע אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

åì(à):íBãà àeä åNò úBãìz älàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬¡«

(á)ïBìéà-úa äãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈©¥Æ
:éeçä ïBòáö-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©¦§−©«¦¦«

i"yx£ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ ּכֹוכבים לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על ּבׂשמת ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת .היא »»«≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
‰Ó·ÈÏ‰‡∑ אביו את להטעֹות ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא לֹומר יהּודית, ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, .היא »√ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ÔBÚ·ˆŒ˙a ‰ÚŒ˙a∑ ענה ּבת וענה".אם ואּיה צבעֹון ּבני "ואּלה ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ּבת לא «¬»«ƒ¿ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
היּו ממזרֹות ּבני ׁשּכּלן הּכתּוב והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה אׁשת ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא .מלּמד ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr d zegiy ihewl)

אביואביואביואביוו ו ו ו  אתאתאתאת להטעלהטעלהטעלהטעֹוֹוֹוֹותתתת ּכּכּכּכדידידידי .... .... יהיהיהיהּוּוּוּודיתדיתדיתדית ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה ּכּכּכּכּנּנּנּנהההה ב)ההההּוּוּוּואאאא לו, ּבת(רׁש"י יהּודית לאׁשּתֹו קרא החהחהחהחּתּתּתּתייייעׂשו לד)ּבּבּבּבאריאריאריארי כו, והינּו(ּתֹולדֹות , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
יחּוסּה, את להסּתיר ׁשרצה לֹומר, ויׁש מקֹומֹו. ואת אביה ׁשם את ּגם צבעצבעצבעצבעֹוֹוֹוֹון ן ן ן ׁשּׁשּנה ּבּבּבּבתתתת ענהענהענהענה (ואּולי ּבּבּבּבתתתת ממזרת ׁשהיתה הּמלּמד , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבת לּה מקֹום ּבּבּבּבאריאריאריאריקרא את ּגם ׁשּנה יֹותר, עֹוד יתקּבל ׁשהּׁשקר ּוכדי ּבארֹות). ּבחפירת אז ׁשעסק יצחק, ּבעיני חן למצא ּכדי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
אילֹון ּבת ּבׂשמת – הּׁשנּיה אׁשּתֹו ׁשל מֹולדּתּה למקֹום מקֹום.החהחהחהחּתּתּתּתי י י י מֹולדּתּה מאֹותֹו ׁשּתיהן את לקח ּכאּלּו ׁשּיראה ּכ עזרא עזרא עזרא עזרא , אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

‡ÔÈlכו  ¯L‡Â „b ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿≈»»¿»≈ƒ≈
:Ì¯‡ ÔcÙa dÏ Ô„ÈÏÈ˙‡ Èc ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…ƒƒ¿¿ƒ«≈¿««¬»

ÓÓ¯‡כז  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ«¿≈
Ì‰¯·‡ Ônz ¯„ Èc ÔB¯·Á ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯ƒ̃¿««¿«ƒ∆¿ƒ»«»«¿»»

:˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»

ÔÈL:כח  ÔÓ˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

dnÚÏכט  LÈk˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
·˜ÚÈÂ ÂNÚ d˙È e¯·˜e ÔÈÓBÈ Ú·Ne ·ÈÒƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰Ba¿ƒ

‡„ÌB:א  ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב  ˙È ÔÚk ˙aÓ È‰BL ˙È ·ÈÒ ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

ekÌ¯‡ ÔcÙa BÏ „lÈ ¯L‡ עׂשר עׁשּתי . ¬∆À«¿««¬»ְֵַָָ
ּכנען. ּבארץ נֹולד ּבנימין ּכי ׁשם, לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָנֹולדּו
עֹוד  ל אראה ורּבים הרב. על ּכתב ְְְְִֶַַַַַָָָֹוהּכתּוב

ָּכמֹוהּו:
hk˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ ונאסף יצחק מת וכאׁשר . «ƒ¿«ƒ¿»ְְְֱֲִֵֶֶַַָ

נֹולדּו. ּכאׁשר ויעקב עׂשו אֹותֹו קברּו עּמיו, ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֹאל
היֹות  ּבעבּור ויׁשמעאל, יצחק אמר ְְְְְֱֲִִֵַַַָָָָּולמעלה

הּׁשפחה: ּבן ְְִִֵֶַָָיׁשמעאל

`ÌB„‡ ‡e‰ּתתמּה ואל אדֹום. אבי הּוא . ¡ְְֱֲִִַַ
ּכן  ּכי ׁשמֹות, ב' לּה ׁשּיׁש ּובׂשמת עדה ְִֵֵֵֶַַָָָָעל
הּימים  ּבדברי אביה ׁשם ּגם אביה. אם ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָׁשם
היּו ׁשמֹות ׁשני ּכי מלכים, ּבספר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָאינּנּו
עׂשו, ּבני ׁשמֹות ואּלה וטעם לאביה: ּגם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלּה,

ּבניו: ּבני ְֵַָָעל
aÔBÚ·ˆ ˙a ‰Ú ˙aיׁש ּכי מצאנּו והּנה . «¬»«ƒ¿ְִִֵֵָָ

ּכן  על ענה . ּבנֹו ׁשם ּגם צבעֹון. אחי ְְֲֲִִֵֵַַָָָענה

ׁשכבּו האחים ׁשני אֹו והּבן האב ּכי ְְְִִֵֵַַַָָָָֹיאמר
הם. מי ּבן נֹודעּו לא והּנֹולדים אחת, ְְִִִֵֶַַַָָֹאּׁשה
ׁשהּוא  ענה ּבת אהליבמה  זאת להיֹות ְְֲֳִִִֵֶַָָָָָֹויּתכן
ואבי  אביה לׁשם הּכתּוב ויחסּה צבעֹון, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּבן
אֹומרים  ויׁש ענה. ּובין ענה ּבין להפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָאביה 
אהליבמה. ּבן קרח ויׁש עדה, ּבן קרח יׁש ְֳִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכי
אחד, והּוא אהליבמה ּבן ׁשהּוא אלי ְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָוה ּקרֹוב
ּדר  ׁשהיה אליפז אּלּופי עם הּכתּוב ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָוהזּכירֹו

glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h iyiy meil inei xeriy

(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑ להן מֹוחלין ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת מצינּו מחלת, לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עונֹותיו  ׁשּנמחלּו מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד אּׁשה, והּנֹוׂשא לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר .עונֹותיהם: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
˙BÈ· ˙BÁ‡∑ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו הּׂשיאּה ׁשהּוא ׁשם .על ¬¿»ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

(ã)-úà äãìé úîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈¤
:ìàeòø§¥«

(ä)älà çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©¥µ¤
:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â∑ אליפז ּובן היה, ממזר זה, עׂשו,קרח אׁשת אהליבמה אל אביו, אׁשת על ׁשּבא היה ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
הענין  ּבסֹוף אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא .(ב"ר)ׁשהרי ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָ

(å)-ìk-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNò çwiå©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨
Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ¨¦§¨½
:åéçà á÷òé éðtî õøà-ìà Cìiå ïòðk õøàa Lëø øLà£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£ı¯‡ŒÏ‡ CÏiÂ∑ ימצא ּבאׁשר .לגּור «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 109 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"Lrxf didi xB" zxfB oFrxR¥§§¥©¥¦§¤©§£

אחיואחיואחיואחיו:::: יעקביעקביעקביעקב ממממּפּפּפּפניניניני אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ ווווּיּיּיּילללל .... .... אתאתאתאת־־־־ננננׁשׁשׁשׁשיויויויו עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ִִִִָָָָֹֹֽֽֽֽ
לא  חלק לי אין מּכאן, לי אל אמר, יצחק. ׁשל זרעֹו על הּמּוטל זרע יהיה ּגר ּכי ּגזרת ׁשל חֹוב ׁשטר מּפני – אחיו יעקב ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹמּפני

הּׁשטר ּבפרעֹון ולא הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה רש"י)ּבּמּתנה ובפירוש ו. (לו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
מצרים  ּבארץ ולא להם", לא "ּבארץ ּגרים ׁשּיהיּו – היא יצחק, ׁשל זרעֹו על הּמּטלת "זרע יהיה ּד"ּגר הּגזרה הלא להבין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוצרי

שם)ּדוקא רש"י שפירש ׁשטר (ּוכמֹו את ּפרע ּגּופא ּבזה הרי ּכנען, לארץ ׁשּמחּוץ ׂשעיר להר עצמֹו העּתיק ׁשעׂשו ּבזה הרי ּכן אם ; ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ַהחֹוב?

ּכתֹוׁשב. ולא ּכ"גר" מגּורֹו ּבארץ ׁשּנמצא היינּו, להם". לא ּבארץ גֹו' "ּגר להיֹות היא יצחק ׁשל זרעֹו על הּמּטלת הּגזרה לבאר: ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻויׁש
זֹוכה  אינֹו ּומּמילא חֹוב", ה"ׁשטר ּכפריעת נחׁשב זה אין ולכן ׂשעיר"; ּבהר עׂשו "וּיׁשב ּדוקא אּלא ּד"גר", ּבחּיים רצה לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹועׂשו

הּזאת". "הארץ ּבמּתנת ְְֶַַַַָָֹּגם
ּולהרּגיׁש לדעת האדם על צדקנּו, מׁשיח ּביאת עד ּבּגלּות, היֹותנּו זמן ּכל הּגלּות. ּבזמן מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמּזה
ורגע  עת ּבכל ויחּכה הּגלּות, עניני לכל וזר "ּגר" יהיה אּלא הּגלּות, וסדר ּבזמן חס־וׁשלֹום יתיּׁשב ׁשּלא לֹו, לא ּבארץ "ּגר" ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא

ְַָֻלּגאּלה.

(æ)õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
:íäéð÷î éðtî íúà úàNì íäéøeâî§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

i"yx£Ì‰È¯e‚Ó ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ׁשטר מּפני אחיו", יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם. לּבהמֹות מרעה להסּפיק ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמּתנה, לא חלק לי אין מּכאן, לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על הּמּטל ,"זרע יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻחֹוב

ׁשּמכ  הּבּוׁשה ּומּפני הּׁשטר', ּבפרעֹון ולא הּזאת, הארץ לֹו ּבכֹורתֹוׁשּנּתנה .ר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

BÈ·c˙:ג  d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓN·e˙ד  ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ¯ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה  ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú¯‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á¯…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

d˙aו  ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BL ˙È ÂNÚ ¯·„e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ d˙Èa ˙LÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡˜ Èc dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰eÁ‡ ·˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

ÏÂ‡ז  ‡„Ák ·zÓlÓ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
ÔÓ ÔB‰˙È ‡¯·BÒÏ ÔB‰˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙ÏÈÎÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

dxezd lr `xfr oa`

הּקטן  הּוא ּכי אּמֹו, ׁשּמתה יּתכן ּגם ִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעּמהם.
עם  קרח את עדה וגּדלה אהליבמה, ְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָֹמּבני
ּבני  ּכמֹו מּבניה. ׁשהּוא עליו ונכּתב ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָּבניה,

מּבני  עמלק על נכּתב וכן לבן. לּה ויהי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָמיכל.
ּופרּוׁש ּבעלּה. ׁשפחת ּבן ׁשהּוא ּבעבּור ְְֲִֵֶֶַַַָָָעדה,
אּלּוף, ּככבׂש כן, ואינֹו וגדֹול. נׂשיא ְְְִֵֵֶֶַַָָאּלּוף

הּוא  וכן עּמֹו. ואחר עצמֹו יׁשרת הּכ''ף ְְְְִֵֵֵַַַַַָרק
לדּבר  הּקדׁש לׁשֹון  מׁשּפט ּכי ּכאּלּוף. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַֹּככב ׂש

לי: ּכאח ּכרע ּכמֹו ְְְִֵֵַָּכן,
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(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑ להן מֹוחלין ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת מצינּו מחלת, לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עונֹותיו  ׁשּנמחלּו מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד אּׁשה, והּנֹוׂשא לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר .עונֹותיהם: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
˙BÈ· ˙BÁ‡∑ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו הּׂשיאּה ׁשהּוא ׁשם .על ¬¿»ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

(ã)-úà äãìé úîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈¤
:ìàeòø§¥«

(ä)älà çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©¥µ¤
:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â∑ אליפז ּובן היה, ממזר זה, עׂשו,קרח אׁשת אהליבמה אל אביו, אׁשת על ׁשּבא היה ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
הענין  ּבסֹוף אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא .(ב"ר)ׁשהרי ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָ

(å)-ìk-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNò çwiå©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨
Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ¨¦§¨½
:åéçà á÷òé éðtî õøà-ìà Cìiå ïòðk õøàa Lëø øLà£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£ı¯‡ŒÏ‡ CÏiÂ∑ ימצא ּבאׁשר .לגּור «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ
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אחיואחיואחיואחיו:::: יעקביעקביעקביעקב ממממּפּפּפּפניניניני אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ ווווּיּיּיּילללל .... .... אתאתאתאת־־־־ננננׁשׁשׁשׁשיויויויו עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ִִִִָָָָֹֹֽֽֽֽ
לא  חלק לי אין מּכאן, לי אל אמר, יצחק. ׁשל זרעֹו על הּמּוטל זרע יהיה ּגר ּכי ּגזרת ׁשל חֹוב ׁשטר מּפני – אחיו יעקב ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹמּפני

הּׁשטר ּבפרעֹון ולא הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה רש"י)ּבּמּתנה ובפירוש ו. (לו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
מצרים  ּבארץ ולא להם", לא "ּבארץ ּגרים ׁשּיהיּו – היא יצחק, ׁשל זרעֹו על הּמּטלת "זרע יהיה ּד"ּגר הּגזרה הלא להבין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוצרי

שם)ּדוקא רש"י שפירש ׁשטר (ּוכמֹו את ּפרע ּגּופא ּבזה הרי ּכנען, לארץ ׁשּמחּוץ ׂשעיר להר עצמֹו העּתיק ׁשעׂשו ּבזה הרי ּכן אם ; ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ַהחֹוב?

ּכתֹוׁשב. ולא ּכ"גר" מגּורֹו ּבארץ ׁשּנמצא היינּו, להם". לא ּבארץ גֹו' "ּגר להיֹות היא יצחק ׁשל זרעֹו על הּמּטלת הּגזרה לבאר: ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻויׁש
זֹוכה  אינֹו ּומּמילא חֹוב", ה"ׁשטר ּכפריעת נחׁשב זה אין ולכן ׂשעיר"; ּבהר עׂשו "וּיׁשב ּדוקא אּלא ּד"גר", ּבחּיים רצה לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹועׂשו

הּזאת". "הארץ ּבמּתנת ְְֶַַַַָָֹּגם
ּולהרּגיׁש לדעת האדם על צדקנּו, מׁשיח ּביאת עד ּבּגלּות, היֹותנּו זמן ּכל הּגלּות. ּבזמן מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמּזה
ורגע  עת ּבכל ויחּכה הּגלּות, עניני לכל וזר "ּגר" יהיה אּלא הּגלּות, וסדר ּבזמן חס־וׁשלֹום יתיּׁשב ׁשּלא לֹו, לא ּבארץ "ּגר" ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא

ְַָֻלּגאּלה.

(æ)õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
:íäéð÷î éðtî íúà úàNì íäéøeâî§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

i"yx£Ì‰È¯e‚Ó ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ׁשטר מּפני אחיו", יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם. לּבהמֹות מרעה להסּפיק ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמּתנה, לא חלק לי אין מּכאן, לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על הּמּטל ,"זרע יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻחֹוב

ׁשּמכ  הּבּוׁשה ּומּפני הּׁשטר', ּבפרעֹון ולא הּזאת, הארץ לֹו ּבכֹורתֹוׁשּנּתנה .ר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

BÈ·c˙:ג  d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓN·e˙ד  ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ¯ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה  ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú¯‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á¯…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

d˙aו  ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BL ˙È ÂNÚ ¯·„e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ d˙Èa ˙LÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡˜ Èc dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰eÁ‡ ·˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

ÏÂ‡ז  ‡„Ák ·zÓlÓ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
ÔÓ ÔB‰˙È ‡¯·BÒÏ ÔB‰˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙ÏÈÎÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

dxezd lr `xfr oa`

הּקטן  הּוא ּכי אּמֹו, ׁשּמתה יּתכן ּגם ִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעּמהם.
עם  קרח את עדה וגּדלה אהליבמה, ְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָֹמּבני
ּבני  ּכמֹו מּבניה. ׁשהּוא עליו ונכּתב ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָּבניה,

מּבני  עמלק על נכּתב וכן לבן. לּה ויהי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָמיכל.
ּופרּוׁש ּבעלּה. ׁשפחת ּבן ׁשהּוא ּבעבּור ְְֲִֵֶֶַַַָָָעדה,
אּלּוף, ּככבׂש כן, ואינֹו וגדֹול. נׂשיא ְְְִֵֵֶֶַַָָאּלּוף

הּוא  וכן עּמֹו. ואחר עצמֹו יׁשרת הּכ''ף ְְְְִֵֵֵַַַַַָרק
לדּבר  הּקדׁש לׁשֹון  מׁשּפט ּכי ּכאּלּוף. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַֹּככב ׂש

לי: ּכאח ּכרע ּכמֹו ְְְִֵֵַָּכן,
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(ç):íBãà àeä åNò øéòN øäa åNò áLiå©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬¡«

(è):øéòN øäa íBãà éáà åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−¥¦«
i"yx£‰l‡Â∑ לׂשעיר מּׁשהל ּבניו ׁשהֹולידּו .הּתֹולדֹות ¿≈∆ְִִִֵֶֶַַָָָָ

(é)ìûeòø åNò úLà äãò-ïa æôéìà åNò-éða úBîL älà¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈§¥¾
:åNò úLà úîNa-ïa¤¨§©−¥¬¤¥¨«

(àé):æð÷e ízòâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«

(áé)òðîúå|æôéìàì ãìzå åNò-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤¤¡¦©−
:åNò úLà äãò éða älà ÷ìîò-úà¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«

i"yx£L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â∑ אּלּופים ּבת זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה אברהם ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אמרה: לפנים. ּבּה ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ולֹוטן ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה,

,ל להּנׂשא זֹוכה אׁשּתֹו'איני על ׁשּבא מלּמד אליפז, ׁשל ּבבניו אֹותּה מֹונה הּימים ּובדברי ּפילגׁש', ואהיה הלואי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׂשעיר  ׂשעיר,ׁשל ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע ", לֹוטן "ואחֹות וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ּתמנע ויצאה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

האב ׁשהי  מן ולא האם מן אחֹותֹו .תה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

(âé)eéä älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða älàå§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤¨½
:åNò úLà úîNá éða§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

(ãé)úLà ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−¥´¤
:çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà åNòì ãìzå åNò¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§−̈§¤«Ÿ©

(åè)óelà åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈©³
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

i"yx£ÂNÚŒÈ· ÈÙel‡ ‰l‡∑ מׁשּפחֹות ראׁשי. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

(æè)éôelà älà ÷ìîò óelà ízòb óelà çø÷ óelà©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤©¥³
:äãò éða älà íBãà õøàa æôéìà¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

(æé)óelà çøæ óelà úçð óelà åNò-ïa ìàeòø éða älàå§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©©¬
älà íBãà õøàa ìàeòø éôelà älà äfî óelà änL©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤

:åNò úLà úîNá éða§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

(çé)óelà Leòé óelà åNò úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²©¬
úLà äðò-úa äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìòé©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤

:åNò¥¨«

(èé):íBãà àeä íäéôelà älàå åNò-éðá älà¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

‰e‡ח  ÂNÚ ¯ÈÚN„ ‡¯eËa ÂNÚ ·È˙ÈÂƒ≈≈»¿»¿≈ƒ≈»
:ÌB„‡¡

„‡„È‡ÓBט  ÔB‰e·‡ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¬∆¡»≈
:¯ÈÚNc ‡¯eËa¿»¿≈ƒ

‡z˙י  ‰„Ú ¯a ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓNa ¯a Ï‡eÚ¯ ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

ÌzÚ‚Âיא  BÙˆ ¯ÓB‡ ÔÓÈz ÊÙÈÏ‡ Èa BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:Ê˜e¿«

ÂNÚיב  ¯a ÊÙÈÏ‡Ï ‡˙ÈÁÏ ˙Â‰ ÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú Èa ÔÈl‡ ˜ÏÓÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

fÓe‰יג  ‰nL Á¯ÊÂ ˙Á Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN· Èa BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד  ‰Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á¯˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea¯‡טו  ÊÙÈÏ‡ Èa ÂNÚ Èa È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a¯ BÙˆ ‡a¯ ¯ÓB‡ ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê¿̃«

‡ÔÈlטז  ˜ÏÓÚ ‡a¯ ÌzÚ‚ ‡a¯ Á¯˜ ‡a«̄»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
Èa ÔÈl‡ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ÊÙÈÏ‡„ È·¯·«̄¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

¯a‡יז  ˙Á ‡a¯ ÂNÚ ¯a Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
È·¯·¯ ÔÈl‡ ‰fÓ ‡a¯ ‰nL ‡a¯ Á¯Ê∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN· Èa ÔÈl‡ ÌB„‡(„) ‡Ú¯‡a Ï‡eÚ¿̄≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

¯a‡יח  ÂNÚ ˙z‡ ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
È·¯·¯ ÔÈl‡ Á¯˜ ‡a¯ ÌÏÚÈ ‡a¯ LeÚÈ¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰e‡יט  ÔB‰È·¯·¯ ÔÈl‡Â ÂNÚ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡
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ß elqk f"i ycew zay ß

(ë)ïBòáöå ìáBLå ïèBì õøàä éáLé éøçä øéòN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈§¦§¬
:äðòå©«£¨«

i"yx£ı¯‡‰ È·LÈ∑.לׁשם עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ּדרׁשּוׁשהיּו פה)ורּבֹותינּו ארץ:(שבת ׁשל ּביּׁשּובּה ּבקיאין ׁשהיּו …¿≈»»∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין ׁשהיּו לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה עזרא עזרא עזרא עזרא .מלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹ

(àë)øéòN éða éøçä éôelà älà ïLéãå øöàå ïBLãå§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
:íBãà õøàa§¤¬¤¡«

(áë):òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

(âë):íðBàå BôL ìáéòå úçðîe ïåìò ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

(ãë)àöî øLà äðò àeä äðòå äiàå ïBòáö-éðá älàå§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧¨¨³
:åéáà ïBòáöì íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä-úà¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«

i"yx£‰ÚÂ ‰i‡Â∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה וענה, אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, ח)וי"ו מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש עו)"ּתת (תהלים ¿«»«¬»ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
וסּוס" ורכב Ú‰."נרּדם ‡e‰∑ ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, אֹותֹו קֹורא הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ׁשהּוא למעלה, האמּור ְְִֶֶָָ¬»ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ענה  את והֹוליד אּמֹו על ממזר ∑‡˙ÌÓi‰Œ.צבעֹון היה והּוא ּפרד, וילדה נקבה סּוס על חמֹור הרּביע ּפרדים, ְְֲִִִֶַָ∆«≈ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לעֹולם  ּפסּולין נד)והביא מּימי (פסחים חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתן "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

וחיה  לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ׁשאלני ז)לא יׁשן ((חולין ּברׁש"י לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן קא .)והא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

למעלה  ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע מּפני אּלא החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«

(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå§¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«

(ì)éøçä éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²
:øéòN õøàa íäéôlàì§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

ÔËBÏכ  ‡Ú¯‡c È·˙È ‰‡¯BÁ ¯ÈÚN Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ ÔBÚ·ˆÂ Ï·BLÂ¿»¿ƒ¿«¬»

È‡¯BÁכא  È·¯·¯ ÔÈl‡ ÔLÈ„Â ¯ˆ‡Â ÔBL„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ¯ÈÚN Èa¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

d˙Á‡Âכב  ÌÓÈ‰Â È¯BÁ ÔËBÏ È· BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz ÔËBÏc¿»ƒ¿»

BÙLכג  Ï·ÈÚÂ ˙ÁÓe ÔÂÏÚ Ï·BL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

Ècכד  ‰Ú ‡e‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ „k ‡¯a„Óa ‡i¯ab ˙È ÁkL‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:È‰e·‡ ÔBÚ·ˆÏ ‡i¯ÓÁ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

Ú‰:כה  ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰Ú Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô¯˙ÈÂכו  ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז  ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח  ıeÚ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט  ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל  ÔLÈ„ ‡a¯ ¯ˆ‡ ‡a¯ ÔL„ ‡a«̄»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡a ÔB‰È·¯·¯Ï ‰‡¯BÁ È·¯·«̄¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

k¯ÈÚN הּכתּוב והזּכירם יחּוסֹו. ידענּו לא . ≈ƒְְְִִִַַָָָֹ
יצּוּו יׂשראל ּכי ועׂשו. ׂשעיר יחּוסי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָלהפריׁש

עׂשו: ּבני וטעמֹו‰È¯BÁעל יהּודה. חֹורי ּכמֹו . ְֵֵַָ«ƒְְְְִַָ
חֹורי. וארגים מּגזרת להיֹות ויּתכן ְְְְְְִִִִִִֵַָָֹּגדֹולה.
הּסגנים  ונמׁשלּו הּתרּגּום. אמר וכן לבן. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
ּכאֹור. והּוא ּכמֹוהּו, ּבעינים ׁשאין ּבעבּור ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּבלבן 

חׁשּוכים: לפני יתיּצב ּבל זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַוהפ

ck‰ÚÂ ‰i‡Â רפה ּכפ''א הּוי''ו ּפירּוׁש . ¿«»«¬»ְֵֵַָָָ
אינּנּו: הּימים ּובדברי יׁשמעאל. .‰ÌÓiּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ«≈ƒ

לפנים. האמים ּכמֹו ּגּבֹורים המתרּגם, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָאמר

יתיּמרּו. ּכמֹו ּביּו''ד ׁשּיתחּלף האל''ף יּמצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכי

מצא. ּופירּוׁש ּפרדים: ׁשהם הּגאֹון ְְִֵֵֶַַָָָָֹויאמר
ּבתחּלה  מצא ׁשהּוא מצא להיֹות ויּתכן ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָהרּכיב .
לא  אחר מין  עם אחד  מין ּכי החכמה, ְִִִִֵֶַַָָָֹֹזאת

ּברעתֹו הּכתּוב ׁשאמר הּפרּוׁש זה ויחזיק ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹיֹולידּו.
ּכאׁשר  צמחים הּימם היּו ואּלּו החמֹורים, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָאת

החמֹורים: להזּכיר טעם מה רּבים, ְְְֲִִִֵַַַַַַּפרׁשּו
dk˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔBLÈc ‰Ú Èa ‰l‡Â¿≈∆¿≈¬»ƒ¿»√ƒ»»«
‰Ú ּכי הּפסּוק, ּבראׁש הּנזּכר ענה זה אין . ¬»ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

הּוא  רק להזּכירֹו. צר מה הּוא, היה ְְִִֶַַַָָֹאּלּו
ראׁשֹון: ּבפסּוק הּנזּכר ְְֲִִַָָָענה



עז glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i ycew zayl inei xeriy

ß elqk f"i ycew zay ß

(ë)ïBòáöå ìáBLå ïèBì õøàä éáLé éøçä øéòN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈§¦§¬
:äðòå©«£¨«

i"yx£ı¯‡‰ È·LÈ∑.לׁשם עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ּדרׁשּוׁשהיּו פה)ורּבֹותינּו ארץ:(שבת ׁשל ּביּׁשּובּה ּבקיאין ׁשהיּו …¿≈»»∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין ׁשהיּו לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה עזרא עזרא עזרא עזרא .מלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹ

(àë)øéòN éða éøçä éôelà älà ïLéãå øöàå ïBLãå§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
:íBãà õøàa§¤¬¤¡«

(áë):òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

(âë):íðBàå BôL ìáéòå úçðîe ïåìò ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

(ãë)àöî øLà äðò àeä äðòå äiàå ïBòáö-éðá älàå§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧¨¨³
:åéáà ïBòáöì íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä-úà¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«

i"yx£‰ÚÂ ‰i‡Â∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה וענה, אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, ח)וי"ו מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש עו)"ּתת (תהלים ¿«»«¬»ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
וסּוס" ורכב Ú‰."נרּדם ‡e‰∑ ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, אֹותֹו קֹורא הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ׁשהּוא למעלה, האמּור ְְִֶֶָָ¬»ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ענה  את והֹוליד אּמֹו על ממזר ∑‡˙ÌÓi‰Œ.צבעֹון היה והּוא ּפרד, וילדה נקבה סּוס על חמֹור הרּביע ּפרדים, ְְֲִִִֶַָ∆«≈ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לעֹולם  ּפסּולין נד)והביא מּימי (פסחים חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתן "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

וחיה  לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ׁשאלני ז)לא יׁשן ((חולין ּברׁש"י לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן קא .)והא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

למעלה  ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע מּפני אּלא החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«

(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå§¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«

(ì)éøçä éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²
:øéòN õøàa íäéôlàì§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

ÔËBÏכ  ‡Ú¯‡c È·˙È ‰‡¯BÁ ¯ÈÚN Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ ÔBÚ·ˆÂ Ï·BLÂ¿»¿ƒ¿«¬»

È‡¯BÁכא  È·¯·¯ ÔÈl‡ ÔLÈ„Â ¯ˆ‡Â ÔBL„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ¯ÈÚN Èa¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

d˙Á‡Âכב  ÌÓÈ‰Â È¯BÁ ÔËBÏ È· BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz ÔËBÏc¿»ƒ¿»

BÙLכג  Ï·ÈÚÂ ˙ÁÓe ÔÂÏÚ Ï·BL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

Ècכד  ‰Ú ‡e‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ „k ‡¯a„Óa ‡i¯ab ˙È ÁkL‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:È‰e·‡ ÔBÚ·ˆÏ ‡i¯ÓÁ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

Ú‰:כה  ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰Ú Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô¯˙ÈÂכו  ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז  ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח  ıeÚ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט  ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל  ÔLÈ„ ‡a¯ ¯ˆ‡ ‡a¯ ÔL„ ‡a«̄»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡a ÔB‰È·¯·¯Ï ‰‡¯BÁ È·¯·«̄¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

k¯ÈÚN הּכתּוב והזּכירם יחּוסֹו. ידענּו לא . ≈ƒְְְִִִַַָָָֹ
יצּוּו יׂשראל ּכי ועׂשו. ׂשעיר יחּוסי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָלהפריׁש

עׂשו: ּבני וטעמֹו‰È¯BÁעל יהּודה. חֹורי ּכמֹו . ְֵֵַָ«ƒְְְְִַָ
חֹורי. וארגים מּגזרת להיֹות ויּתכן ְְְְְְִִִִִִֵַָָֹּגדֹולה.
הּסגנים  ונמׁשלּו הּתרּגּום. אמר וכן לבן. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
ּכאֹור. והּוא ּכמֹוהּו, ּבעינים ׁשאין ּבעבּור ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּבלבן 

חׁשּוכים: לפני יתיּצב ּבל זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַוהפ

ck‰ÚÂ ‰i‡Â רפה ּכפ''א הּוי''ו ּפירּוׁש . ¿«»«¬»ְֵֵַָָָ
אינּנּו: הּימים ּובדברי יׁשמעאל. .‰ÌÓiּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ«≈ƒ

לפנים. האמים ּכמֹו ּגּבֹורים המתרּגם, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָאמר

יתיּמרּו. ּכמֹו ּביּו''ד ׁשּיתחּלף האל''ף יּמצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכי

מצא. ּופירּוׁש ּפרדים: ׁשהם הּגאֹון ְְִֵֵֶַַָָָָֹויאמר
ּבתחּלה  מצא ׁשהּוא מצא להיֹות ויּתכן ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָהרּכיב .
לא  אחר מין  עם אחד  מין ּכי החכמה, ְִִִִֵֶַַָָָֹֹזאת

ּברעתֹו הּכתּוב ׁשאמר הּפרּוׁש זה ויחזיק ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹיֹולידּו.
ּכאׁשר  צמחים הּימם היּו ואּלּו החמֹורים, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָאת

החמֹורים: להזּכיר טעם מה רּבים, ְְְֲִִִֵַַַַַַּפרׁשּו
dk˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔBLÈc ‰Ú Èa ‰l‡Â¿≈∆¿≈¬»ƒ¿»√ƒ»»«
‰Ú ּכי הּפסּוק, ּבראׁש הּנזּכר ענה זה אין . ¬»ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

הּוא  רק להזּכירֹו. צר מה הּוא, היה ְְִִֶַַַָָֹאּלּו
ראׁשֹון: ּבפסּוק הּנזּכר ְְֲִִַָָָענה



glyieעח zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i ycew zayl inei xeriy

(àì)éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑,ּבימיהם עׂשו מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגּדן היּו, ואיׁשׁשמנה ׁשאּול הן: ואּלּו ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּכתיב: ּבנֹו יֹורם ּובימי יהֹוׁשפט, אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ח)ּבׁשת, ב יד (מלכים מּתחת אדֹום ּפׁשע "ּבימיו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכתיב: ׁשאּול ּובימי ,"מל עליהם וּימליכּו מליהּודה נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבימיהםימיהםימיהםימיהם עעעעׂשׂשׂשׂשוווו מלכמלכמלכמלכּוּוּוּותתתת ּוּוּוּובבבבּטּטּטּטלללל יעקביעקביעקביעקב העמידהעמידהעמידהעמיד ּוּוּוּוכנגדןכנגדןכנגדןכנגדן היהיהיהיּוּוּוּו,,,, לא)ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה לו, ּבברּכת (רׁש"י יעקב את ּבר הרי יצחק הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
יעקב), את לעבד (ּבמקֹום עצמּה ּבפני מלכּות קּימה ׁשאדֹום מסּפר ּכאן ואּלּו תעבד, אחי ואת אמר ּולעׂשו ,לאחי גביר ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻהוה

ׁשּלֹו הּמלכים ׁשמֹונת את יעקב העמיד וכאׁשר ׁשמֹונה, רק היּו הּכל ׁשּבס ּומתרץ, יׂשראל. למלכּות קדמה עׂשו ּבּבּבּבּטּטּטּטללללואף מלכּות ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
" הּכתּוב ׁשּדּיק זהּו יׂשראל. למלכי מׁשעּבד היה אדֹום מלכיולפנילפנילפנילפני- את יעקב ּכׁשהעמיד מּיד ׁשהרי יׂשראל", לבני מל ּבּבּבּבּטּטּטּטל ל ל ל מל ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

עׂשו. מלכּות עזרא עזרא עזרא עזרא את אבןאבןאבןאבן ְֵֶַָ

(áì):äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa Cìîiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨

(âì):äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
i"yx£‰¯ˆaÓ Á¯ÊŒÔa ··BÈ∑:ׁשּנאמר היא, מֹואב מערי מח)ּבצרה ׁשהעמידה (ירמיה ּולפי וגֹו'". ועלּֿבצרה "ועלֿקרּיֹות »∆∆«ƒ»¿»ְְְְְְְֱֱֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר: עּמהם, ללקֹות עתידה לאדֹום, לד)מל ּבבצרה (ישעיה לה' זבח .""ּכי ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ãì):éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«

(äì)äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLç úîiå©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³
:úéåò Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ÔÈ„ÓŒ˙‡ ‰kn‰∑ ּומּכאן מֹואב, את לעזר אדֹום מל והל למלחמה, מֹואב על מדין ׁשּבא ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
יׂשראל  על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו ּבלעם  ּובימי זה, עם זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו למדים .אנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(åì):ä÷øNnî äìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«

(æì):øäpä úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiå©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«

(çì):øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«

(èì)íLå øãä åézçz Cìîiå øBaëò-ïa ïðç ìòa úîiå©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå eòt Bøéò¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê ÈÓ ˙a∑ לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? עזרא עזרא עזרא עזרא .מהּו אבןאבןאבןאבן «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

„‡„ÌBלא  ‡Ú¯‡a eÎÈÏÓ Èc ‡iÎÏÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡kÏÓ CÏÓ Èc Ì„√̃»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

˜¯dzלב  ÌeLÂ ¯BÚa ¯a ÚÏa ÌB„‡a CÏÓe¿«∆¡∆««¿¿«¿≈
:‰·‰cƒ¿»»

Á¯Êלג  ¯a ··BÈ È‰B˙BÁz CÏÓe ÚÏa ˙ÈÓeƒ»«¿«¿ƒ»«∆«
:‰¯ˆaÓƒ»¿»

Ú¯‡Ó‡לד  ÌLÁ È‰B˙BÁz CÏÓe ··BÈ ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒÀ»≈«¿»
:‡ÓB¯„»»

a„„לה  ¯a „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe ÌLÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
ÌeLÂ ·‡BÓ„ ‡Ï˜Áa È‡È„Ó ˙È ÏÈË˜cƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

:˙ÈÂÚ dz¯«̃¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו  È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
:‰˜¯NnÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז  È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
:˙¯t ÏÚ„ È·BÁ¯Ó≈¿≈¿«¿»

a¯לח  ÔÁ ÏÚa È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
:¯BaÎÚ«¿

È‰B˙BÁzלט  CÏÓe ¯BaÎÚ ¯a ÔÁ ÏÚa ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
d˙z‡ ÌeLÂ eÚt dz¯˜ ÌeLÂ ¯„‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
:‡·‰c Û¯ˆÓ ˙a „¯ËÓ ˙a Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

dxezd lr `xfr oa`

`lÌÈÎÏn‰ ‰l‡Âּבדר ּכי אֹומרים יׁש . ¿≈∆«¿»ƒְְִִֵֶֶ
אמר  ויצחקי הּפרׁשה. זאת נכּתבה ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹנבּואה 
הּפרׁשה. זאת נכּתבה יהֹוׁשפט ּבימי ּכי ְְְְְִִִִֵַָָָָָָֹּבספרֹו
יצחק  ׁשמֹו קרא הכי ּכרצֹונֹו, הּדֹורֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָּופרׁש
הּוא  הדד ּכי אמר ּכי לֹו. יצחק הּׁשֹומע ְֲִִִֵַַַַַָָּכל 
אחֹות  מהיטבאל ּכי ואמר האדֹומי. ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָהדד
ׁשּדּבר  ּכמֹו ׁשהּדבר חלילה וחלילה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתחּפנחס.
ולּמה  להּׂשרף. ראּוי וספרֹו יהֹוׁשפט, ימי ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָעל
רּבים. ׁשהם ׁשּמלכּו מלכים ׁשמנה על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּתמּה

י  מלכי אּלה והּנה ּוׁשני ּבמסּפר. ּכפלים ׂשראל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
ּגם  יׂשראל. מלכי לׁשני קרֹובים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהּמלכים
ימי  עד אדֹום מּמלכי הם רּבים יהּודה ְְְְֱִִֵֵֵֵַַַַָמלכי
על  ,מל מל לפני ׁשּפרּוׁש והאמת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹמׁשה.
ּביׁשרּון  ויהי ּכתּוב וכן יׂשראל. מל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻמׁשה

:ֶֶמל
al¯BÚa Ôa ÚÏa ּבלעם ּגם ּבלעם. אינּנּו . ∆«∆¿ְְִִֵֶַָָ

הּדרׁש ׁשּדר ויּתכן  הארּמי. לבן ּבן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאינּנּו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc zay(oey`x meil)

dxn` ok`y itk ,eil`n leti ske`de ,xengd z` `iadle jiledl
myn gikedl oi`e .eicia elhil xeq` okle ,jk dyriy `ziixad
zzl xzen okle ,eil`n ozpii `l ske`d oky ,dpizpd z` xeq`l

a:aiydl `xnbd dtiqen .envr,øîà àtt áøzlihp oia wlgl yi ©¨¨¨©
oky ,ezpizpl ske`ïàkick ozep [dpizpa-]dînçì,[xengd z`±] ¨§©§¨

eli`eïàkick lhep [dlihpa-]dðpöì`ynd megn [xengd z`±] ¨§©§¨
`a xy`ke ,zay axra `ypyàøòö dì úéà dînçìxengl yi ± §©§¨¦¨©£¨

eli`e ,zzl xzen okle ,dpivd iptn ske`d z` eilr ozi `l m` xrv
`a xy`kàøòö dì úéì dðpöìxeq` okle ,xaca xrv el oi` ± §©§¨¥¨©£¨

:eppvl `ayk xrv xengl oi` recn `xnbd zx`an .lehileðééäå§©§
éLðéà éøîàc,mc` ipa ita libxy xn`nd edfy ±àøîç[xeng-] §¨§¦¦§¥£¨¨

æenz úôe÷úa eléôà,dng `idydì àøéø÷oi` ,okle .[el xw-] £¦¦§©©§¦¨¨
ske` oia zzl xzen `l` ,ske` zzl xeq`y `ziixadn gikedl

.zrcxn oiae
lr dywne ,lwqxh ziilza l`enye ax zwelgnl day `xnbd

:xq`y l`enyéáéúéîxq`y l`eny lr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
`ztqeza epipy ,dndad x`eva lwqxh zelzl(d"d d"t),àöé àìŸ¥¥

ñeqämiaxd zeyxlìòeL áðæa`ly ick eipir oia el milezy ©¦§©¨
rxd oir ea helyz,åokàìqeqd `viúéøeøäæa[zixedf ly oeyl-] §Ÿ§©£¦

Lel milezåéðéò ïéaoke ,ieplBlL ñéëa áfä àöé àìmilezy ¤¥¥¨Ÿ¥¥©¨§¦¤
,eizei`x z` zepnle eaef z` lawl ick ezn`aåokàìe`viíéfò §Ÿ¦¦

L ñéëamdl mixyewàìå ,ïäécãa`vzL íBñça äøtmipzep §¦¤§©¥¤§Ÿ¨¨©£¤
äéôadrxnd mewnl d`ayke ,mixg` ly zecya drxz `ly ick §¦¨

,ditn eze` mixiqn dlyàìåe`viíéçééñ[mixirv mixeng-] §Ÿ§¨¦
ïél÷ñøèa[milqa±]Lmdl miielzíäéôamdn lek`lúeLøì ¦§©§©¦¤§¦¤¦§

àìå ,íéaøä`vzìcðña äîäazkzn lyLdl mipzepäéìâøaick ¨©¦§Ÿ§¥¨§©§¨¤§©§¤¨

,mipa`dn wfpiz `lyàìådnda `vzòéî÷amilezy azk-] §Ÿ§¨¦©
[d`etxl dlegläçîeî àeäL ét ìò óàyely xak `tix - ©©¦¤§¤

,minrteæåyi df oicae -øîBç[`xneg-]ìáà .íãàaî äîäaa ¨¤©§¥¨¦¨¨¨£¨
àeä àöBémiaxd zeyxl [dndad-],äknä éab ìòL ãâàa ¥§¤¤¤©©¥©©¨
ïéLéL÷áe[zegel-]Ldxiywa micinrnøáMä éab ìòmvr - ¦§¦¦¤©©¥©¤¤

jk ici lre miccvl fefz `le dnewna cenrzy ick ,dxaypy
,xagzzådndad z`vei okàéìéLa[xaerd aiaq deedznd ieqik-] §§¦§¨

da úìcìeãîä.[zvwna dtebn d`viy-]åokâeæ dì ïé÷÷Bt± ©§§¤¤¨§§¦¨
ielzd oenrt dndal minzeqå ,døàeöa`id jkBnò úìéièîmr-] §©¨¨§§©¤¤¦

[dl ielzd oenrtd.øöça:`xnbd zwiicnúäéî éðz÷mewn lkn ± ¤¨¥¨¨¥¦©
,epipyàìåe`viL íél÷ñøèa ïéçééñmdl miielzúeLøì íäéôa §Ÿ§¨¦¦§©§©¦¤§¦¤¦§

,íéaøä`weec ,wcwcl yieàeä íéaøä úeLøìepipyyàìc`ly ± ¨©¦¦§¨©¦§Ÿ
,e`viéîc øétL øöça àäyie .lwqxha mi`vei xvga la` ± ¨¤¨¥©¦¨¥

,le`yléàî,xaecn dna ±åàìxaecn `l m`d ±amigiiqíéìBãâ ©¨¦§¦
,ux`d on lek`l zegyl xrv mdl oi`y ,jex` mx`evyåit lr s` §

xvga lwqxh mdl zelzl xzen ok,âeðòz íeMîmdilr lwdl ¦©£
s` lwqxh zelzl xq`y l`enyl dywe ,zegyl ekxhvi `ly

.xvga
:`xnbd zvxznàì`l` ,milecb migiiqa xaecn `l -amigiiq Ÿ¦

,íépè÷ribn epi`e xvw mx`eve ,mideab md okle zekex` mdilbxy §©¦
,ux`løòö íeMîeux`l geyl xrv mdl yiy ,lwqxh mdl milez ¦©©

lwqxh mdl zelzl xzeny dcen l`eny s` xrv mewnae ,lek`l
.xvga

:miphw migiiqa xaecn ok`y zwiicne `xnbd dtiqenénð à÷éc± ©§¨©¦
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פ"ה.54. פ"ב.55.שמ"ט

לשבוע פרשת וישלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"א כסלו
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד כסלו
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב כסלו
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו כסלו
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג כסלו
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז כסלו
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז כסלו
פרק כ 

מפרק פג עד סוף פרק פז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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äùòð äðååëä é"òù (íéãåçéä øòùå) ç"òá ù"îå
äðùî é"ò çåøã çåø ùåáì äøåúä é"òå äîùð ùåáì
à÷åã åðééäã ì"é 'îâä é"ò äàéøáã äîùðã çåøå 'éöéã
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elqkפב a"i ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
כסלו  י"ב שני יום

?"`xap" ixd `idy ,"gex" lyéãé ìò à÷åc eðééäc øîBì Lé¥©§©§©§¨©§¥
íãàä úøBz,cnel `edy -,äìòîì äìBòä äfä íìBòadyrp - ©¨¨¨¨¨©¤¨¨§©§¨

.`xap `edy mc`dn `a dfy oeeik ,dxez ly yeal f`ìáà£¨
éðéña ïzpL Bîöò ãeîìzädlrnln dpzip dxezdy itk - ©©§©§¤¦©§¦©

,dhnl,äîLpa àeä- ©§¨¨
,zewl` `idyàeä ïëìå- §¨¥

,"cenlz"d ceniløøáî§¨¥
äðLîa ïëå ,çeøä̈©§¥§¦§¨

.äøéöéc`idy itky - ¦¦¨
`id ,ipiqn dlrnln zpzip

.dnyp zpigaaíà óàå§©¦
ïzépä íbL ,øîBì éöîz¦§¥©¤©©¦©

éðéqî,dhnl dlrnln - ¦¦©
äøéöé-äàéøác çeøa àeä§©¦§¦¨§¦¨
dfk ote`a ,la` ,df ixd -

mey df oi`yze`ivnly
ly ote`a m` ik ,`xap

"gily"ze`ivn eppi`y
`id eze`ivn m` ik ,envrl
df oi`y jk ,glynd gek

enkly `xapd ze`ivn
oeylae ,mixg` mi`xap

:owfd epaxìkL òãBð éøä£¥©¤¨
çéìL àeäL Càìî©§¨¤¨¦©

éæà ,äìòîlîzrya - ¦§©§¨£©
,zegilyd'ä íLa àø÷ð¦§¨§¥

äî ,Baø÷a ïëBMä Lnî©¨©¥§¦§©
Lé çéìL BðéàLk ïk ïéàM¤¥¥§¤¥¨¦©¥
,BúãBáò éôk øçà íL Bì¥©¥§¦£¨
dceard okezn xfbp eny -
`ed f`y ,rval eilry
lrete j`ln ly ze`ivn

,ezcear ote` itléæàå©£©
LBã÷ LBã÷ LBã÷" àøB÷¥¨¨¨

'ä íML øîBìk ,"'eë 'ä- §©¤¥
- e yecw,epnî ìcáîmey epi`y `xap zeidl lekiy ,ixd - ª§¨¦¤

,zewl` `edy 'ied mya `xwp `l` `xap ly ze`ivnàeä ïëå§¥
,äàéøác çeø úðéçáa ãeîìzä úeLaìúä úðéçáa Lnî- ©¨¦§¦©¦§©§©©§¦§¦©©¦§¦¨

,`xap ly oipr ixd `id gexeéçeìL íä ,äøéöéã çeøa äðLnäå§©¦§¨§©¦¦¨¥§¥
àá÷eðc íéìk eðéäc ,'ä"zekln" -íéðBöéçä ,úeìéöàc- §©§¥¦§§¨©£¦©¦¦

,mipevigd milkdå ,ãeîìúamilkd -øLà ,äðLna íéòöîàä §©§§¨¤§¨¦©¦§¨£¤
íäaL ãeîìzäå äðLnägex"a -,"dxivie d`ixacíéëLîð ©¦§¨§©©§¤¨¤¦§¨¦

,"àaà ãBñé"î,dnkgay "ceqi"n -"äàîéúñ äîëç"î ìa÷îä ¦©¨©§©¥¥¨§¨§¦¨¨
,'dnezq' dnkg -éøà"c,"ïétðà C,xzkay "dnkg"n -BaL- §©¦©§¦¤

"oitp` jix`"a-øBàL àöîðå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà Laìî§ª¨¥¨§¦§¨¤
,äiNò-äøéöé-äàéøác çeøa ïëBL ,'ä íL àeä ,óBñ-ïéà¥¥¥§©¦§¦¨§¦¨£¦¨

ãîBì íãàäLëe ,ãeîìúå äðLîe àø÷îae` ,dpyn e` ,`xwn - §¦§¨¦§¨§©§§¤¨¨¨¥
,cenlzéLîîììëð úBéäì äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà C ©§¦¥¨¨¨©¤¦§¦§¨

Bàa ìèáeíãàä ìk äæ ék ,Cøaúé Bø56.`id mc`d zilkz lk - ¨¥§¦§¨¥¦¤¨¨¨¨
lr dyrpd xac ,jxazi exe`a lhae llkp zeidl mlerd z` `iadl

,dxezd cenil iciìëå éàçBé ïa ïBòîL éaø úãBáò äúéä úàæå§Ÿ¨§¨£©©¦¦§¤¨¦§¨
íéàøBîàå íéàpzäewqry -,äìâpa,dxezc -éLîäìBøBà C ©©¨¦¤¡¨¦©¦§¤§©§¦

,Cøaúé,mlera -øøáìe ¦§¨¥§¨¥
éøeøaztilw -ìk dâð ¥¥Ÿ©¨

àèìLc úeìbä ïîæ CLî¤¤§©©¨§¨§¨
àðìéàoli`d hleyyk - ¦¨¨

,òøå áBècmlerd zeig - §¨©
"dbep" ztilwn `id

,rxe aeh zaxerndBîk§
áeúkL57èìL øLà úò" : ¤¨¥£¤¨©
íãàä,dtilw ly lrila - ¨¨¨
íãàa,dyecw ly -,"'eë- ¨¨¨

rxl" weqtd meiq itk dfy
zelrdle xxal ick ,"el
mi`vnpd dyecwd zevevip
ztilwa - "lrila mc`"a

,"dbep"úéìëz eäæ ék¦¤©§¦
ìzLääúeìLly - ©¦§©§§

,zenlerdïBéìòä ãøiL¤¥¥¨¤§
ähîìcxz zewl`dy - §©¨

,mlera dlbzzeBì äéäéå§¦§¤
éãk ,íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦§¥

éåäîì ïúBìòäìzeidl - §©£¨§¤¡¥
.ãçàa ãçà"cg`"dy - ¤¨§¤¨

ly ,"d`zz `cegi" ly
ÎdxiviÎd`ixa zenler
ly "cg`"d enk didi ,diyr

."d`lir `cegi"ïéàM äî©¤¥
íéëàìnä úãBáò ïk¥£©©©§¨¦

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
dad`eéiìëNdðéà ,í ¦§¦¦¥¨

ììk äëLîä úðéçáa¦§¦©©§¨¨§¨
,ììëejynez df ici lry - §¨

,mlera zewl`.'eë úe÷lzñä ÷ø"`evx"a micner mdy - ©¦§©§
dpeilrd dpeekd zzin` df oi`y ,ixd ,zewl`l lehiaae

.zewlzqd `le dkynd `id dpeekdy ,zelylzydaäî ïáeé äæáe¨¤¨©
àlL elôà äøBzä ÷ñò éãé ìò Léì ïéàî íéëàìî íéàøápM¤¦§¨¦©§¨¦¥©¦§¥©§¥¥¤©¨£¦¤Ÿ

àeäL ,äðeëa,dpeeka `ly dxezd cenil -ãáìa çeø úðéça §©¨¨¤§¦©©¦§©
,ììk úe÷ìà dðéàLly oipr `id dpeekd oky -dnyp`idy ¤¥¨¡Ÿ§¨

zewl`mi`xap cvik - cala gex ly dpiga dfyk - dpeek ila j` ,
?zewl`n wx `wec `id "yi"l "oi`"n d`ixad ixd ;"yi"l "oi`"n

ïë-ét-ìò-óàL éôì àlà,dpeeka `ly dfy zexnl -ïëBL 'ä íL ¤¨§¦¤©©¦¥¥¥
,'eëå,dxez ixaca -:ïéánì éãåelit`y ,lirl xaqedy itk - §§©©¥¦

okey 'd"y iptn ,"'d" mya `xwp ,zegilyd zrya ,`xap ,j`ln"ea,
zeidl dleki okl ,dxez ixaca okey 'dy oeeik - dxez ixaca mb jk

."yi"l "oi`"n mik`lnd zeedzd mdn
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ïåøçà ñøèðå÷
ãåîìúä ìáà .äìòîì äìåòä æ"äåòá íãàä úøåú é"ò
øøáî àåä ïëìå äîùðá àåä éðéñá ïúéðù åîöò
éðéñî ïúéðä íâù ì"úà óàå 'éöéã äðùîá ïëå çåøä
êàìî ìëù òãåð éøä äøéöé äàéøáã çåøá àåä
ïëåùä ùîî 'ä íùá '÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù
éôë øçà íù åì ùé çéìù åðéàùë ë"àùî åáø÷á
íùù øîåìë 'åë 'ä '÷ '÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò
úåùáìúä 'éçáá ùîî àåä ïëå åðîî ìãáåî 'ä
'éöéã çåøá äðùîäå äàéøáã çåø 'éçáá ãåîìúä
íéðåöéçä 'éöàã '÷åðã íéìë åðééäã 'ä éçåìù íä
ãåîìúäå äðùîä øùà äðùîá 'éòöîàäå ãåîìúá
à"àã ñ"çî ìá÷îä àáà ãåñéî íéëùîð íäáù
àåä ñ"à øåàù àöîðå ä"á ñ"à øåà ùáåìî åáù
ãåîìúå äðùîå àø÷îá ò"éáã çåøá ïëåù 'ä íù
úåéäì æ"äåòá ä"á ñ"à øåà êéùîî ãîåì íãàäùëå
äúéä úàæå íãàä ìë äæ éë 'úé åøåàá ìèáå ììëð
êéùîäì äìâðá íéàøåîàå íéàðúä ìëå é"áùø úãåáò
úåìâä ïîæ êùî ìë äâåð éøåøéá øøáìå 'úé åøåà
íãàä èìù øùà úò ù"îë ø"åèã àðìéà àèìùã
ïåéìòä ãøéù úåìùìúùää úéìëú åäæ éë 'åë íãàá
éåäîì ïúåìòäì éãë íéðåúçúá äøéã åì äéäéå äèîì
íééìëù ø"åã íéëàìîä úãåáò ë"àùî .ãçàá ãçà
.'åë úå÷ìúñä ÷ø ììëå ììë äëùîä 'éçáá äðéà
÷ñò é"ò ùéì ïéàî íéëàìî íéàøáðù äî ïáåé äæáå
ãáìá çåø 'éçá àåäù äðååëá àìù 'éôà äøåúä
ïëåù 'ä íù ë"ôòàù éôì àìà ììë úå÷ìà äðéàù

:ì"ãå 'åëå
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elqk b"i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ג שלישי יום
,318 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåëìää éèøô ïéáäìå,qw 'nr cr:à"æã íéìëã

zeiyrn zeevn ici lr ji` ,owfd epax xiaqd ,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqa

.mlera zewl` zkynpe ,edz ly zevevipd mixxany ,mixexiad oipr dyrp

.zeevnd ly zekldd cenil ici lr mb jke

zeevn ly zekldd ihxta elit`y ,xiaqd owfd epaxdyrzÎ`l`l oday ,

Îzeevna xacdy itk - jiiy

eilr dlrn" ly oiprd - dyr

"ynn lreta miiw eli`k

Îzevn ly dkldd cenilay)

miiw eli`k xacd el aygp dyr

mb ,efn dxizie ,(devnd z`

,dyrz `l ly mipic ihxta

eidi mdy llka giky `ly

t` jiiy `l mday ,dyrnaeli

dxiar xar `le ayi" ly oiprd

dyr eli`k xky el mipzep

el` zekld cenily ,"devn

- odn xnyidl ji` dricide

Î`ln lreta zerpnidk aygii

jiiy `lyk mb z`fe ,df dyrz

,lreta dyrnl didi dfy llk

xiaqe ,llk giky `l df oky

llk mc`l el `vi `ly xacd

lr s` ,dfn xnyidle rpnidl

,dxez ly dkld efy oeeik ,ok it

ly dkynd meyn da yi

(dpeilr) "d`lir dnkg"

mipipra epeca .mlera zkynpd

.lebit ipic ihxt dnbeck hwp migiky mpi`y

- mixexiad oipr - oey`xd oiprdy zexnly ,owfd epax xne` igkepd oniqa

zekld beq cenila dxe`kl jiiy epi`el`km` ik ,(llk giky `l dfy oeeik)

oipr mb ixd ok it lr s` - "d`lir dnkg" ly zekynd `edy ,ipyd oiprd wx

dyrd zevn meiwy zexnl) el` zekld cenil mvr ici lr dyrp "mixexia"d

mpi` ,dyrzÎ`ldn zerpnidd e`d`vezelit`e ,df ceniln`l,"eli`k"

.(dyrzÎ`ld zevnn zerpnidd lr xkyd e` ,dyrÎzevn miiw eli`k

ïéáäìe,iabl xacd cvik -éçéëL àìc úBëìää éèøtopi`y - §¨¦§¨¥©£¨§¨§¦¥
zegiky,úeàéöna íìBòî eéä àlL øLôàå ,ììkote`a - §¨§¤§¨¤Ÿ¨¥¨©§¦

,eze` bviin dkldd hxty itk dfk xac beq mrt s` dxw `l iyrn
,àáì ãéúòì eéäé àlL ïkL ìkîerx`i `l i`cea f`y - ¦¨¤¥¤Ÿ¦§¤¨¦¨Ÿ

,dl`k mikxeanÎ`l mirexi`.àðåâ éàäëe ìebt éðéc éèøt Bîk§§¨¥¦¥¦§©©§¨
,`eti` ,jiiy cvik ,dnecke -mdalry ,zevevipd xexia ly oiprd

?edzd zevevip mixxan el` zekld ihxt cenil iciúòãeî äpä¦¥©©
,úàæ,xacd reci -øB÷îe LøL Bì Lé íìBòaL øeqà ìkL Ÿ¤¨¦¤¨¨¥Ÿ¤§

úeàéöna úBéäì ìBëé äéä àì ïk àì íàL ,úBtìwa íéiç©¦©§¦¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨¨¦§©§¦

.äðBéìò äòtLä ézìa íìBòa,ipgex xewn ly drtyd ila - ¨¨¦§¦©§¨¨¤§¨
àðåb éàäëe BøòNa ìñìñîä elôàå,dnecke -Búeiç ìa÷î ©£¦©§©§¥§©£§©©§¨§©¥©

øäfa áeúkL Bîk ,úBtìwä úBìëéäî Bæ òâøa1,Cëìäå .- §¤©¥¥§©§¦§¤¨©Ÿ©§¦§¨
,okleíìBòa íìBòî äNòî éãéì eàa àlL íéøeqàä éèøt íb©§¨¥¨¦¦¤Ÿ¨¦¥©£¤¥¨¨¨

íB÷î ìkî ,éîLbä äfä©¤©©§¦¦¨¨
úeàéöîa ïä íúeiç éLøL̈§¥©¨¥¦§¦
úBìëéäa Lnî ìòôa§Ÿ©©¨§¥§

.úBtìwäly zelkida - ©§¦
.zeipgexd zetilwdíâå§©

úBéäì ìëeiL íéèøtä©§¨¦¤©¦§
íìBòì eéäé àìå eéä àlL¤Ÿ¨§Ÿ¦§§¨
úeòè ïBâk ,úeàéöna©§¦§¨

,úBââLee` zerh dyry - §¨
,bbey didyàø÷å äòhL¤¨¨§¨¨

éòéLúì,iriyzd dyl - ¦§¦¦
éøéNòzriawl xywa - £¦¦

,"xyrn"l ixiyrd'eë2

,àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
iL àìcCdf didiy - §Ÿ©¨

ãéæîaly avn df f`y - §¥¦
ìò äøBL ätì÷ úBéäì¦§§¦¨¨©
éàäëc úBéäì ìëeéå ,äæ¤§©¦§¦§©

àðåb,efk dxeva xacy - ©§¨
úBìëéäa úeàéöna Bðéà¥©§¦§¥§

úBtìwä,`eti` ,cvik - ©§¦
zeig xewne yxey jkl yi

?dtilwa]x"Fnc`n ddBd©¨¨¥©§
:r"p l"f wcv gnv lrAáúkM äî éì äàøð,owfd epax -ìëeéå" ©©¤©¤¤©¦§¤¦©¤¨©§©

,"úBéäì-lekiy(dfk dxwn ze`ivna oi`y) zeidlàìc àîìà ¦§©§¨§¨
,déì àøéøa,wtqa `ed `l` ,xacd el xexa `ly ,ixd -eðééä §¦¨¥©§

î úBàa úBââMäL íeMîztilw -Léc øîBì Lé ïk íà ,dâp ¦¤©§¨¨¦Ÿ©¦¥¥©§¥
íäì"zebby"l -ìk ìò ,íB÷î ìkî ¯ [dâðc úBìëéäa LøL ¨¤Ÿ¤§¥¨§Ÿ©¦¨¨©¨

,úeàéöna BðLé íéðt`l` ,zetilwa wx `l -äîëça ,ìécáäì ¨¦¤§©§¦§©§¦§¨§¨
,äàlò,dpeilr dnkg -èøôa äèMtúpLdkld -äæxen`k - ¦¨¨¤¦§©§¨¦§¨¤

dnkg"n zehytzd `ed dkld ly hxt lky mcewd oniqa
,"d`lirøîàîk] ,éðéña íBìMä åéìò eðaø äLîì3ìkL [äî : §Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦©§©£©©¤¨

,'eë Lcçì ãéúò ÷éúå ãéîìz,ipiqa dynl xqnp lkd -ìëå ©§¦¨¦¨¦§©¥§¨
,äéîøé éaøc úBéòaàä éèøtmihxta (zel`y) zeira` l`yy - §¨¥¨¦©§§©¦¦§§¨

`aaa zxtqn `xnbdy itk ,yxcnd zian eze` eglyy cr ,dl`k
`xza4mpi`y dl`k mihxt dl` eidy iptn df ixd zehytay ,

erx`iy ixnbl migiky5,ely zeira`d -"'eë ezëøë"ozece` - §¨©
Îa `xnbd dpcïélçc ã ÷øt6."zxkan dnda"l rbepa -dkixvy ¤¤§ª¦

`id dl`yde ,dxekaa ycwzdl ick ,"mgx xht" zeidl ixd
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ïåøçà ñøèðå÷
ïéáäìåìë éçéëù àìã úåëìää éèøôàìù øùôàå ì

åéäé àìù ë"ùëî úåàéöîá íìåòî åéä
úàæ úòãåî äðä .â"äëå ìåâéô éðéã éèøô åîë ì"òì
úåôéì÷á íééç øå÷îå ùøù åì ùé íìåòáù øåñéà ìëù
éúìá íìåòá úåàéöîá úåéäì ìåëé 'éä àì ë"ìàù
ìá÷î â"äëå åøòùá ìñìñîä 'éôàå .äðåéìò äòôùä
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç
íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
úåââùå úåòè ïåâë úåàéöîá íìåòì åéäé àìå åéä
êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
â"äëã úåéäì ìëåéå .æ"ò äøåù äôéì÷ úåéäì ãéæîá

] úåôéì÷ä úåìëéäá úåàéöîá åðéàìòá ø"åîãàî ä"äâä

ò"ð ì"æ ö"öàøéøá àìã àîìà úåéäì ìëåéå ù"î ì"ð .
ùéã ì"é ë"à äâåðî úåàá úåââùäù íåùî åðééä 'éì
úåàéöîá åðùé ô"ëò î"î .[äâåðã úåìëéäá ùøù íäì
éðéñá ä"òøùîì äæ èøôá äèùôúðù ò"ëçá ìéãáäì
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פג elqk b"i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ג שלישי יום
,318 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåëìää éèøô ïéáäìå,qw 'nr cr:à"æã íéìëã

zeiyrn zeevn ici lr ji` ,owfd epax xiaqd ,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqa

.mlera zewl` zkynpe ,edz ly zevevipd mixxany ,mixexiad oipr dyrp

.zeevnd ly zekldd cenil ici lr mb jke

zeevn ly zekldd ihxta elit`y ,xiaqd owfd epaxdyrzÎ`l`l oday ,

Îzeevna xacdy itk - jiiy

eilr dlrn" ly oiprd - dyr

"ynn lreta miiw eli`k

Îzevn ly dkldd cenilay)

miiw eli`k xacd el aygp dyr

mb ,efn dxizie ,(devnd z`

,dyrz `l ly mipic ihxta

eidi mdy llka giky `ly

t` jiiy `l mday ,dyrnaeli

dxiar xar `le ayi" ly oiprd

dyr eli`k xky el mipzep

el` zekld cenily ,"devn

- odn xnyidl ji` dricide

Î`ln lreta zerpnidk aygii

jiiy `lyk mb z`fe ,df dyrz

,lreta dyrnl didi dfy llk

xiaqe ,llk giky `l df oky

llk mc`l el `vi `ly xacd

lr s` ,dfn xnyidle rpnidl

,dxez ly dkld efy oeeik ,ok it

ly dkynd meyn da yi

(dpeilr) "d`lir dnkg"

mipipra epeca .mlera zkynpd

.lebit ipic ihxt dnbeck hwp migiky mpi`y

- mixexiad oipr - oey`xd oiprdy zexnly ,owfd epax xne` igkepd oniqa

zekld beq cenila dxe`kl jiiy epi`el`km` ik ,(llk giky `l dfy oeeik)

oipr mb ixd ok it lr s` - "d`lir dnkg" ly zekynd `edy ,ipyd oiprd wx

dyrd zevn meiwy zexnl) el` zekld cenil mvr ici lr dyrp "mixexia"d

mpi` ,dyrzÎ`ldn zerpnidd e`d`vezelit`e ,df ceniln`l,"eli`k"

.(dyrzÎ`ld zevnn zerpnidd lr xkyd e` ,dyrÎzevn miiw eli`k

ïéáäìe,iabl xacd cvik -éçéëL àìc úBëìää éèøtopi`y - §¨¦§¨¥©£¨§¨§¦¥
zegiky,úeàéöna íìBòî eéä àlL øLôàå ,ììkote`a - §¨§¤§¨¤Ÿ¨¥¨©§¦

,eze` bviin dkldd hxty itk dfk xac beq mrt s` dxw `l iyrn
,àáì ãéúòì eéäé àlL ïkL ìkîerx`i `l i`cea f`y - ¦¨¤¥¤Ÿ¦§¤¨¦¨Ÿ

,dl`k mikxeanÎ`l mirexi`.àðåâ éàäëe ìebt éðéc éèøt Bîk§§¨¥¦¥¦§©©§¨
,`eti` ,jiiy cvik ,dnecke -mdalry ,zevevipd xexia ly oiprd

?edzd zevevip mixxan el` zekld ihxt cenil iciúòãeî äpä¦¥©©
,úàæ,xacd reci -øB÷îe LøL Bì Lé íìBòaL øeqà ìkL Ÿ¤¨¦¤¨¨¥Ÿ¤§

úeàéöna úBéäì ìBëé äéä àì ïk àì íàL ,úBtìwa íéiç©¦©§¦¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨¨¦§©§¦

.äðBéìò äòtLä ézìa íìBòa,ipgex xewn ly drtyd ila - ¨¨¦§¦©§¨¨¤§¨
àðåb éàäëe BøòNa ìñìñîä elôàå,dnecke -Búeiç ìa÷î ©£¦©§©§¥§©£§©©§¨§©¥©

øäfa áeúkL Bîk ,úBtìwä úBìëéäî Bæ òâøa1,Cëìäå .- §¤©¥¥§©§¦§¤¨©Ÿ©§¦§¨
,okleíìBòa íìBòî äNòî éãéì eàa àlL íéøeqàä éèøt íb©§¨¥¨¦¦¤Ÿ¨¦¥©£¤¥¨¨¨

íB÷î ìkî ,éîLbä äfä©¤©©§¦¦¨¨
úeàéöîa ïä íúeiç éLøL̈§¥©¨¥¦§¦
úBìëéäa Lnî ìòôa§Ÿ©©¨§¥§

.úBtìwäly zelkida - ©§¦
.zeipgexd zetilwdíâå§©

úBéäì ìëeiL íéèøtä©§¨¦¤©¦§
íìBòì eéäé àìå eéä àlL¤Ÿ¨§Ÿ¦§§¨
úeòè ïBâk ,úeàéöna©§¦§¨

,úBââLee` zerh dyry - §¨
,bbey didyàø÷å äòhL¤¨¨§¨¨

éòéLúì,iriyzd dyl - ¦§¦¦
éøéNòzriawl xywa - £¦¦

,"xyrn"l ixiyrd'eë2

,àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
iL àìcCdf didiy - §Ÿ©¨

ãéæîaly avn df f`y - §¥¦
ìò äøBL ätì÷ úBéäì¦§§¦¨¨©
éàäëc úBéäì ìëeéå ,äæ¤§©¦§¦§©

àðåb,efk dxeva xacy - ©§¨
úBìëéäa úeàéöna Bðéà¥©§¦§¥§

úBtìwä,`eti` ,cvik - ©§¦
zeig xewne yxey jkl yi

?dtilwa]x"Fnc`n ddBd©¨¨¥©§
:r"p l"f wcv gnv lrAáúkM äî éì äàøð,owfd epax -ìëeéå" ©©¤©¤¤©¦§¤¦©¤¨©§©

,"úBéäì-lekiy(dfk dxwn ze`ivna oi`y) zeidlàìc àîìà ¦§©§¨§¨
,déì àøéøa,wtqa `ed `l` ,xacd el xexa `ly ,ixd -eðééä §¦¨¥©§

î úBàa úBââMäL íeMîztilw -Léc øîBì Lé ïk íà ,dâp ¦¤©§¨¨¦Ÿ©¦¥¥©§¥
íäì"zebby"l -ìk ìò ,íB÷î ìkî ¯ [dâðc úBìëéäa LøL ¨¤Ÿ¤§¥¨§Ÿ©¦¨¨©¨

,úeàéöna BðLé íéðt`l` ,zetilwa wx `l -äîëça ,ìécáäì ¨¦¤§©§¦§©§¦§¨§¨
,äàlò,dpeilr dnkg -èøôa äèMtúpLdkld -äæxen`k - ¦¨¨¤¦§©§¨¦§¨¤

dnkg"n zehytzd `ed dkld ly hxt lky mcewd oniqa
,"d`lirøîàîk] ,éðéña íBìMä åéìò eðaø äLîì3ìkL [äî : §Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦©§©£©©¤¨

,'eë Lcçì ãéúò ÷éúå ãéîìz,ipiqa dynl xqnp lkd -ìëå ©§¦¨¦¨¦§©¥§¨
,äéîøé éaøc úBéòaàä éèøtmihxta (zel`y) zeira` l`yy - §¨¥¨¦©§§©¦¦§§¨

`aaa zxtqn `xnbdy itk ,yxcnd zian eze` eglyy cr ,dl`k
`xza4mpi`y dl`k mihxt dl` eidy iptn df ixd zehytay ,

erx`iy ixnbl migiky5,ely zeira`d -"'eë ezëøë"ozece` - §¨©
Îa `xnbd dpcïélçc ã ÷øt6."zxkan dnda"l rbepa -dkixvy ¤¤§ª¦

`id dl`yde ,dxekaa ycwzdl ick ,"mgx xht" zeidl ixd
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ïåøçà ñøèðå÷
ïéáäìåìë éçéëù àìã úåëìää éèøôàìù øùôàå ì

åéäé àìù ë"ùëî úåàéöîá íìåòî åéä
úàæ úòãåî äðä .â"äëå ìåâéô éðéã éèøô åîë ì"òì
úåôéì÷á íééç øå÷îå ùøù åì ùé íìåòáù øåñéà ìëù
éúìá íìåòá úåàéöîá úåéäì ìåëé 'éä àì ë"ìàù
ìá÷î â"äëå åøòùá ìñìñîä 'éôàå .äðåéìò äòôùä
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç
íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
úåââùå úåòè ïåâë úåàéöîá íìåòì åéäé àìå åéä
êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
â"äëã úåéäì ìëåéå .æ"ò äøåù äôéì÷ úåéäì ãéæîá

] úåôéì÷ä úåìëéäá úåàéöîá åðéàìòá ø"åîãàî ä"äâä

ò"ð ì"æ ö"öàøéøá àìã àîìà úåéäì ìëåéå ù"î ì"ð .
ùéã ì"é ë"à äâåðî úåàá úåââùäù íåùî åðééä 'éì
úåàéöîá åðùé ô"ëò î"î .[äâåðã úåìëéäá ùøù íäì
éðéñá ä"òøùîì äæ èøôá äèùôúðù ò"ëçá ìéãáäì
ìëå 'åë ùãçì ãéúò ÷éúå ãéîìú ìëù [äî øîàîë]
.ïéìåçã ã"ô 'åë åúëøëå 'éîøé 'øã úåéòáàä éèøô
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elqkפד b"i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dy`l dpeekd i"yx zrcl - eze` dkxk `id ,"ezkxk"yk
,xekad mr cgi clep dawp cleey - mz epiax zrcle ,zcliind
rx`iy xzeia dwegx ze`ivn `edy xac ,xekad z` dkxk `ide

,ipiqa dynl epzip zeira`d ihxt lk ixd ,dfk xacúeèMtúä ék¦¦§©§
äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨

zeklda zhytznd ,dpeilr
,dxezd-ïéà" úðéçáa àéä¦¦§¦©¥

ìòôa da Laìîä "óBñ©§ª¨¨§Ÿ©
,Lnîixd "dnkg"a - ©¨

ixd ,"seq oi` xe`" yaeln
d`ad zehytzddy
ynn lreta `id ,"dnkg"n

."seq oi`" ly dpigaaìëå§¨
øòL àeä äëìä èøt- §¨£¨¨©©

Îd,äàlò äîëçî CLîð¦§¨¥¨§¨¦¨¨
c"dnkg" ,`a` ixdy - §

,"àzøa ãñé"d`a dpnn - ¨©§©¨
,"`zxa" z`xwpd "zekln"
,dt zekln" df dxezae
"dl opixw dt lray dxez7,

,dxezay zekldd oipr
,da Laìîe"dnkg" - §ª¨¨

,"`zxa"a zyaeln
df ixd dxezae .zeklna
yaeln ,dnkg ,"`a`"y
,dt lray dxeza ,"`zxa"a
,dyxya `idy itk

."zeliv`c zekln"aäpnîe"zekln"n -Laìúîe CLîð ¦¤¨¦§¨¦§©¥
.äiNò-äøéöé-äàéøáaici lr dyrp ji` ,owfd epax xiaqi oldl - ¦§¦¨§¦¨£¦¨

:zevevipd xexia oipr jkúBtìwä ú÷éðé ék ,òãBðå`id - §©¦§¦©©§¦
èøôáe ,äMã÷c úBøéôñ 'éc íéøBçàî`id ozwipi -íéLeálî ¥£©¦§§¦¦§ª¨¦§¨¦§¦

èøôáe ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc`id ozwipi - §§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§¨
miyealn,úBtìwa íéáøòîä äiNòå äøéöéczetilwa rxd - ¦¦¨©£¦¨©§Ÿ̈¦©§¦

,aeha axern "diyr"e "dxivi" zenlerayíú÷éðiL ,òãBpk©©¤§¦¨¨
álä úðéçaîäáLçîe øeaãa úBëìää ÷ñò éãé ìòå .íéLe ¦§¦©©§¦§©§¥¥¤©£¨§¦©£¨¨

íéLøtúî8zetilwd -áeúkL Bîk ,äMãwäî íéãøtúîe ¦§¨§¦¦§¨§¦¥©§ª¨§¤¨
àðîéäî àéòøå íéðewza9àLøôàì :zetilwd cixtdl - ©¦¦§©§¨§¥§¨§©§¨¨

,dxezd cenil ici lr dyecwdneðééäå .['eë]lr dyrp cvik - §©§
zehytzddy drya ,zetilwd xexiae zcxtd dxez cenil ici
,df xac dlrt `l ,dxeza dligzkl dzidy "d`lir dnkg"n

?aeha rx ly zaexrz dzid "diyr"e "dxivi" zenleraeòãBpk©©
:eøîàM änîl"f epinkg -,'eë "älçz äøBza eëøa àlL ìò" ¦©¤¨§©¤Ÿ¥§©¨§¦¨

`xnbl m`zda -10,dligz ekxa `ly iptn ,"ux`d dca`" okly
iptl`ly ,`ed dfa iniptd yexitd .ecnly dxezd lr ,cenild

,ixd ;dkynd oeyln "dkxa" ,dxeza "seq oi` xe`" ekiynd
z`f .dxeza "seq oi` xe`" mikiynnyk `ed ie`xk dxezd cenily
icediy dxezd cenil ici lr dyrp cvik ,oldl owfd epax xiaqi
?aehdn cxteie yxtei rxdy ,rxd ly "dcxtd"de "yexit"d ,cnel
"seq oi`" geka df ixd -
ici lr `wec ,dxeza jynpd

dxez cnel icediy`le)
cvn `id dxezdy itk

,(dnvréãé ìò àeäL¤©§¥
óBñ-ïéà-øBà úëLîä©§¨©¥
úLaìîä äàlò äîëça§¨§¨¦¨¨©§ª¤¤

,ïäa,dxezay zeklda - ¨¤
"eøéøaúà äîëçá"e- §¨§¨¦§¨¦

,mixxazn md "dnkg"a
.daL óBñ-ïéà-øBàa- §¥¤¨

ici lry ,ixd ."dnkg"ay
eci lry ,dxezd cenil
"seq oi` xe`" mikiynn
dyrp ,(dxeza) "dnkg"a

vipd xexia df ici lr.zeve
dkld ef oi`yk mb - z`fe
`l e` dyr zevn ly
zeidl zelekiy dyrz
elit` `l` ,ze`ivna
didzy giky epi`y devna
ixd - ze`ivna mrt i`
dxez ly dkld cenil mvr

.zevevipd xexia lret -ïBéìòä ï÷Béc éãé ìò äNòð Bæ äëLîäå§©§¨¨©£¤©§¥§¨¨¤§
,dlrnl yxeyd -elà úBëìäa ïk íb ÷ñBòä ,íãàä ìL¤¨¨¨¨¥©¥©£¨¥

äìòîìwqer dlrnl eyxy mb - dxez cnel dhnl mc`y drya - §©§¨
,dlrnl el` zeklda-äàéøác "ïétðà øéòæ"c àá÷eða ,BLøLa§¨§§§¨¦§¥©§¦¦§¦¨

áeiç ïáeé äæáe .äiNò-äøéöé11lr lhend -äîLð-çeø-Lôð ìk §¦¨£¦¨¨¤¨¦¨¤¤©§¨¨
â"éøzä ìk íéìLäìzeevn 613 -ïäL äNòîe øeac äáLçîa §©§¦¨©©§©§©£¨¨¦©£¤¤¥

,úBëìää éèøt,zeevnd ly zekldd ihxt cenil -egex ,ytpd - §¨¥©£¨
dnypea äøBzä íéìLäì ìebìâa àáì úBëéøömiwlgd rax` - §¦¨Ÿ§¦§§©§¦©¨¦
day,ãBñ-Leøc-æîø-èLôenilyd `l mcewd leblba m`y - §¨¤¤§

lk lr dxezd z` milydl ick sqep leblba `eal mdilr - dze`
,diwlgíäì úBòâBpä ïéøeøaä ìk øøáì éãk,dnypÎgexÎytpl - §¥§¨¥¨©¥¦©§¨¤

,ç"ôøä ìkî,zevevipd 288 -â"éøz ,äîìL íãà úîB÷ àéäL- ¦¨¨¤¦©¨¨§¥¨©§©
,613.úBièøôe úBiììk úBðéçadkyndd zwlgzn illk ote`a - §¦§¨¦§¨¦

.ytp lkl zeihxta jke ,(613Îa) b"ixzaíìLiLk àáì ãéúòì ìáà£¨¤¨¦¨Ÿ§¤ª§©
øeøaä,zevevipd ly -"áBè äNò" úðéçáa äøBzä ÷ñò äéäé ©¥¦§¤¥¤©¨¦§¦©£¥
,ãáì,"rxn xeq" ly oipr ,dxez cenil ici lr ,lertl ekxhviy `l - §©

dyr" ly oiprd wx lertl ekxhvi `l` ,dyecwn dtilw cixtdl
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ïåøçà ñøèðå÷
äá ùáåìîä ñ"à 'éçáá àéä ò"ëç úåèùôúä éë
êùîð øòù àåä äëìä èøô ìëå .ùîî ìòåôá
êùîð äðîîå äá ùáåìîå àúøá ãñéã ò"ëçî
íééøåçàî úåôéì÷ä ú÷éðé éë òãåðå .ò"éáá ùáìúîå
èøôáå ò"éáã ñ"éã íéùåáìî èøôáå äùåã÷ã ñ"éã
íú÷éðéù òãåðë úåôéì÷á íéáøåòîä äéùò 'éöéã
äáùçîå øåáãá úåëìää ÷ñò é"òå .íéùåáìä 'éçáî
íéðå÷éúá ù"îë .äùåã÷äî íéãøôúîå íéèøôúî
ìò åøîàù äîî òãåðë åðééäå ['åë] àùøôàì î"øå
úëùîä é"ò àåäù 'åë äìçú äøåúá åëøá àìù
åøéøáúà äîëçáå .ïäá úùáåìîä ò"çá ñ"àåà
ïåéìòä ï÷åéã é"ò äùòð åæ äëùîäå .äáù ñ"àåàá
åùøùá äìòîì åìà úåëìäá ë"â ÷ñåòä íãàä ìù
íéìùäì ï"øð ìë áåéç ïáåé äæáå .ò"éáã à"æã '÷åðá
úåëéøöå úåëìää éèøô ïäù î"åãçîá â"éøúä ìë
ìë øøáì éãë ñ"ãøôá äøåúä íéìùäì ìåâìâá àáì

úîå÷ àéäù ç"ôøä ìëî íäì úåòâåðä ïéøåøéáäíãà
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א.1. לד, ב.2.סוטה ח, זח"ב ˘ËÈÏ"‡:3.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ והפכם ספנ"ב) תניא (והפטור? טהור כשר מותר חלוקות ו' יש "בפרט
נק' (שלכן מותר כו', הסט"א) (בידי אסור בכהנ"ל: ועיקרי השווה ענין דזהו מותר" או "אסור ב' דוקא דנקט נ"ל - בתניא. גם בכ"מ כמפורש

ח'])". פרק שם גם וראה ז'. [פרק כבתניא - י.4.כך צב, ˘ËÈÏ"‡:5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצע"ק בסופה. מאגה"ת ‰¯·6È."להעיר
"ושני  הרבי: מציין - חציצה" שהיתה "או ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי "שלא באדם"; "שינוי הוא בשמאל" הדם ש"קיבל כאן, מציין
שם  (גמרא לריצפה הכהן בין חציצה במשנה); א כד, (זבחים השרת לכלי הכהן בין חציצה ביניהם: בחציצה, סוגים כמה שינוי". בלא הנ"ל
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פז elqk e"h iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oi` okle ,llk mi`vnp `lk mde llk jxr mey zenlerl oi` oky
,`ed jexa "seq oi`"a iepiy mey milret md,Cëìäå,okle -íb §¦§¨©

äøBzä úeiîéðôì,`ed jexa "seq oi`" mr ixnbl zcge`n `idy - ¦§¦¦©¨
ì ïéà,úBîìBòä ìk úeiç úläúa ììk dçaLdgayl oi` - ¥§©§¨§¨¦§¦©©¨¨¨

lk zeig `idy gaya
,zenlerdàìc øçàî¥©©§¨

,éáéLç Lnîoeeik - ©¨£¦¥
miaygp mpi` zenlerdy
,dxezd zeinipt iabl llk

dúeiîéðt úðéçááe- ¦§¦©§¦¦¨
,dxezd zeiniptdðéà¥¨

LBðà ááì úçîN¦§©§©¡
ìBëéák àlà ,åéòeLòLå§©£¨¤¨¦§¨
Cìnä òeLòLå áì úçîN¦§©¥§©£©©¤¤

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ék" ,da òLòzLnL,wx - ¤¦§©£¥©¨¦

òãéå dkøc ïéáä íé÷ìà¡Ÿ¦¥¦©§¨§¨©
dúìòîe "dîB÷î11,- §¨©£¨¨
dze` rcei `edyúòéãéa¦¦©

,ìBëéák Bîöòzriciay - ©§¦§¨
dxezd z` rcei `ed envr
ez` lekiak cg` xac `idy

,jxaziäîìòð" ìáà£¨¤¤§¨
"éç ìë éðéòî12Bîk , ¥¥¥¨¨§

áeúkL13àì éðôe" : ¤¨¨©Ÿ
úðéça eðééäc ,"eàøé¥¨§©§§¦©

,dúeiîéðtzeinipt - §¦¦¨
,dxezdíL øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥¨

,h"i oniq "ycewd zxb`"a -øîàL eäæå .ì"æéøàä íLa§¥¨£¦©§¤¤¨©
áeúkä14'eëå Bìöà äéäàå" :15.à÷åc Bìöà ,"íéòeLòL- ©¨¨¤§¤¤§§©£¦¤§©§¨

`idy zxne`y dxezjxazi elv` ,"elv`" df ixd ,"mireyry"
cala'id`e" ligzn weqtdy itk ,elv``ed okn xg`le "oen`

dxezd lr aezky dn mb jk ,"mireyry 'id`e" xne`ú÷çNî"§©¤¤
,dúeiîéðt úðéçáa eðééäc ,à÷åc åéðôì ,"åéðôìzeinipty - §¨¨§¨¨©§¨§©§¦§¦©§¦¦¨

epax xiaqi oldl ."seq oi`" zeinipt iptl "eiptl zwgyn" dxezd
d`a ,"elv` mireyry" `idy itk ,dxeza ef ddeab dbixcny ,owfd
,"one`" - "oen`" dxezd z`xwp okly ,l`xyi zenypl oefn zeidl
mya "elv`"y dxezd z`xwp jk ,clid z` qpxtnd "bebct"

.zenypl "bebct"e "one`"äæ ìòåddeab dbixcn lr -ef,dxezay §©¤
øîàweqtd -àlà "ïBîà" éø÷z ìà ¯ "ïBîà Bìöà äéäàå" ¨©¨¤§¤¤§¨©¦§¥¨¤¨

'eë "ïîBà"16.dxeza ef dbixcn - clid z` qpxtnd "bebct" - ¥

`l j` ,mlerdn dlrnl ody itk zenypl xewn zeidl d`a
"miixeg`"dn `idy ,mlerd zeig didz dxeza ef dbixcnny

.zeiniptn `le cala zeipevigeíéøBçà úðéça ìòå,dxezay - §©§¦©£©¦
eøîà17::my weqta oldl -éòeLòLå ,Böøà ìáúa ú÷çNî" ¨§§©¤¤§¥¥©§§©£©

,"íãà éða úà- ¤§¥¨¨
zeipevigde "miixeg`"dy"
ly oipr `ed dxez ly
laza mireyrye wegy

,mc` ipaae (mlera)ék¦
úðéçáa äðzð äøBzä©¨¦§¨¦§¦©

,øBçàå íéðtly dpigaa - ¨¦§¨
ly dpigaae zeinipt

,zeipevigáéúëãkenk - §¦§¦
,aezkyäôò älâîa¦§¦¨¨¨
äéøëæc18äáeúk àéäå" : ¦§©§¨§¦§¨

."øBçàå íéðtzpigaa - ¨¦§¨
zpigaae ,zeinipte "mipt"

.zeipevige "xeg`"éôìe§¦
ãåc ñôzLz` gaiye - ¤¨©¨¦

,dxezd,íéøBçà úðéçáa¦§¦©£©¦
,"zexinf" `id dxezdy -
,"miixeg`" lr aqen dfy
yiy ,dxezd ly zeipevigd
`ide mlerl zekiiy dl

,mlerd zeigCëì,okl - §¨
ïî äàaä ,äçëLa Lðòð¤¡©§¦§¨©¨¨¦

,íéøBçà úðéçaxac - §¦©£©¦
,mvrzne zeinipta `edy
"miixeg`" ly dpigaa wx `edy xaca m` ik ,dgky ea zkiiy `l

,dgky ea jiiy - zeipevigeáeúkM äî äòL éôì epnî íìòðå19: §¤§¨¦¤§¦¨¨©¤¨
"eàOé óúka íäéìò Lãwä úãBáò"oex`d z` z`yl yiy - £©©Ÿ¤£¥¤©¨¥¦¨

oex`d z`iypa dpeekde ,cec dyry itk dlbra `le miitzkd lr
`id ,miitzkd lrúðéça ïäL ,"íéôúk"ä úà ãçéìe øaçì§©¥§©¥¤©§¥©¦¤¥§¦©

,äàlò äîëç àéä ,"Lãwä úãBáò" ìà ,íéøBçà"dnkg" - £©¦¤£©©Ÿ¤¦¨§¨¦¨¨
,"ycw" z`xwpíMnL ,íéðt úðéçáa"d`lir dnkg"n - ¦§¦©¨¦¤¦¨

,"mipt" zpigaayáeúkL Bîk ,ïBøàaL úBçelä eëLîð20: ¦§§©¤¨¨§¤¨
éîìLeøéa áeúkL Bîëe ,"'eë íäéøáò éðMî íéáeúk"§¦¦§¥¤§¥¤§¤¨¦©§¦

íéì÷Lc21ïäa äúéä àlL ,,zegela -,øBçàå íéðt úðéça- ¦§¨¦¤Ÿ¨§¨¨¤§¦©¨¦§¨
miitzkd lr oex`d z`iypa dpeekd ,ixd ,cala "mipt" eid md `l`

zk"d z` xagl ,dzidly "mipt" zpigal ,zeipevigde "miit
,zegeldíL ïiòinlyexia -: ©¥¨
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ïåøçà ñøèðå÷
ìë úåéç úìäúá ììë äçáùì ïéà äøåúä úåéîéðôì
äúåéîéðô 'éçááå éáéùç ùîî àìã øçàî úåîìåòä
úçîù ìåëéáë àìà åéòåùòùå ùåðà ááì úçîù äðéà
íé÷ìà éë äá òùòúùîù ä"á÷ä êìîä òåùòùå áì
åîöò úòéãéá äúìòîå äîå÷î òãéå äëøã ïéáä
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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כג.11. כח, איוב - הכתוב כא.12.ל' כח, כג.13.איוב ל, ל.14.תשא ח, ע"פ 15.משלי כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתניא
שליט"א. אדמו"ר לכ"ק התיקון" בתחילתו.16."לוח לא.17.ב"ר שם, ט-י).18.משלי ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ‡„ÂÓ"¯ראה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."זה לפני שיש א.19."צע"ק לה, סוטה וראה ט. ז, טו.20.נשא לב, א'.21.תשא הלכה ו' פרק



elqkפח f"h iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ט"ז שישי יום
,`qw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïúéà ìçðë ä÷ãöå,322 'nr cr:ä"á ñ"à

icedi dyery ,dwcva zilrp dlrn zxaqen "oexg` qxhpew"ay df oniqa

lkyn ixnbl dlrnly) dnypay "dnkg" zpiga ly invrd lehiady ilk

.ely ald zcewp zeinipta xi`i (dbyde

itke ,"ycewd zxb`"a df oniq ly enewn xzei mi`zn did ,df okezl m`zda

cenill dgizta xkfed xaky

ok` oiivn ,"oexg` qxhpew"

oniq `a cvik oeir jixvy :iaxd

(mitqep mipniq xtqn oke) df

ly ("`ipz"ay) df wlga

."oexg` qxhpew"

mipiprdy ,cer oiivn iaxd

mixaqen - df oniqa mipecipd

,"dxez ihewl"a (hexit xzia) mb

xn`nae ,d`x zyxt zligza

ryedi 'x xn`" ligznd xeaic

g"txz zpyn "'ek mei lka iel oa

.r"p v"iixden x"enc` w"k ly

"ïúéà ìçðk ä÷ãöe"§¨¨§©©¥¨
(ä ïîéñ óBñ ñBîòa)1.- §¨¦¨

mink lbi" :my xn`p weqta
didy htyndy ,"htyn
enk dlbzi - mlrpe xzqen
wnern milbznd) min
dlbzz dwcve ,(dnc`d
`edy ozi`d lgp enk wfega
,dwfga mxefd wfg lgp,Leøtzeinipte zeipgexa mixacd - ¥

`ed ,mipiprdúðéçaî úëLîpä äëLîä àeä "ïúéà ìçp"L Bîk§¤©©¥¨©§¨¨©¦§¤¤¦§¦©
,"ïúéà"dkyndd d`a okidne ,jynpd lgpk ,dkynd `ed "lgp" - ¥¨

recike ."ozi`" z`xwp dnkg ."dnkg" zpigan ,"ozi`"n -2dylyy
oeyln "ozi`" :"ozi`"a miyexitswezoeyln "ozi`" ,dyw3"ozi`"e

oeylnoyei4znypay "dnkg" zpigaa mpyi dl` mipipr dylye .
dpyi c"eiae ,"dnkg" zpiga `idy ,c"ei ze`a mifnexne icedi

ddcewpc"eid ly,oezgzd uewe oeilrd ueweàéäLzpiga - ¤¦
,`id ,"lgp" zpigaa zkynp `idy itk - dnkg - "ozi`"dúðéça§¦©

"àìëéäa äc÷ð"5epiid "`lkida dcewp" ,dlawd oeyla - §ª¨§¥¨¨
lehiadny itk e` ,"dpia"d lkida jynp "dnkg"d zcewpny
ly dad`de lehiadn dlrnly) "dnkg" zpigan dnypay invrd
,ald ly ziniptd dcewpa jynp ("dpia" ly zeppeazdde dbydd

,"dnkg"ny ef dkyndl "lkid"d `idy"'eëå ïéòéø ïéøú"e6,- §¥¥¦§
zexitqd ly "dpia"e "dnkg" ze`xwpy itk - "oiyxtzn `lc"
od okl ,mlerd meiw myl icinz `ed odly "cegi"dy ,dlrnl
,micxtp mpi`y mixag ipy ,"oiyxtzn `lc oirix oixz" ze`xwp

,ãéúòì úBLnLî "ïúéà" úBiúBàåoeyla ,ynzydl mivexyk - §¦¥¨§©§¤¨¦
rax`n zg`a miynzyn ,cizrl dlnd z` zpiivnd ze`a ,ycewd

."lrtp"e "lrtz" ,"lrti" ,"lrt`" :o"epe e"iz ,c"ei ,s"l` :zeize`d
ielib lr dxen "ozi`" dlndy ,`id zeipgexa xacd zernyn

,dfk ielib dlbzi cizrly ,cizrlyàéìbúàì ãéúò àðà :Leøt7, ¥£¨¨¦§¦§©§¨
ip` -cizrmlrda ip` zrk ,zelbzdlcizrle,dlbzi dfBîk§

áeúkL8ìékNé äpä" : ¤¨¦¥©§¦
,"'Bâå écáò"likyi" - ©§¦§
,cizr oeylaL eðééäå- §©§¤

xn`p eilry ,giynd z`iaa
,"icar likyi"æà älbúi¦§©¤¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
CBz Cøaúé Bãeçéå§¦¦§¨¥
ìò ,álä úc÷ð úeiîéðt§¦¦§ª©©¥©
,"ïúéà ìçð" úëLîä éãé§¥©§¨©©©¥¨
,äàlò äîëç úøàä àeä¤¨©¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkg -øéàiL¤¨¦
ìèaì ,álä úeiîéðôa¦§¦¦©¥¦¨¥
úéìëúa Cøaúé Bãeçéa§¦¦§¨¥§©§¦

,àaìc à÷îòîwnern - ¥¨§¨§¦¨
,aldäìøòä úøñä éøçà©£¥£¨©¨¨§¨

,ald zlxr -úBåàzî¦©£
.'eëå úBiîLbäxqezyk - ©©§¦§

aezkk) "dlxr"d9-
,"mkaal zlxr z` mzlne"
("jaal z` jiwl` 'd lne"
lr dxzqd didz `l
`ed jexa yecwdl dnypd ly invrd lehiad lre ald zeinipt
mvr ly "swez"d epyi day ,eytpay "dnkg" zpigan `ad
dyexia `ay xac .zepzydl `ly "iyew"d da yie ,dnypd
miyexitd dyly lirl xkfpk ,"oyei"d oipr `hazn jkay ,zea`dn
,ald zcewp zeinipta "dnkg" ly ielibd xi`i cizrl ixd ,"ozi`"a
`ed jexa yecwd l` invrde wenrd lehiad z` yibxi aldy

.dlrnly "dnkg" ly ielibd cvne ytpay dnkg cvny,äpäå- §¦¥
mb,äfä ìçä úeìâa äzòdicaera weqtd itl -10`ed yexitde , ©¨§¨©¥©¤

,"`ib" oeyln e` ,"lig" oeyln "lgd" e`äöeòé äöò ïk íb Lé¥©¥¥¨§¨
álä úeiîéðt úc÷ð CBúì "ïúéà" úðéçaî 'ä øBà úö÷ øéàäì§¨¦§¨¦§¦©¥¨§§ª©§¦¦©¥
BLôðaL úe÷ìà õBöéð ìò øøBònL éãé ìò eðééäå ,ãéúòì ïéòk§¥¤¨¦§©§©§¥¤§¥©¦¡Ÿ¤§©§

.íéðBéìòä íéaø íéîçø úðéça,milaben izlad -ìk ,úîàa ék §¦©©£¦©¦¨¤§¦¦¤¡¤¨
úc÷ða "ïúéà" úðéçaî 'ä øBà älbúiL äëBæ íãàä ïéàL ïîæ§©¤¥¨¨¨¤¤¦§©¤¦§¦©¥¨¦§ª©

àaìc à÷îòî Cøaúé Bãeçéa ìèaì ,Bááì úéîéðtwnern - §¦¦§¨¦¨¥§¦¦§¨¥¥¨§¨§¦¨
,aldLnî Lôpä úBìk ãòjkl dkef mc`d oi`y onf lk ,ixd - ©§©¤¤©¨

-õBöépä ék .BLôðaL õBöépä ìò äìBãb úeðîçø Lé úîàa éæà£©¤¡¤¥©£¨§¨©©¦¤§©§¦©¦
äàlò äîëç úðéçaî CLîð,dpeilr dnkg -Lëe ,Lnîuevipd- ¦§¨¦§¦©¨§¨¦¨¨©¨§¤
Búðéçaî øéàäì ìBëé Bðéàlehia `idy "dnkg" zpiga `idy - ¥¨§¨¦¦§¦¨

,`ed jexa yecwdl `lníML ,álä úeiîéðt CBúìzeinipta - §§¦¦©¥¤¨
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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
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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 א.5.כמ"ש כ, זח"א 6.ראה

א. 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 ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ז קודש שבת יום
,322 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåè àì äðä,324 'nr cr:ì"ãå

,aldBæ äøàä éelb íB÷îonf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd ly - §¦¤¨¨
,xi`dl eilry mewna ezpigan xi`dl leki epi`yúðéçáa äæ éøä£¥¤¦§¦©

.Lnî úeìbzegekd z` zelbl mileki `ly ,`ed zelbd oipry - ¨©¨
.el yiyíéðBéìòä íéaø íéîçø éãé ìòå,ytpd lr mikynpd - §©§¥©£¦©¦¨¤§¦

,äéáMäå úeìbäî àöBé¥¥©¨§©¦§¨
äc÷ð CBúì øéàîe¥¦§§ª¨
úðéça álä úeiîéðt§¦¦©¥§¦©

,Bæ äaø äáäàzelk cr - ©£¨©¨
,jxazi ecegil ytpdòãBpk©©

áeúkM änî11á÷òéì" : ¦©¤¨§©£Ÿ
,"íäøáà úà äãt øLà- £¤¨¨¤©§¨¨
yxcnd yexitl m`zda12

dctp mdxa`y ,`id dpeekd
,awri ly ezekfa levipe
z`vl jixv didy zekfa
,zeipgexae .awri epnn
`id dpeekd ,'d zceara13,

,mdxa` zcny dryay
z` zelbl) dzelble dzectl yie ,mlrda `id ,dad`de cqgd zcn
.mingxd zcn ,awri df ixd - ?dlbnde dcetd `ed in ixd (dad`d

íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe,'` wlg `ipz -.äî ÷øtoeeik - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¤¤
lr zeidl ixd dkixv ,mipeilrd mingx md mingxdy o`k xaecny
"`zzlc `zexrz`"e ,(dhnln zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" jk
mipiprdn zeidl dilr - dhnl cr mipeilrd mingxd jiynzy efk
lr "`zzlc `zexrz`"dy ,oldl xiaqi owfd epax .ynn dhnly
mr dwcvd dyrna lreta `ad mc` ly mingxd oipr - `id jk

:owfd epax oeylae .miinyb mipiprúàæ úòãeîe14àúeøòúà ék , ©©Ÿ¦¦§¨¨

àìéòìc,dlrnln zexxerzd -àéìz à÷åc àzúìc àúeøòúàa ¦§¥¨§¦§¨¨¦§©¨©§¨©§¨
,àúlî,dhnly zexxerzda `wec dielz -eðééäc`zexrz`"d - ¦§¨§©§

z`hazn mipeilrd mingxd jiyndl ick "`zzlcéãé ìò©§¥
íéaø íéîçø úeøøBòúämingx" m` ik ,mzq "mingx" `l - ¦§§©£¦©¦

"miax,áìa,l`xyi ipa - §¥
mdyéìîBâå íéðîçø©£¨¦§§¥

ähîì òétLäì ,íéãñç£¨¦§©§¦©§©¨
úeiîLb äòtLäzzl - ©§¨¨©§¦

ïëìå .'eëå óñëå áäæ̈¨¨¤¤§§¨¥
úlòt àéä ä÷ãvä úlòt§ª©©§¨¨¦§ª©
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ב.3. לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, (נדפסה 7.ר"ה הזקן רבנו של אגרתו להעתיק כדאי הסברה, ליתר
כי  אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך על הוקם גבר המפורסם הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות
ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו  אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא
בהוסדם  חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל באמת להם זה והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת

ה  על שמד גזירת לגזור עלי העליונה יחד למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה שום ובלי בחפזון דוקא כמותם להתפלל תפלה
הקדש  וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין אשר
הראשונים  מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים וגם וכו' גדול ברעש
מדרבנן  תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים שהיו
ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא
ובתורתו  בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר
כוונת  המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ
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 הלב
ה' לעבוד 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
הזאת  האגרת 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
לדור  לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי
ומקים  המחזיק כל יקים לא אשר ארור שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם עד ודור
ואו"ש  קצרתי בה' בטחוני ומגודל כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב  עליו מעלה העושים

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש פ"ז.8.מאדה"ש התפלה שער פע"ח
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סנ"ב.9. ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ב יראה, - 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, -ÔÂ˘‡¯"מ לכל שרש דאהבה קטן חינוך מתניא ולהעיר גם בטל". (כולל ע

שורש ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה רפ"ב.12.המצות".ÏÎמ"ע יסוה"ת קה"ת)13.הל' (הוצאת להה"מ תורה אור לספר בהוספות גם וראה
כג.14.סי"ב. יב, ראה
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היום יום . . . צב

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

ּבּור  ּדִ ה" )ִעם ַהדַא"ח( : ֵחֶלק א'  ִפּלָ ַהּתְ ּדּור "ֵסֶדר  ַהּסִ "ּב[ ַעל  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  הֹות  ֵמַהּגָ
 – ִאְתָיַדע[  ָלא  ּדְ א  ]=ֵריׁשָ רדל"א"  ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ "ַמה   : א(  )צט.  ית"  ְבֵראׁשִ ה  עֹוׂשֶ רּוְך  "ּבָ ְתִחיל  ַהּמַ

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ

ָנן ִאם  ִנְתַקן: "ְלַרּבָ ֶרְך" –  ּיֶ ּבַ ׁשֶ ַוֲהָלָכה כר"י  ָנן  ל" )פח, ד( : "ְלַרּבָ ַהּגַ ְתִחיל "ֵעד  ַהּמַ ּבּור  ּדִ ֵחֶלק ב' 
ֶרְך". ּיֶ ּבַ

ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". ם )פט. א( : "ַהּתֹהּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹהּו ּדַ ׁשָ

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ת. ּבָ ׁשַ ְוָקא ּבְ ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְוַלאו ּדַ יֹום ב', ה', ּבְ ם ּבְ ם ּוַמְלכּות, ּוְמָבְרִכים אֹוָתּה ּגַ ֹלא ׁשֵ ָטַרִני" ְמָבְרִכים ּבְ ּפְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ

ם ִאם ֵאין  ָרֵאל, ּגַ ׂשְ ָבר לֹא טֹוב ַעל ֶאָחד ִמּיִ ׁשֹוְמִעים ּדָ ׁשֶ ם טֹוב: ּכְ ַעל ׁשֵ ם מֹוֵרנּו ַהּבַ ׁשֵ ָיֵדינּו ּבְ ל ּבְ ְמֻקּבָ
ִרים  ַסּפְ ּמְ ָבר ׁשֶ אי לֹא טֹוב: ִאם ֱאֶמת ַהּדָ ַוּדַ י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ּבְ יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ַמּכִ

ב לֹא טֹוב.  ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ לֹוִני, ֲהלֹא הּוא לֹא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲהלֹא ַהְמַסּפֵ ַעל ּפְ

ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

האיש  של  והמהות  המהות.  את  ומגלה  המציאות  את  משנה  חסידות  אאמו"ר:  אמר 
הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס בכולו, 
וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד הכנף מין כנף - עס איז מעהר 
ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז זי זָאל זיין א נברא  - וחסידות מגלה 

את המהות.

הּות  ְוַהּמַ הּות.  ַהּמַ ֶאת  ה  ּוְמַגּלָ ִציאּות  ַהּמְ ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֲחִסידּות  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר 
ּתֹוֵפס  ִאּלּו  ּכְ ִמְקָצתֹו  ּבְ ְוַהּתֹוֵפס  ָהֶעֶצם,  ִמן  ֵחֶלק  הּוא  י  ּכִ ֵער,  ּוְלׁשַ ְלַהֲעִריְך  ֵאין  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ
א  ָנף" – ֵאין ֶזה ֶאּלָ ָנף – ִמין ּכָ ֶרְך "ַהּכָ עּור, ַעל ּדֶ ְך ַהֵחֶלק ֵאין לֹו ׁשִ עּור ּכָ ָהֶעֶצם ֵאין לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ֻכּלֹו, ּוְכׁשֵ ּבְ

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ "ַעְצמּות" ּבָ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צג היום יום . . . 

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 ְנָבֵרְך[  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים, ָחִסיד.  ר, ּתָ יק, ָיׁשָ ָבָריו: ֵיׁש ַצּדִ "ּב[, ְוֹתֶכן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֵאר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ יחֹוָתיו ּבֵ ַאַחת ִמּשִׂ ּבְ
ה  ֲעׂשֶ ּתַ ם ִקּיּום לֹא  ר ַעל ׁשֵ ָיׁשָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ֵסֶדר ַהִהׁשְ ּדְ ּלּוִיים  ּגִ יְך  ה – ַמְמׁשִ ם ִקּיּום ִמְצֹות ֲעׂשֵ יק ַעל ׁשֵ ַצּדִ
"ַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו  ּלּוִיים ּדְ ִמים – ֶעְרְנְסְטַקייט ]="ְרִצינּות"[ – ּגִ לּות. ּתָ ְלׁשְ ּתַ ֶדר ַהִהׁשְ ּלּוִיים ְלַמְעָלה ִמּסֵ – ּגִ
ֶזה ג' ַמְדֵרגֹות:  ם – ָחִסיד, ְוֵיׁש ּבָ ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ רּות סֹוֵבב־ּכָ ִוים", ִהְתַחּבְ ׁשָ
יַע ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול ְלַהּגִ ִלים אֹותֹו. ּכָ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵאיָנם ַמְטִריִדים ּוְמַבְלּבְ א( ׁשֶ
ֵאין  ָמקֹום  ל  ִמּכָ  – ּגֹו'"  ָך  ִמּמְ ִהיא  ְרחֹוָקה  "ּלֹא  ׁשֶ ְוַאף  ֱאלֹקּות.  ֵהם  ִעְנָיָניו  ל  ּכָ ׁשֶ ב(  ָלֶזה.  יַע  ְלַהּגִ ב  ְמֻחּיָ
יֵליּה"  ד ִעם קֹונֹו ִעם ַקן ּדִ ְתַחּסֵ ֵני ֹזַהר: "ֵאיֶזהּו ָחִסיד ַהּמִ ִתּקֻ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ג( ַמה ּשׁ ּיָ ֶזה ׁשַ
יּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך הּוא  ּבְ א  הּו ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ ּזֶ ְנָיא[ ׁשֶ ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ ]=ִעם ְמקֹורֹו; ה'[, ּוֵפֵרׁש ּבְ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְולֹא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ ּבַ

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.

"ְוֵאיָנּה  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ַאֲהָבה",  ּבָ ִלְראֹות  ְיכֹוָלה  "ְוֵאיָנּה  ב":  ׁשֶ "ַוּיֵ ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת ֶנֶפׁש  ּ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 ַ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 ה'  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 ִיְתּבָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . צד

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָגה  ַהּשָׂ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ּבְ יר ֶאת ִמי ׁשֶ ֲעֵרי ֵהיְכֵלי ָחְכָמה ּוִביָנה, ֵליַדע ּוְלַהּכִ "ד ּפֹוַתַחת ׁשַ ֲחִסידּות ַחּבַ
ל  ר ּכָ ֶרְך ֲאׁשֶ ָלה זֹו, ּומֹוָרה ּדֶ ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ׂשִ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ַלֲעֹבד ֶאת ֲהָוָי' ּבְ תֹו[ ָיכֹול ָלֶגׁשֶ יֵליּה ]ְלִפי ַרּמָ עּוָרא ּדִ ֶאָחד ְוֶאָחד ְלפּום ׁשִ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  כסלו י"א ראשון יום מדרבנן  לאיסור תורה איסור בין

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáçì øOa øëBnä©¥¨¨©£¥
ìk ïëå .íéîcä úà Bì øéæçéå ,ìëà ìëàM äî ...øBëa øOa àöîðå§¦§¨§©§©¤¨©¨©§©£¦¤©¨¦§¥¨
Bøáçì øác øëBnä ìáà ...äøBzä ïî Bìëàì øeñàL øác øëBnä©¥¨¨¤¨§¨§¦©¨£¨©¥¨¨©£¥
øëBnä ïéàå ,ìëà Z ïìëà íà ...íéøôBñ éøácî Búìéëà øeqàL¤¦£¦¨¦¦§¥§¦¦£¨¨¨©§¥©¥

.íeìë Bì øéæçî©£¦§
אכלו  אם שגם דאורייתא איסור בין ההבדל מה לעיין: ויש
שאם  דרבנן לאיסור הדמים, את לקונה מחזיר המוכר כבר,

כלום? לו מחזיר המוכר אין אכלם הקונה
הסמ"ע רלד)וכתב סי' את (חו"מ קנסו דאורייתא באיסור שדוקא

הש"ך אך קנסוהו. לא דרבנן באיסור אבל קיט המוכר, סי' (יו"ד

דמים סקכ"ז) שילם הלוקח דרבנן באיסור גם שהרי עלֿזה הקשה
קנסוהו  לא אם וגם טריפה, מבשר יותר השווה כשר בשר של

מחזיר המוכר "אין מדוע הטריפה, לדמי ראוי melkבנוגע הרי ,"
יותר  שקיבל ההפרש את להחזיר קנס משום ולא הדין מן לחייבו

טריפה? מדמי

ה'פריֿחדש' שם)ואכן את (יו"ד להחזיר חייב שהמוכר כתב
לו  מחזיר המוכר "אין והלשון לטריפה, כשירה שבין ההפרש

melk(סופרים מדברי (שאסורה עכו"ם גבינת לו במוכר מדברת "
להחזיר  צריך אינו כזה ובמקרה ישראל, לגבינת שווה שמחירה
באיסור  מדובר כי קנס, ואין שווה המחיר כי הדין מן כלום

דרבנן.
ה)ואחרונים לא, סי' חסד תורת ט; סי' ח"ב דווינסק שו"ת כתבו (צפע"נ

אחר: באופן דרבנן לאיסור דאורייתא איסור בין לחלק
מתועב  איסור ומאכל ה'חפצא' על גם חלים התורה איסורי
ולא  איסור דבר אכל הרי כשאכל אף ולכן, עצמו, מצד ואסור
איסורי  אבל דמים, לו להחזיר חייב המוכר ולכן ממנו, נהנה
ואין  חכמים, דברי על יעבור שלא ה'גברא' על רק נאמרו דרבנן
על  לעבור נתכוון ולא בשוגג וכשאכל עצמו, מצד בדבר האיסור
צריך  המוכר אין ולכן כלל" איסורא עבד "לא חכמים דברי

כלום. לו להחזיר

ה'תשע"ג  כסלו י"ב שני יום המוכר? מיהו

:· ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éða äMîçî ãçàî ç÷Blä©¥©¥¤¨¥£¦¨§¥
íäéðéa ç÷nä éîc çépî Z ç÷ì íäî énî òãBé Bðéà àeäå ...íãà̈¨§¥¥©¦¦¥¤¨©©¦©§¥©¤¨¥¥¤
éãk ,ãçàå ãçà ìëì íéîc ïúBð Z ãéñç àeä íàå ...÷lzñîe¦§©¥§¦¨¦¥¨¦§¨¤¨§¤¨§¥

.íéîL éãé úàöì̈¥§¥¨©¦
בגמרא מבוארים ההלכה בתחילת הרמב"ם קיח,דברי (יבמות

ה'כסף ב) ביאר לכולם, ישלם חסידות שממידת שכתב ומה .
בגמרא מהנאמר זאת למד שהרמב"ם א)משנה' לז, שהאומר (ב"מ

אחד  של אביו או ממי, יודע ואיני מכם מאחד גזלתי לשנים
יודעים) אינם הם (וגם הוא מי יודע ואיני מנה אצלי הפקיד מכם
ידי  לצאת כדי אך לשניהם, לשלם צריך אינו הדין מעיקר -

חייב. שמים
והרשב"א הרמב"ן לדעת שם)אך שמים (ב"מ ידי לצאת החיוב

שיש  בפיקדון וכן הגזלה בעצם איסור שעבר בגזלן רק נאמר
לצאת  כדי לשלם עליו ולכן המפקיד, מי ששכח מצדו פשיעה
דרך  כי שמים, ידי לצאת אפילו חיוב אין במקח אך שמים. ידי
להעלות  הלוקח על  היה ולא מיד התשלום את לתבוע המוכר
שלא  ומאחר המוכר, שהוא ולומר לשקר יעז אחר שאדם בדעתו
ידי  לצאת כדי אפילו לשלם חייב אינו מצדו פשיעה היתה

שמים.
לצאת  אפילו חיוב אין שבו מקרה יש הרמב"ם לדעת ואף

כתב בפקדון שהרי שמים, ה"ד)(ידי פ"ה ופקדון שאלה שני הל' שאם
מתוכם  שמאה זוז, מאות שלוש פלוני אצל הפקידו אדם בני
טען  הפקדון את לתבוע וכשבאו לשני, ומאתיים לאחד שייכים
מאה  אחד לכל לשלם עליו שלו, הם שהמאתיים אחד כל
אחד  לכל שישלם כתב ולא לעולם, אצלו מונח יהא והשאר

שמים. ידי לצאת כדי מאתיים
המשפט' ה'שער מבאר הדבר סק"ב)ובטעם רכב יש (סי' במקח :

כיון  בפקדון אך המוכר, מי לזכור עליו היה כי פשיעה קצת
כלל, מצדו פשיעה אין זה על זה וסמכו כאחד שניהם לו שנתנו

שמים. ידי לצאת כדי אפילו ופטור
החושן' סק"א)וה'קצות ש על (סי' חיוב אין בפקדון מבאר:

ליטלו, לבעלים לאפשר רק עליו אלא לבעליו להשיבו השומר
ידי  לצאת אפילו חיוב עליו אין הבעלים מי ידוע אין וכאשר
את  להשיב חובה עליו מוטלת לא מלכתחילה כי שמים,
מיהו  יודע שאינו ומאחר לשלם, חייב חפץ הקונה אך הפקדון.

שמים. ידי לצאת כדי לכולם ישלם המוכר

ה'תשע"ג  כסלו י"ג שלישי יום לפירותיו  הגוף קנין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰.åéúBøôì óebä íãà äð÷î©§¤¨¨©§¥¨
éøäL ,íìBòì àa àlL øáã äð÷î äæ ïéàå ...äðzîa ïéa ,øëîa ïéa¥§¤¤¥§©¨¨§¥¤©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨¤£¥

.úBøtì äð÷îe éeöî óebä©¨©§¤©¥
התוספות עבד)לדעת ד"ה א לג, לפירותיו (ב"מ הגוף הקנאת

הפירות  שצמיחת היינו דאתו", "עבידי שהפירות מפני מועילה
הרשב"א אבל ממילא. בדרך ומוכרח צפוי דבר היא (גיטין מהדקל

ב) מידי מב, לפירותיו] אילן [בהקנאת דניבעי אשכחן "דלא כתב
גם  מועילה לפירותיו האילן הקנאת ולדעתו דאתי" דעבידי

דאתו". "עבידי של התנאי מתקיים שלא במקרה
מקנה  אדם שאין הדבר בטעם תלויה שהמחלוקת לבאר ויש

לעולם בא שלא לא):דבר עמ' לעולם בא שלא דבר ערך אנצ"ת (ראה

שכתבו ב)יש סו, ב"מ איננו (נמוק"י הדבר המכר שבשעת כיון כי
לא ezrcבעולם dknq,דעת גמירות כאן שאין וכיון הלוקח של

שכתבו  ויש קנין. כאן אין יג)לכן ב, טור המשולש טור כי (תשב"ץ
כאן אין בעולם לא שהדבר iynnמכיון xac.עליו יחול שהקנין

לפירותיו: אילן המקנה דין את לבאר יש זה פי ועל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc zay(iriax meil)

÷écö BúBàì[dnly-]øçà øáãì LnL àäiLenvr z` xikyiy - §©¦¤§¥©¨§¨¨©¥
el` mixacy ,dxear min ae`yl e` mivr aehgl ick ,dxf dcearl

,dxf dcearl yinyz `l` mpi`Ba áúké ìàå[eilr-]òøä Nòiå' §©¦¨¥©©©¨©
,''ä éðéòameyn ok azk weqtde ,ynn dxf dcear cary rnyny §¥¥

envra car eli`k aygp dxf dcear ecary eiypa dgin `ly oeiky
in ly epeer xenge dyw dnk dfa epcnll weqtd `ae ,dxf dcear

.ea dgen epi`e `hega zegnl eciay
:dnly `ypy zeixkpd miypdn zg` zece` ztqep drenyáø øîà̈©©

äñéðëä ,äòøt úa úà äîìL àNpL äòLa ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§¨¨¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¦§¦¨
øîæ éðéî óìà Bì,xiy ilk -äøæ äãBáòì ïéNBò Ck Bì äøîàå ¤¤¦¥¤¤§¨§¨¨¦©£¨¨¨

.da äçéî àìå ,úéðBìt äøæ äãBáòì íéNBò Cëå úéðBìt§¦§¨¦©£¨¨¨§¦§Ÿ¦¨¨
:drxt zae dnly i`eyip oipra ztqep drenyøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

ãøé ,äòøt úa úà äîìL àNpL äòLa ,ìàeîLj`lndìàéøáb §¥§¨¨¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨©©§¦¥
äìòå ,íia äð÷ õòðå[wacp-]ïBèøéN Bailby hihe ytxe leg-] §¨©¨¤©¨§¨¨¦§

,[rwxw miyrpe miyaiizne ,mewnl mewnn mzcepzl minxeb mid
,lcbe jlde siqed df oehxiyeäðáð åéìòåmiax mini xg`lìBãb Cøk §¨¨¦§¨§©¨

éîBø ìL.oldl x`eank ,oei ly d`ilhi` `ede ,l`xyil xvidy ¤¦
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdàðz àúéðúîa,[epipy `ziixaa-] §©§¦¨¨¨

áäæ éìâò éðL íòáøé ñéðëäL íBiä BúBàlbr cinrdeúéáa ãçà ©¤¦§¦¨¨§¨§¥¤§¥¨¨¤¨§¥
å ìàlbräðáð ,ïãa ãçàdnly inia lcby oehxy eze` lréøöó ¥§¤¨§¨¦§¨§¦
ãçàf`ne ,daxr itprne mipwn ieyry miciiv ly ohw jek - ¤¨

,miax miza eilr etqeezp.ïåé ìL äàéìèéà eäæå§¤¦©§¨¤¨¨
.jlnd ediy`i zece` dpce ,miwicvd i`hga oecl dkiynn `xnbd

mikln xtqa weqtd zehytn(dk bk 'a)`l` ,`hg ediy`iy ,d`xp
:`hg ok` m` dpc `xnbd .daeyza ayyøa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©

Bé éaø øîà éðîçðàèç eäiLàé øîBàä ìk ,ïúðweqtd zernynke ©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¥Ÿ¦¨¨¨
,oldl `aendøîàpL ,äòBè àlà Bðéàeilr(a ak 'a mikln)Nòiå' ¥¤¨¤¤¤¡©©©©

åéáà ãåc Cøc ìëa Cìiå 'ä éðéòa øLiä.'le`nUE oini xq `le ©¨¨§¥¥©¥¤§¨¤¤¨¦¨¦§Ÿ¨¨¦§Ÿ
:`xnbd zl`eyàlà,`hg `l ediy`i m`äî[cvik-]íéi÷î éðà ¤¨¨£¦§©¥

weqtd z`(dk bk my)ediy`i zece` xn`pyåéðôì äéä àì eäîëå'§¨ŸŸ¨¨§¨¨

'åâå áL øLà CìîlkM Fc`n lkaE FWtp lkaE Faal lkA 'd l` ¤¤£¤¨¤§¨§¨§¨©§§¨§Ÿ§Ÿ
jk xg`e ,dligzn `hgy rnyne ,'EdnM mw `l eixg`e dWn zxFY©Ÿ¤§©£¨Ÿ¨¨Ÿ

`id weqtd zpeek :`xnbd zx`an ,daeyza ayïcL ïéc ìkL¤¨¦¤¨
ediy`iîdidyk ezekln `qk lr ayiy dryãò ,äðîL ïazpy ¦¤§Ÿ¤©

äøNò äðîL,oenn mlyl oicd ilran cg` z` ea aiige ,ezeklnl §Ÿ¤¤§¥
ïäì ïøéæçä.oenn eze` z` mdl xifgd -øîàz ànLxifgdl icky ¤¡¦¨¨¤¤¨Ÿ©
,oennd z`ìèðoennäfî,oica dligz edkify inn -ïúðåeze` z` ¨©¦¤§¨©

oennäæì,oica ciqtdyøîBì ãeîìzaezkd epcnln -ìëa' ¨¤©§©§¨
,'BãBàî,epenn lka xnelkíäì ïúpLoenn ,oica maiigy mze`l - §¤¨©¨¤

.BlMî¦¤
ayy `l` ,`hg ediy`i ezrcle ,lirl xen`d lr wleg ax

:daeyzaáøc àâéìôe`hg ax zrcly ,ax lr wleg ozpei iax - §¦¨§©
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ה'תשע"ג  כסלו י"א ראשון יום מדרבנן  לאיסור תורה איסור בין

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáçì øOa øëBnä©¥¨¨©£¥
ìk ïëå .íéîcä úà Bì øéæçéå ,ìëà ìëàM äî ...øBëa øOa àöîðå§¦§¨§©§©¤¨©¨©§©£¦¤©¨¦§¥¨
Bøáçì øác øëBnä ìáà ...äøBzä ïî Bìëàì øeñàL øác øëBnä©¥¨¨¤¨§¨§¦©¨£¨©¥¨¨©£¥
øëBnä ïéàå ,ìëà Z ïìëà íà ...íéøôBñ éøácî Búìéëà øeqàL¤¦£¦¨¦¦§¥§¦¦£¨¨¨©§¥©¥

.íeìë Bì øéæçî©£¦§
אכלו  אם שגם דאורייתא איסור בין ההבדל מה לעיין: ויש
שאם  דרבנן לאיסור הדמים, את לקונה מחזיר המוכר כבר,

כלום? לו מחזיר המוכר אין אכלם הקונה
הסמ"ע רלד)וכתב סי' את (חו"מ קנסו דאורייתא באיסור שדוקא

הש"ך אך קנסוהו. לא דרבנן באיסור אבל קיט המוכר, סי' (יו"ד

דמים סקכ"ז) שילם הלוקח דרבנן באיסור גם שהרי עלֿזה הקשה
קנסוהו  לא אם וגם טריפה, מבשר יותר השווה כשר בשר של

מחזיר המוכר "אין מדוע הטריפה, לדמי ראוי melkבנוגע הרי ,"
יותר  שקיבל ההפרש את להחזיר קנס משום ולא הדין מן לחייבו

טריפה? מדמי

ה'פריֿחדש' שם)ואכן את (יו"ד להחזיר חייב שהמוכר כתב
לו  מחזיר המוכר "אין והלשון לטריפה, כשירה שבין ההפרש

melk(סופרים מדברי (שאסורה עכו"ם גבינת לו במוכר מדברת "
להחזיר  צריך אינו כזה ובמקרה ישראל, לגבינת שווה שמחירה
באיסור  מדובר כי קנס, ואין שווה המחיר כי הדין מן כלום

דרבנן.
ה)ואחרונים לא, סי' חסד תורת ט; סי' ח"ב דווינסק שו"ת כתבו (צפע"נ

אחר: באופן דרבנן לאיסור דאורייתא איסור בין לחלק
מתועב  איסור ומאכל ה'חפצא' על גם חלים התורה איסורי
ולא  איסור דבר אכל הרי כשאכל אף ולכן, עצמו, מצד ואסור
איסורי  אבל דמים, לו להחזיר חייב המוכר ולכן ממנו, נהנה
ואין  חכמים, דברי על יעבור שלא ה'גברא' על רק נאמרו דרבנן
על  לעבור נתכוון ולא בשוגג וכשאכל עצמו, מצד בדבר האיסור
צריך  המוכר אין ולכן כלל" איסורא עבד "לא חכמים דברי

כלום. לו להחזיר

ה'תשע"ג  כסלו י"ב שני יום המוכר? מיהו

:· ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éða äMîçî ãçàî ç÷Blä©¥©¥¤¨¥£¦¨§¥
íäéðéa ç÷nä éîc çépî Z ç÷ì íäî énî òãBé Bðéà àeäå ...íãà̈¨§¥¥©¦¦¥¤¨©©¦©§¥©¤¨¥¥¤
éãk ,ãçàå ãçà ìëì íéîc ïúBð Z ãéñç àeä íàå ...÷lzñîe¦§©¥§¦¨¦¥¨¦§¨¤¨§¤¨§¥

.íéîL éãé úàöì̈¥§¥¨©¦
בגמרא מבוארים ההלכה בתחילת הרמב"ם קיח,דברי (יבמות

ה'כסף ב) ביאר לכולם, ישלם חסידות שממידת שכתב ומה .
בגמרא מהנאמר זאת למד שהרמב"ם א)משנה' לז, שהאומר (ב"מ

אחד  של אביו או ממי, יודע ואיני מכם מאחד גזלתי לשנים
יודעים) אינם הם (וגם הוא מי יודע ואיני מנה אצלי הפקיד מכם
ידי  לצאת כדי אך לשניהם, לשלם צריך אינו הדין מעיקר -

חייב. שמים
והרשב"א הרמב"ן לדעת שם)אך שמים (ב"מ ידי לצאת החיוב

שיש  בפיקדון וכן הגזלה בעצם איסור שעבר בגזלן רק נאמר
לצאת  כדי לשלם עליו ולכן המפקיד, מי ששכח מצדו פשיעה
דרך  כי שמים, ידי לצאת אפילו חיוב אין במקח אך שמים. ידי
להעלות  הלוקח על  היה ולא מיד התשלום את לתבוע המוכר
שלא  ומאחר המוכר, שהוא ולומר לשקר יעז אחר שאדם בדעתו
ידי  לצאת כדי אפילו לשלם חייב אינו מצדו פשיעה היתה

שמים.
לצאת  אפילו חיוב אין שבו מקרה יש הרמב"ם לדעת ואף

כתב בפקדון שהרי שמים, ה"ד)(ידי פ"ה ופקדון שאלה שני הל' שאם
מתוכם  שמאה זוז, מאות שלוש פלוני אצל הפקידו אדם בני
טען  הפקדון את לתבוע וכשבאו לשני, ומאתיים לאחד שייכים
מאה  אחד לכל לשלם עליו שלו, הם שהמאתיים אחד כל
אחד  לכל שישלם כתב ולא לעולם, אצלו מונח יהא והשאר

שמים. ידי לצאת כדי מאתיים
המשפט' ה'שער מבאר הדבר סק"ב)ובטעם רכב יש (סי' במקח :

כיון  בפקדון אך המוכר, מי לזכור עליו היה כי פשיעה קצת
כלל, מצדו פשיעה אין זה על זה וסמכו כאחד שניהם לו שנתנו

שמים. ידי לצאת כדי אפילו ופטור
החושן' סק"א)וה'קצות ש על (סי' חיוב אין בפקדון מבאר:

ליטלו, לבעלים לאפשר רק עליו אלא לבעליו להשיבו השומר
ידי  לצאת אפילו חיוב עליו אין הבעלים מי ידוע אין וכאשר
את  להשיב חובה עליו מוטלת לא מלכתחילה כי שמים,
מיהו  יודע שאינו ומאחר לשלם, חייב חפץ הקונה אך הפקדון.

שמים. ידי לצאת כדי לכולם ישלם המוכר

ה'תשע"ג  כסלו י"ג שלישי יום לפירותיו  הגוף קנין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰.åéúBøôì óebä íãà äð÷î©§¤¨¨©§¥¨
éøäL ,íìBòì àa àlL øáã äð÷î äæ ïéàå ...äðzîa ïéa ,øëîa ïéa¥§¤¤¥§©¨¨§¥¤©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨¤£¥

.úBøtì äð÷îe éeöî óebä©¨©§¤©¥
התוספות עבד)לדעת ד"ה א לג, לפירותיו (ב"מ הגוף הקנאת

הפירות  שצמיחת היינו דאתו", "עבידי שהפירות מפני מועילה
הרשב"א אבל ממילא. בדרך ומוכרח צפוי דבר היא (גיטין מהדקל

ב) מידי מב, לפירותיו] אילן [בהקנאת דניבעי אשכחן "דלא כתב
גם  מועילה לפירותיו האילן הקנאת ולדעתו דאתי" דעבידי

דאתו". "עבידי של התנאי מתקיים שלא במקרה
מקנה  אדם שאין הדבר בטעם תלויה שהמחלוקת לבאר ויש

לעולם בא שלא לא):דבר עמ' לעולם בא שלא דבר ערך אנצ"ת (ראה

שכתבו ב)יש סו, ב"מ איננו (נמוק"י הדבר המכר שבשעת כיון כי
לא ezrcבעולם dknq,דעת גמירות כאן שאין וכיון הלוקח של

שכתבו  ויש קנין. כאן אין יג)לכן ב, טור המשולש טור כי (תשב"ץ
כאן אין בעולם לא שהדבר iynnמכיון xac.עליו יחול שהקנין

לפירותיו: אילן המקנה דין את לבאר יש זה פי ועל
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דעת, גמירות בו אין לעולם' בא שלא ש'דבר השיטה לפי
בעולם), (הקיים שבאילן הפירות זכות את שמקנה בכך די לא
כזה  במקרה רק כי דאתו", "עבידי יהיו שהפירות גם צריך אלא
התוספות  דעת וזו לקנות, בדעתו וגמר הלוקח של דעתו סמכה

דאתו". "עבידי שהפירות בתנאי רק מועיל שהקנין שכתבו

הוא  לעולם בא שלא דבר של שהחסרון השיטה לפי ואילו
לפירות  עצמו האילן את הקנה אם הרי ממשי, בדבר שאינו
צורך  ואין ממשי, דבר הוא האילן כי חל הקנין ממנו, היוצאים

הרשב"א. שיטת וזוהי דאתו". "עבידי גם יהיו שהפירות
(172 'nr ,f cec lcbn)

ה'תשע"ג  כסלו י"ד רביעי יום הרוב? אחר בממון הולכים מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ÂÎ ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éøác ìëa :ìBãb øwò äæå§¤¦¨¨§¨¦§¥
ì øçà ïéëìBä ïzîe àOî.âäðnä øçàå íB÷nä BúBàa íãà éða ïBL ©¨©¨§¦©©§§¥¨¨§©¨§©©©¦§¨

הט"ו)להלן לשון (פכ"ח "אחר אפילו שהולכים הרמב"ם כתב
aex."להם הידועים המקום אנשי

הרוב  אחר בממון הולכין שאין היא הלכה הרי להבין: ויש
א) צב, הרשב"ם(ב"ב של וכהסברו לשחיטה),, ד"ה אין (שם, שאם

מחברו  והמוציא מחצה על כמחצה זה הרי הרוב אחר הולכים
הראיה? עליו

לבאר: ויש
עמדת  כאשר רק אמור הרוב אחר בממון הולכים שאין הכלל
שהרוב  מאחר חבית. לחבירו המוכר ולדוגמה: ידועה. המיעוט
חבית  לכד גם קורא המיעוט ורק כד ולכד חבית לחבית קורא
בטענה  כד לקונה נותן המוכר אם הרי ידועה), זה מיעוט (ודעת

חבית  לתבוע יכול הקונה אין 'חבית', באומרו נתכוין שלכך
ממון  להוציא טענה זו אין כי חבית, לחבית קורא שהרוב בנימוק

א)מבעליו כז, .(ב"ק
הרוב  דעת - ידועה לא המיעוט דעת המכירה בעת אם אמנם,
אפשר  אי שונה, המיעוט שדעת כך אחר יתברר אם ואף קובעת,
אין  כי הרוב", אחר בממון הולכין "אין בטענת המקח את לבטל
היתה  לא זו דעה שהרי המיעוט כדעת היתה המוכר שדעת לומר

המקח. בשעת ידועה
הרמב"ם שהדגיש כח)וזהו "לשון (בפרק אחר ללכת שיש וכתב

המקום אנשי בלבד mirecidרוב הרוב דעת כאשר כי להם",
הרוב. אחר הולכים בממון גם המקח, בעת ידועה

.(c spr ,`q 'iq wgvi lgp)

ה'תשע"ג  כסלו ט"ו חמישי יום מילדים  המינים ארבעת קניית

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰äðwL ïèwL ,éì äàøé¥¨¤¦¤¨¨¤¨¨
ïéàL ét ìò óà ,Bãéa ãîòz Z ò÷øwa ÷éæçäå íéîc ïúðå ò÷ø÷©§©§¨©¨¦§¤¡¦©©§©©£Ÿ§¨©©¦¤¥
íãàì ïéëæå ,àeä eðéðôa BðéàL éîk ïèwäL ;íeìk ò÷ø÷a Bøkîî¦§¨§©§©§¤©¨¨§¦¤¥§¨¥§¨¦§¨¨

.åéðôa àlL¤Ÿ§¨¨
מקח  לו תיקנו וחכמים זכייה, כוח לקטן אין תורה מדין

במטלטלין שכאשרה"א)(לעיל וממכר הרמב"ם ומחדש .dpew
הקניין חל זכיה,dxezdnקרקע כח אין בעצמו שלקטן אף כי ,

שלא  לאדם 'זכין מדין המקנה דעת מועילה לו מקנה אחר כאשר
יכול  אחר ואדם דעת, לו שאין הוא בקטן החיסרון כי בפניו',

בעבורו סק"ד)לפעול רלה סי' החשן .(קצות
בגמרא ב)והנה, מו, לקטן (סוכה לולב לתת לאדם שאין נאמר

קונה  הקטן כי בעצמו, בו שיצא קודם סוכות של ראשון ביום
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ה'תשע"ג  כסלו ט"ז שישי יום לקנין? כוונה צריך האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰øbä éñëða øãBòä̈¥§¦§¥©¥
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סבור  אלא הגר נכסי שהם יודע ואינו הגר בנכסי העודר
דעת  צריך שקנין מפני אותם, קונה אינו - שלו הללו שהנכסים

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הנכסים  את לקנות התכוון לא והעודר ב)וכוונה, נב, .(יבמות
ביצה במסכת א)והנה, לשאיבת (לט, בנוגע אמוראים נחלקו

"מילא  ישראל: לארץ בדרכם בבל עולי שעשו מבורות מים
מי  כרגלי אמר נחמן רב לחבירו, ונתן בבל] עולי של [מבור

הממלא". כרגלי אמר ששת רב לו, שנתמלאו
רש"י במגביה)לדעת ד"ה ע"ב ששת (שם ורב נחמן רב מחלוקת

שכיוון  סובר ששת רב לחבירו": מציאה "מגביה בדין היא
חברו קנה לא לחברו מציאה המגביה כי קנה, לא (בבא שחברו

א) י, שאמנם מציעא סובר נחמן רב ואילו קנה. המגביה  לכן –
המים  ששת רב לפי ולכן קנה. לא המגביה גם אך קנה לא חברו

נחמן  לרב ואילו לו, קנויים המים שהרי הממלא", "כרגלי הם
קנה, לא שהממלא מפני לו" שנתמלאו מי "כרגלי הם המים

לידיו. מגיעים כשהם לו, שנתמלאו למי נקנים והמים
את  קונה לחברו מציאה המגביה ששת רב לדעת כן, ואם

לקנות. דעת לו היתה שלא למרות המציאה
התוספות לדעת שם)ואולם דעת,(ביצה ללא לקנות ניתן לא

חברו  קנה לחברו מציאה המגביה האם היא המחלוקת ולגרסתם
חברו, קנה - לחברו מציאה המגביה נחמן רב לדעת קנה: לא או
ששת  רב לדעת ואילו לו", שנתמלאו מי "כרגלי הם המים ולכן

הממלא". "כרגלי הם המים ולכן חברו, קנה לא

ה'תשע"ג  כסלו י"ז קודש שבת מסותרת  מתנה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰...äðzî ïúBpä©¥©¨¨
éøöBì eðúe øúqa eáúk :íéãòì øîà .úîñøôîe äéeìâ äéäzL C ¨¦¤¦§¤§¨§ª§¤¤¨©§¥¦¦§©¥¤§

økîéå øæçiL ,íéøçà ïBîî ãaàì éãk íéøòî äfL ;íeìk dðéà Z¥¨§¤¤©§¦§¥§©¥¨£¥¦¤©£Ÿ§¦§Ÿ
øîàå :Ba áeúk ïéàL ò÷ø÷ úðzî øèL ìk ,Cëéôì .ïziL øçà©©¤¦¥§¦¨¨§©©§©©§©¤¥¨§¨©
dì ïéLLBç ...úîñøeôîe äéeìâ äðzî Bì eáúk ...ïúBpä éðBìt eðì̈§¦©¥¦§©¨¨§¨§§¤¤§¦¨

.ìa÷îä äëæ àìå ,àéä úøzñî äðzî ànL¤¨©¨¨§ª¤¤¦§Ÿ¨¨©§©¥
שהטעם  הרמב"ם ומבאר מתנה, אינה בסתר שניתנה מתנה
ביניהם  קנוניה יעשו והמקבל הנותן שמא לחשוש יש כי הוא
ויבוא  אחר לאדם המתנה את הנותן ימכור זו נתינה ולאחר
שמתנה  חכמים קבעו ולכן מהקונה. אותה ויוציא המתנה מקבל

מתנה. אינה – ומפורסמת גלויה שאינה
והרשב"ם הראב"ד  מגבינן)אך לא ד"ה ב מ, שהחשש (ב"ב ביארו

וקיבל  היות אך אחר, לאדם זו מתנה נתן או מכר כבר שמא הוא
ז  מאדם הנאה מטעה טובת שבאמת אף זו, מתנה לו נותן לכן ה

בסתר אותה נותן ולכן לאחר, נמסרה כבר שהרי משנה,אותו (מגיד

משנה) .לחם
המתנה  שמא הוא שהחשש מפרש, הרמב"ם אין ומדוע
ממה  עדיף זה וטעם כלל, קנה לא המקבל ולכן לאחר נמסרה

קנוניה? עשו והמקבל שהנותן חששו שחכמים שכתב,
האזל': ה'אבן מבאר

שם)הגמרא היינו (ב"ב 'סתמא', לעדים אמר הנותן אם דנה
להם  אמר לא גם אך לו', ותנו בסתר 'כתבו במפורש אמר שלא
'מתנה  נחשב הדבר האם – ומפורסמת' גלויה מתנה 'כתבו
לה  "חוששים זה במקרה שגם היא הגמרא ומסקנת מסותרת'?

היא" מסותרת ב)שמא בהלכה .(וכמובא
כבר  שניתנה מחשש מתנה אינה מסותרת' ש'מתנה נפרש ואם
מדוע  – זה לאדם המתנה את להקנות מתכוין ואינו אחר לאדם
יטען  אם והרי מסותרת", למתנה "חוששים הגמרא אומרת
לא  ואם טענתו, את נקבל המתנה את לתת התכוין שלא הנותן

מיגש הר"י לשיטת ואכן כדין? מתנה זו תהא – כלום (הובא יטען

המקבל,במ"מ) זכה לא להקנות התכוין שלא טוען הנותן אם רק
המקבל. זכה – כלום טוען אינו ואם

לגמרי, פסול 'סתם' שכתוב השטר הרמב"ם לדעת אבל
לפרש  בהכרח ולכן זו, במתנה המקבל יזכה לא ולעולם
כדי  השטר את פסלו חכמים כי במתנה זכה לא שהמקבל

הקונה. כנגד המקבל עם קנוניה יעשה לא שהנותן
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ה'תשע"ג  כסלו י"א ראשון יום

dxikn zFkld¦§§¦¨
טז  ¤¤ּפרק

נאכל,‡. זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין ּגּנה, זרעֹוני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר
צמחּו ולא הּדמים לחברֹו, את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן חּיב - ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

מחמת  צמחּו ׁשּלא והּוא, לזריעה; ׁשחזקתן מּמּנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקח
לקת  אם אבל חּיב עצמן; אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבאחריּותן,
ולא ·. ּוזרען, ּוׂשעֹורים, חּטים ּכגֹון הּנאכלים, זרעים לֹו ְְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָֹמכר

ּבאחריּותן  חּיב אינֹו - ּבני צמחּו ׁשרב ּפׁשּתן, זרע היּו אפּלּו ; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
חּיב  אינֹו אֹותֹו, ואֹוכלין הֹואיל - לזריעה אֹותֹו קֹונין ְְְִִִִִֵַָָָָאדם
חּיב  לזרע, קֹונה ׁשהּוא הֹודיעֹו ואם זריעתֹו. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבאחריּות
ולצביעה. לרפּואה הּנמּכרים לדברים הּדין והּוא ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָָָָּבאחריּותן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
והֹודיעֹו‚. מחברֹו, מּקח הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּכאן

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו ּפלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מּקחי  לי 'החזר לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - מּום ּבֹו נמצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָלׁשם
להביא  מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאן';

ׁשם  למכרֹו אֹו ׁשהֹודיעֹו,ממּכרֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
למדינה  ׁשּיֹוליכֹו הֹודיעֹו לא אם אבל מֹוכר. ּברׁשּות הּוא ְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָֹהרי
הּלֹוקח, ּברׁשּות זה הרי - מּום ׁשם ּבֹו ונמצא והֹוליכֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחרת,

לּמֹוכר. ּבמּומֹו הּמּקח ׁשּיחזיר ְְִִֵֶַַַַָעד
הרי „. - נגנב אֹו ּכ אחר ואבד מּום, ּבֹו ונמצא מּקח ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָהּלֹוקח

ונפסד  התליע ואם לּמֹוכר; ׁשּיחזירֹו עד לֹוקח, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַזה
להֹודיע  לֹו היה ואם מֹוכר. ּברׁשּות זה הרי הּזמן, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָמחמת

לֹוקח. ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא ְְֲִִֵֵֵֶַַֹלּמֹוכר
לֹו:‰. לֹומר יכֹול - נּגח ונמצא לחברֹו, ׁשֹור ְְֲִֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

הּלֹוקח  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה .'ל מכרּתיו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ'לׁשחיטה
קֹונה  ׁשהּוא ידּוע היה אם אבל ולחריׁשה; לׁשחיטה ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָקֹונה

וחֹוזר  טעּות, מּקח זה הרי - ּבלבד ּכּיֹוצא לחריׁשה ּכל וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ֶָּבזה.

.Â נֹודע אם - טרפה ונמצאת ּוׁשחטּה לּטּבח, ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמֹוכר
את  לֹו מחזיר זה הרי ּכׁשּלקחּה, טרפה ׁשהיתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבוּדאי

הּדמים  את הּמֹוכר ויחזיר למד,הּׁשחּוטה אּתה מּכאן . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  מּום הּלֹוקח ּבֹו ועׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ׁשּדרּכֹו ּדבר עׂשה אם - הראׁשֹון הּמּום לֹו ׁשּיּודע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּנה, ואם ּפטּור; - הּטרפה את ׁשּׁשחט זה ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלעׂשֹותֹו,
הּמּקח  מחזיר - הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר מּום ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹועׂשה

ׁשעׂשה. הּמּום ּדמי ּומׁשּלם ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,
.Ê הּמּום נֹודע ּכ ואחר חלּוק, מּמּנּו לעׂשֹות ּוקרעֹו ּבגד ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָקנה

ּכ ואחר ּתפרֹו, הּקרעים. את לֹו מחזיר - הּקריעה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמחמת

וכן  הּמֹוכר. מן הּתפירה ׁשבח נֹוטל הׁשּביח, אם - הּמּום ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָנֹודע
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.Áלֹו נראה זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר
הּפרֹות  ּכל מחזיר לּבעלים, קרקע להחזיר רצה אם - מּום ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּבּה

ׂשכר.ׁשאכל  לֹו להעלֹות צרי ּבּה, ודר חצר היתה ואם ; ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ
.Ë הּמּקח ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר

הּמּום אֹותֹו הּדמים מחמת את מחזיר זה הרי -. ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
.Èטֹוחנֹות לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר ,[שינים]ּכיצד? ֲֲֵֵֵֵֶַַַ

ּכּלן  לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּניחֹו
הרי  - ּברעב ׁשּמת עד אֹוכל אינֹו ׁשּזה יֹודע היה ולא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואֹוכלין,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּדמים. את לֹו ויחזיר הּנבלה, את לֹו מחזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה

ֶָּבזה.
.‡È מׁשהה ואינֹו לזה, ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח ספסר הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיה

ׁשבּועת  נׁשּבע הּספסר הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּמּקח
הּלֹוקח  על ׁשהיה מּפני ונפטר; זה, ּבמּום ידע ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּסת
והיה  ׁשּימּות, קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני הּׁשֹור ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלבּדק
הּוא  עׂשה, ולא הֹואיל הראׁשֹון. הּמֹוכר על מחזירֹו ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹהּספסר

עצמֹו על ּבזה.הפסיד ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.·È לממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

אכל, ּׁשאכל מה הּבׂשר - מן והּנׁשאר הּדמים; את לֹו ויחזיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשֹוחט  וכן הּדמים. את להן ויחזיר יּקבר, - הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּביד
אכל, ּׁשאכל מה - טרפה ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת
לּטּבח, הּבׂשר יחזיר - אכל ּׁשּלא ּומה הּדמים; את לֹו ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויחזיר

הּדמים. את לֹו ְְִִֶַַָויחזיר
.‚È הּלֹוקח ׁשהאכילֹומכר אֹו לּגֹויים, טרפה ׁשל זה ּבׂשר ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּטּבח  לֹו ויחזיר הּטרפה, ּדמי על הּטּבח עם יחּׁשב - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָלּכלבים
הּמֹותר  ּבזה.את ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַָָָ

.„Èּבׂשר ונמצאּוהּמֹוכר ּפרֹות, ּבכֹור; ּבׂשר ונמצא לחברֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
להן  ויחזיר אכלּו, ּׁשאכלּו מה - נס יין ונמצא יין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָטבלים;

הּדמים  הּתֹורה,את מן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אּסּורֹו ׁשהיה ּבין ּבכרת, אּסּורֹו ׁשהיה ּבין - ּדינֹו הּוא ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכ
מּדברי  אכילתֹו ׁשאּסּור ּדבר הּמֹוכר אבל ּבלבד. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבלאו
ונֹוטל  הּפרֹות את מחזיר קּימין, הּפרֹות היּו אם - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָסֹופרים
ּכלּום. לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכלן, אכלן ואם ּדמיו; ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָאת
את  מחזיר - מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין הניה, אּסּורי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכל

ּכלל. מכירה ּדין ּבהן ואין ְְְִִִֵֶַָָָָהּדמים,

יז  ¤¤ּפרק
רעֹות ‡. ונמצאּו יפֹות חּטים לֹו מכר ּבּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָָארּבע

- יפֹות ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּלֹוקח -ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹ
רעֹות, ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹהּמֹוכר
למעלה  ׁשאין יפֹות ׁשאינן ּפי על אף - יפֹות ונמצאּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיפֹות
ׁשתּות  הֹוניה ׁשם יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ולא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמהן,

אֹוניה  ּומחזיר קנה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד אין -. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
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ׁשחממית·. חּטים הּמֹוכר אֹו[אדומה]אבל לבנה, ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ׁשקמה  ׁשל ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחממית, ונמצאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלבנה

מדברית] ונמצא [תאנה יין זית, ׁשל ונמצאּו ׁשקמה ׁשל ,ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
ּבחברֹו, לחזר יכֹול מׁשניהן אחד ּכל - יין ונמצא חמץ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמץ,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאין
.‚- מּיד והחמיץ ּבקנקּניו הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

אני  'לתבׁשיל לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו, חּיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאינֹו
טעּות  מּקח זה הרי מחמיץ, ׁשּיינֹו ידּוע ואם לֹו'; מכר צרי . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לֹו: אמר אם - והחמיץ הּמֹוכר ּבקנקּני הּוא והרי יין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָלֹו
יינ[לתבשיל]'למקּפה 'הרי לֹו: ואֹומר מחזיר - 'צרי אני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָ

מעט'. מעט לבּׁשל אּלא לׁשּתֹותֹו קניתי לא ׁשאני ,ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוקנקּנ
ׁשהרי  להחזיר, יכֹול אינֹו - הּוא' 'למקּפה לֹו אמר לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹואם
עד  לׁשהֹותֹו ל היה ולא אֹותֹו? ׁשתית לא 'לּמה לֹו: ְְְִִֵַָָָָָָֹֹאֹומר

ְִֶַׁשּיחמיץ'.
מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

ּברׁשּות  זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
לֹוקח  ּברׁשּות ,ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר .הּמֹוכר, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מעט,‰. מעט למכרּה ּכדי לחברֹו יין ׁשל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ואם  לּמֹוכר; חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא  וׁשהה ה ּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב הּלֹוקח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנה

הּלֹוקח  ּברׁשּות היא הרי - יין מכר ׁשל חבית המקּבל וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
וקדם  ׁשם, ּולמכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחברֹו
ּברׁשּות  זֹו הרי - החמיצה אֹו הּיין הּוזל לׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתּגיע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ׁשהחבית מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר,

.Âמבּׂשם 'יין לחברֹו: חּיב [עמיד]האֹומר ,'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֻ
,'ל מֹוכר אני יׁשן 'יין לֹו: אמר העצרת. עד לֹו ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
ׁשנים; ׁשלׁש מּׁשל 'מיּׁשן', ׁשעברה; ׁשנה מּׁשל לֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻנֹותן
מנהג  ׁשם ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. עד יחמיץ ולא ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי

הּמדינה. ּכמנהג הּכל ְְְִִַַַַָָֹידּוע,
.Ê,'למקּפה ל מֹוכר אני יין ׁשל זה 'מרּתף לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהאֹומר

עליו  מקּבל הּלֹוקח הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּכבר  אּלא טֹוב , יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעׂשרה

להׁשּתּנֹות יקּבל.[להחמיץ]התחיל לא - זה על יתר ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
.Áאֹו ,'ל מֹוכר אני למקּפה יין ׁשל 'מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר

ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני יין ׁשל 'חבית לֹו: ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשאמר
לֹו נֹותן - יין' ׁשל זה 'מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. וראּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה
אמר  יפה. ולא רע לא ּבינֹוני, הּוא ׁשהרי ּבחנּות, הּנמּכר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיין
ּכּלֹו אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,'ל מֹוכר אני זה 'מרּתף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹֻלֹו:

הּגיעֹו ּבזה.חמץ, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶֶַָָֹ
.Ë קֹורת' אֹו: ,'ל מֹוכר אני עץ ׁשל 'ערבה לחברֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹומר

ּבֹו לחּפר ׁשראּוי עץ לֹו נֹותן אינֹו - 'ל מֹוכר אני הּבד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּבית
ערבה  אּלא הּבד, ּבית לקֹורת ׁשראּויה קֹורה אֹו ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָערבה,
אֹומר: הרֹואה ׁשּכל ּבצּורתּה, הּבד ּבית קֹורת אֹו ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּבצּורתּה,

הּבד' ּבית קֹורת 'זֹו אֹו: ערבה', ּבזה.'זֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָ

יח  ¤¤ּפרק
ּוממּכר,‡. ּבמּקח אדם ּבני את לרּמֹות את אסּור לגנב אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיׁש יֹודע היה זה. ּבדבר יׂשראל ואחד ּגֹויים ואחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדעּתם;
הּברּיֹות  ּדעת לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו מּום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹּבממּכרֹו

אסּור. ְִִָָּבדברים,
מפרּכסין·. הּבהמה,[מייפים]אין את ולא האדם, את לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

מפרּכס  אבל ּכחדׁשים. ׁשּיראּו ּכדי היׁשנים הּכלים את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
צרּכן. ּכל וייּפה ויגהץ ׁשּיׁשּוף ּכגֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהחדׁשים,

חזרין‚. ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין סובין]אין [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צֹובעים  ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׂשרקאת  את [אודם]הּפנים נֹופחין ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבמים; הּבׂשר את ׁשֹורין ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקרבים,
ּבכלל  לגֹוי נבלה ּבׂשר מֹוכרין ואין אסּורין. אּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים
ּכׁשחּוטה. אצלֹו ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

לבר„. ּפי[לברר]מּתר על לא אבל הּגריסין, [בשטח את ְֲִִִֶַַָָָֹֹֻ
התבואה]הּמגּורההעליון] את [אוצר ּכגֹונב אּלא ׁשאינֹו , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קליֹות  לחּלק לחנוני ּומּתר ּברּור. ׁשהּכל וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהעין,
אצלֹו; לבֹוא להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות לּתינֹוקֹות ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואגֹוזים
ּבני  ואין מּמּנּו, ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק מּׁשער ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַּופֹוחת

הּדעת. ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשּוק
ואין ‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין

והחדׁשים  ּביקר הי ׁשנים ואפּלּו ּבחדׁשים, יׁשנים לֹומר ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹצרי
ליּׁשנן  רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני קׁשה ּבזֹול, לערב הּתירּו ּביין . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּגּתֹות ּבין התסיסה]ּבר תהליך מּפני [באמצע ּבלבד, ְְְִִִֵֵַַַ
מקֹום; ּבכל לערב מּתר נּכר, טעמֹו היה ואם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּמׁשּביחֹו.
מּתר  ּולפיכ ּבֹו; מרּגיׁש הּלֹוקח טעמֹו, הּנּכר ּדבר ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשּכל

אֹותֹו. ְֵָלערב
.Â לא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּפי  על אף לתּגר ולא מֹודיעֹו; ּכן אם אּלא ּבחנּות, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹימּכרּנּו
מים  להּטיל ׁשּנהגּו ּומקֹום אחרים. ּבֹו ירּמה ׁשּמא ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמֹודיעֹו,

הּגּתֹו ּבין ׁשּיהיה והּוא, יּטיל; .ת ּביין, ְְְִִִִֵֶֶַַַ
.Êּפיטס לתֹו ונֹותן ּגּתֹות, מחמׁש נֹוטל אחד;[גיגית]הּתּגר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּגרנֹות תבואה]מחמׁש שדשים מגּורה [מקומות לתֹו ונֹותן , ְְְְֵֵֵָָָ
לערב. יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ְְְִִֵֵֶַַַַָֹאחת;

.Á ׁשמרים לערב ּכל אסּור ואפּלּו ּבׁשמן, ּבין ּביין ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אסּור. יֹום, ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא;

לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן לכלי, מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל
.Ëלֹו מכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו מזּקק, ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר

לג  מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג מקּבל סתם, ּומקּבל ׁשמן ; ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּׁשמן, ּפני על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשאר

מקֹום. ּבאֹותֹו הּידּועים הּׁשמרים על ְְְִִֵַַַָָָיתר
.È ׁשהּׁשמן ּבתׁשרי מעֹות לֹו ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מּפני  ּגדֹולה ׁשהיא ּתׁשרי, ּבמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה. הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו

מ  קטּנה אּלא ׁשהיא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר ּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבלבד  .הּׁשמרים ְְִִַַָ

.‡È לכל קיטנית רבע עליו מקּבל לחברֹו, חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר
עדׁשים,סאה  סאה. לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל ׂשעֹורים, . ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹ

עפרּורית רבע עליו קטנות]מקּבל ואבנים לסאה.[עפר ְְְִִֵַַַָָָֹ
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ׁשחממית·. חּטים הּמֹוכר אֹו[אדומה]אבל לבנה, ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ׁשקמה  ׁשל ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחממית, ונמצאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלבנה

מדברית] ונמצא [תאנה יין זית, ׁשל ונמצאּו ׁשקמה ׁשל ,ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
ּבחברֹו, לחזר יכֹול מׁשניהן אחד ּכל - יין ונמצא חמץ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמץ,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאין
.‚- מּיד והחמיץ ּבקנקּניו הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

אני  'לתבׁשיל לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו, חּיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאינֹו
טעּות  מּקח זה הרי מחמיץ, ׁשּיינֹו ידּוע ואם לֹו'; מכר צרי . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לֹו: אמר אם - והחמיץ הּמֹוכר ּבקנקּני הּוא והרי יין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָלֹו
יינ[לתבשיל]'למקּפה 'הרי לֹו: ואֹומר מחזיר - 'צרי אני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָ

מעט'. מעט לבּׁשל אּלא לׁשּתֹותֹו קניתי לא ׁשאני ,ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוקנקּנ
ׁשהרי  להחזיר, יכֹול אינֹו - הּוא' 'למקּפה לֹו אמר לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹואם
עד  לׁשהֹותֹו ל היה ולא אֹותֹו? ׁשתית לא 'לּמה לֹו: ְְְִִֵַָָָָָָֹֹאֹומר

ְִֶַׁשּיחמיץ'.
מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

ּברׁשּות  זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
לֹוקח  ּברׁשּות ,ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר .הּמֹוכר, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מעט,‰. מעט למכרּה ּכדי לחברֹו יין ׁשל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ואם  לּמֹוכר; חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא  וׁשהה ה ּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב הּלֹוקח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנה

הּלֹוקח  ּברׁשּות היא הרי - יין מכר ׁשל חבית המקּבל וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
וקדם  ׁשם, ּולמכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחברֹו
ּברׁשּות  זֹו הרי - החמיצה אֹו הּיין הּוזל לׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתּגיע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ׁשהחבית מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר,

.Âמבּׂשם 'יין לחברֹו: חּיב [עמיד]האֹומר ,'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֻ
,'ל מֹוכר אני יׁשן 'יין לֹו: אמר העצרת. עד לֹו ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
ׁשנים; ׁשלׁש מּׁשל 'מיּׁשן', ׁשעברה; ׁשנה מּׁשל לֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻנֹותן
מנהג  ׁשם ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. עד יחמיץ ולא ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי

הּמדינה. ּכמנהג הּכל ְְְִִַַַַָָֹידּוע,
.Ê,'למקּפה ל מֹוכר אני יין ׁשל זה 'מרּתף לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהאֹומר

עליו  מקּבל הּלֹוקח הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּכבר  אּלא טֹוב , יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעׂשרה

להׁשּתּנֹות יקּבל.[להחמיץ]התחיל לא - זה על יתר ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
.Áאֹו ,'ל מֹוכר אני למקּפה יין ׁשל 'מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר

ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני יין ׁשל 'חבית לֹו: ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשאמר
לֹו נֹותן - יין' ׁשל זה 'מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. וראּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה
אמר  יפה. ולא רע לא ּבינֹוני, הּוא ׁשהרי ּבחנּות, הּנמּכר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיין
ּכּלֹו אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,'ל מֹוכר אני זה 'מרּתף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹֻלֹו:

הּגיעֹו ּבזה.חמץ, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶֶַָָֹ
.Ë קֹורת' אֹו: ,'ל מֹוכר אני עץ ׁשל 'ערבה לחברֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹומר

ּבֹו לחּפר ׁשראּוי עץ לֹו נֹותן אינֹו - 'ל מֹוכר אני הּבד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּבית
ערבה  אּלא הּבד, ּבית לקֹורת ׁשראּויה קֹורה אֹו ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָערבה,
אֹומר: הרֹואה ׁשּכל ּבצּורתּה, הּבד ּבית קֹורת אֹו ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּבצּורתּה,

הּבד' ּבית קֹורת 'זֹו אֹו: ערבה', ּבזה.'זֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָ

יח  ¤¤ּפרק
ּוממּכר,‡. ּבמּקח אדם ּבני את לרּמֹות את אסּור לגנב אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיׁש יֹודע היה זה. ּבדבר יׂשראל ואחד ּגֹויים ואחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדעּתם;
הּברּיֹות  ּדעת לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו מּום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹּבממּכרֹו

אסּור. ְִִָָּבדברים,
מפרּכסין·. הּבהמה,[מייפים]אין את ולא האדם, את לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

מפרּכס  אבל ּכחדׁשים. ׁשּיראּו ּכדי היׁשנים הּכלים את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
צרּכן. ּכל וייּפה ויגהץ ׁשּיׁשּוף ּכגֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהחדׁשים,

חזרין‚. ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין סובין]אין [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צֹובעים  ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׂשרקאת  את [אודם]הּפנים נֹופחין ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבמים; הּבׂשר את ׁשֹורין ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקרבים,
ּבכלל  לגֹוי נבלה ּבׂשר מֹוכרין ואין אסּורין. אּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים
ּכׁשחּוטה. אצלֹו ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

לבר„. ּפי[לברר]מּתר על לא אבל הּגריסין, [בשטח את ְֲִִִֶַַָָָֹֹֻ
התבואה]הּמגּורההעליון] את [אוצר ּכגֹונב אּלא ׁשאינֹו , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קליֹות  לחּלק לחנוני ּומּתר ּברּור. ׁשהּכל וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהעין,
אצלֹו; לבֹוא להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות לּתינֹוקֹות ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואגֹוזים
ּבני  ואין מּמּנּו, ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק מּׁשער ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַּופֹוחת

הּדעת. ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשּוק
ואין ‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין

והחדׁשים  ּביקר הי ׁשנים ואפּלּו ּבחדׁשים, יׁשנים לֹומר ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹצרי
ליּׁשנן  רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני קׁשה ּבזֹול, לערב הּתירּו ּביין . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּגּתֹות ּבין התסיסה]ּבר תהליך מּפני [באמצע ּבלבד, ְְְִִִֵֵַַַ
מקֹום; ּבכל לערב מּתר נּכר, טעמֹו היה ואם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּמׁשּביחֹו.
מּתר  ּולפיכ ּבֹו; מרּגיׁש הּלֹוקח טעמֹו, הּנּכר ּדבר ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשּכל

אֹותֹו. ְֵָלערב
.Â לא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּפי  על אף לתּגר ולא מֹודיעֹו; ּכן אם אּלא ּבחנּות, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹימּכרּנּו
מים  להּטיל ׁשּנהגּו ּומקֹום אחרים. ּבֹו ירּמה ׁשּמא ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמֹודיעֹו,

הּגּתֹו ּבין ׁשּיהיה והּוא, יּטיל; .ת ּביין, ְְְִִִִֵֶֶַַַ
.Êּפיטס לתֹו ונֹותן ּגּתֹות, מחמׁש נֹוטל אחד;[גיגית]הּתּגר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּגרנֹות תבואה]מחמׁש שדשים מגּורה [מקומות לתֹו ונֹותן , ְְְְֵֵֵָָָ
לערב. יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ְְְִִֵֵֶַַַַָֹאחת;

.Á ׁשמרים לערב ּכל אסּור ואפּלּו ּבׁשמן, ּבין ּביין ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אסּור. יֹום, ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא;

לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן לכלי, מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל
.Ëלֹו מכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו מזּקק, ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר

לג  מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג מקּבל סתם, ּומקּבל ׁשמן ; ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּׁשמן, ּפני על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשאר

מקֹום. ּבאֹותֹו הּידּועים הּׁשמרים על ְְְִִֵַַַָָָיתר
.È ׁשהּׁשמן ּבתׁשרי מעֹות לֹו ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מּפני  ּגדֹולה ׁשהיא ּתׁשרי, ּבמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה. הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו

מ  קטּנה אּלא ׁשהיא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר ּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבלבד  .הּׁשמרים ְְִִַַָ

.‡È לכל קיטנית רבע עליו מקּבל לחברֹו, חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר
עדׁשים,סאה  סאה. לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל ׂשעֹורים, . ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹ

עפרּורית רבע עליו קטנות]מקּבל ואבנים לסאה.[עפר ְְְִִֵַַַָָָֹ
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ׁשאר  לֹו מכר מאה. לכל מתליעֹות עׂשר עליו מקּבל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּתאנים,
יתר  ּבהן נמצא סאה. לכל טּנֹופֹות רבע עליו מקּבל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּפרֹות,
ּפרֹות  לֹו ויּתן הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ּכל האּלּו הּׁשעּורין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל

ּכלּום. ּבהן ׁשאין ּוברּורין ְְְִִֵֶֶָֻמנּפין
.·È להן ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה  ּכמנהג הּכל מנהג, להן ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל .מנהג; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚È ּומנּקין ּברּורין הּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻיׁש

יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה  ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשמרים
אחר, מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיה אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשמרים,

ׁשהּוא  ּכמֹות ׁשל יּמכר ּגרנֹו מּתֹו צרֹור הּבֹורר לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
הּניחֹו, ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶחברֹו,
הרי  - 'יחזירּנּו' ּתאמר: ואם החּטים; ּבמּדת נמּכר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהיה

ׁשהּוא'. ּכל לערב 'אסּור ְְֵֶָָָָאמרּו:
.„È ק מנהג,[כדים]נקּניםהּמֹוכר ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּפיטסֹות עׂשרה מאה לכל רעים]מקּבל ׁשּיהיּו[כדים והּוא : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּבגפרית. ועׂשּויֹות ְְֲִַָָנאֹות

ה'תשע"ג  כסלו י"ב שני יום

יט  ¤¤ּפרק
ּבה ‡. ׁשּיׁש מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר לּמֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאסּור

ּדין[עוררים]עסקין ּבהן משפטי]ויׁש ׁשּיֹודיעֹו;[בירור עד , ְֲִִִֵֶֶַָָ
מעֹותיו, ׁשּיּתן רֹוצה אדם אין עליו, ׁשהאחריּות ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאף

מאחרים. נתּבע ויהיה לּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָוירד
מן ·. ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

עליה  יצאּו ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש וקדם ּבהן, ׁשּקֹונין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּדרכים
מּזה, ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹמערערין

הּתֹובעין  ּובאּו ּבה נהנה לא הּמּקח,ׁשעדין יבטל לפיכ . ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ואם  המערערין. עם ּדין ויעׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָויחזיר
ׁשּלּה הּמצר ּדׁש ואפּלּו ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּמׁש
עם  ּדין עֹוׂשה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - הארץ עם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוערבֹו
ּכדין  הּמֹוכר על יחזר ּבּדין, מּידֹו הֹוציאּוה ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹהמערערין;

הּנטרפין. ְִִַָָּכל
זה ‚. הרי מּטלטלין, ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּבאחריּותן  הּלֹוקח חּיב מּיד הּמּקח הֹוציאּו אם ּכיצד? . ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
מן  ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - הּמֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמחמת
ּבכל  הּדין הּוא ּכ מחמתֹו. הּמּקח נלקח ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוכר,
סתם. קנה אּלא זה ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹממּכר,
הרי  - האחריּות ּבֹו הזּכיר ולא ּבׁשטר, הּקרקע מכר ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאפּלּו
סֹופר  טעּות הזּכרה, ׁשּלא ׁשהאחריּות ּבאחריּותן; חּיב ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻזה

ִהיא.
הּלֹוקח „. מּיד הּמּקח ּבׁשהֹוציאּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

והיּו מּטלטלין הּמּקח ׁשהיה ּכגֹון יׂשראל, ׁשל ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ּבעל  ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו ּגזּולין, אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּגנּובין
ׁשל  ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח; מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב

-יׂשראל  הּלֹוקח מּיד הּמּקח ׁשהֹוציא הּוא הּגֹוי אם אבל . ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

חּיב  הּמֹוכר אין - ׁשּלהן ּבערּכּיֹות ּבין ,הּמל ּבדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבין
זה  חפץ ּגנב ׁשהּמֹוכר טֹוען ׁשהּגֹוי ּפי על ואף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחריּותֹו;
חּיב  הּמֹוכר אין - ּכ על ּגֹויים עדים והביא מּמּנּו, ּגזלֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
האנס. ּבאחריּות חּיב הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום;

ׁשּיּולד ‰. אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה לחברֹו, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר
מחמת  ּוגזלּה ּגֹוי ּבא אפּלּו - לׁשּלם חּיב יהיה זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּבקרקע
מׁשקה  ׁשהיה הּנהר נפסק אם אבל לׁשּלם. חּיב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹוכר,
אֹו ּברכה, ונעׂשית ּבתֹוכּה לעבר הּנהר ׁשחזר אֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה,

זועה אדמה]ׁשּבאה זה [רעידת הרי - אֹותּה והׁשחיתה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
עלה  ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ּבהן וכּיֹוצא ׁשאּלּו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּפטּור;

וכל ׁשהתנה; ּבעת הּפלא זה ּדבר הּמֹוכר לב ׁשאינֹועל אנס ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
זה. ּתנאי ּבכלל אינֹו ְְִֵֶַַָמצּוי,

.Â,הּמתנה ּדעת ׁשאֹומדין ׁשּבממֹון, ּתנאי לכל הּדין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוהּוא
ׁשּבגללן  הידּועין הּדברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ּכֹוללין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואין
ׁשהתנה. ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והן הּתנאי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה

.Ê למקֹום ׂשמׂשמין להעביר מּלחים ׁשּׂשכר ּבאחד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמעׂשה
עד  להן ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהן והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
מֹוליכין  ׁשהיּו הּנהר ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׂשמׂשמין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּיּגיעּו
להֹולי חּיבין ואין מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו;

הּמקֹום  אֹותֹו עד בהמה ּגּבי על אּלּו ּכל ׂשמׂשמין וכן . ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָֻ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Á עליו יהיה ׁשּלא הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר
מּיד  ויצאת ּגזּולה, הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי נֹודע אפּלּו - ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחריּות
ּבא  אם לֹומר צרי ואין ּכלּום; חּיב הּמֹוכר אין - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
ּתנאי  ׁשּכל ּכלּום; לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים  .ׁשּבממֹון ְֶַָָ
.Ë לוי ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּובן

לוי, עם ּדין לעׂשֹות ראּובן רצה אם - ׁשמעֹון מּיד ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָלהֹוציאּה
עלי אין והרי ,ּול ּלי 'מה לֹו: לֹומר יכֹול לוי ואין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעֹוׂשה;
ׁשיהיה  רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָאחריּות'

ּתרעמת  ּבגללי'לׁשמעֹון הפסיד ׁשהרי .עלי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ
.Èּולקחּה וחזר ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹראּובן

אֹותּה לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמּׁשמעֹון
קּבל  ׁשּלא ּפי על ׁשאף ׁשמעֹון; על לחזר יכֹול אינֹו - ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּמּנּו
הּוא  יהיה ׁשּלא קּבל, עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעליו

לעצמֹו הּמֹוציא והּוא ׁשל הּמֹוכר חֹוב ּבעל ּבא אם אבל . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ
על  הּדמים ּבכל חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה אביהם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב
לא  ּוראּובן האחריּות, עליו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשמעֹון;

ּכלל. אחרים אחריּות לׁשמעֹון ְְְֲֲִִִֵֵַָָקּבל

כ  ¤¤ּפרק
אני ‡. 'ּבמאתים אֹומר: מֹוכר מחברֹו, מּקח לקנֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּמבּקׁש

זה  והל ּבמנה', אּלא קֹונה 'איני אֹומר: והּלֹוקח ,'ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמֹוכר
סתם  החפץ זה ּומׁש נתקּבצּו, ּכ ואחר לביתֹו, וזה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלביתֹו
נֹותן  אינֹו החפץ, לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר אם -ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
חּיב  סתם, החפץ ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאּלא
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מהן ·. אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד מּקח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּלֹוקח
יֹודע  אינֹו והּוא הּמּקח', ּבעל הּוא 'אני ואֹומר: אֹותֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּתֹובע
ויהיּו ּומסּתּלק; ּביניהן, הּמּקח ּדמי מּניח - לקח מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּמי

אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו, עד מּנחין היה הּדמים ואם . ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשמים  ידי לצאת ּכדי ואחד אחד לכל ּדמים נֹותן .חסיד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ועׂשה ‚. ׁשקר, על ונׁשּבע ּבֹו וכפר מהן, מאחד מּקח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו ּתֹובע ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
'איני  אֹומר: והּוא לי', ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָואֹומר:

עברה  ׁשעבר מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - .יֹודע' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מכרּתי'.„. לא ולזה מכרּתי, 'לזה לֹומר: הּמּקח ּבעל ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנאמן

הּמּקח  אין אם אבל ידֹו. מּתחת יֹוצא ׁשהּמּקח ּבזמן ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאימתי?
זֹו ּבעדּות ודינֹו ּבלבד, אחד עד הּוא הרי ידֹו, מּתחת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹוצא

ּבעדּותֹו נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל נטל ּכדין אם לפיכ . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ולא  ּכרחֹו, ּבעל ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדמים
ׁשהיה  ּבין - ּכרחֹו ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידע
עדּות  ּכאן אין - ּבֹו ּתֹופׂשין ׁשניהם ׁשהיּו ּבין ּבידֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּמּקח
חפץ  ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע מּׁשניהן אחד וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,

הּדמים. וחצי הּמּקח חצי ְֲֲִִִִֵַַַָָונֹוטל
'לא ‰. אֹומר: וזה לי', 'מכרּת ואמר: חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח  ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי, אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ולא  'מׁשכּתי ׁשאמר: אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּנתן
ׁשאמר  אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו: אֹומר והּמֹוכר זה', מּום ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָראיתי
'לא  אֹומר: והאחד ּבינינּו', ּתנאי היה וכ ּכ' מהן: ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהאחד
הּמֹוציא  - ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּתנאי' ׁשם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהיה

הר  עליו .איה מחברֹו, ְֲֵֵָָָָָ
.Â להֹוציא ׁשּמבּקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא

הּסת  ׁשבּועת עד מּידֹו עליו ׁשּיׁש אֹו ּבמקצת הֹודה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻאחד

.Ê הּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות', ּבדינר לי 'ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הרּבים  ּברׁשּות הּבית מּנחין ּובעל הּדינר, ּתֹובע והחנוני , ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

הרי  - 'ּכיס לתֹו אֹותֹו והׁשלכּת ל 'נתּתיו לֹו: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָאֹומר
הּפרֹות, ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
הרּבים. ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר, מרׁשּות יצאּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
ואּלּו ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - הּלֹוקח ּברׁשּות היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָואּלּו
ּפרֹותיו  ויּׁשארּו הּסת, נׁשּבע היה - החנוני ּברׁשּות עדין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיּו

ְֶאצלֹו.
.Á ּברׁשּות הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻנתן

הּוא  עכׁשו, לי ׁשּנתּת זה 'ּדינר החנוני: לֹו ואמר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים,
אבל  ,ּבית לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ּפרֹות ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָדמי
'ל מכרּתים לא מעֹולם הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻּפרֹות
היה  ׁשּכ חפץ ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע החנוני הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּמכרן  לֹו הֹודה לא ׁשהרי לחנוני; ּפרֹותיו ּומחזיר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּדבר,

מעֹולם  ׁשּבארנּו.לֹו ּכמֹו הּסת נׁשּבע היה ּבחנּותֹו, היּו ואּלּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
.Ë ׁשהּמעֹות ּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכן

ועדין  ׁשּמכרן, הּׁשלחני הֹודה אם - הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֻצבּורין
ונֹוטל  ׁשּנתן, חפץ ּבנקיטת הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלא
ׁשּלקח  ׁשּמֹודה ּפי על אף ׁשּמכרן, הֹודה לא ואם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמעֹות;

הֹוליכן  ׁשּכבר הּמעֹות ּדמי זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, ּדינר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו
חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשלחני הרי - ּביתֹו לתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻהּלֹוקח

לחנּותֹו מעֹותיו .ויחזיר ְְְֲִַַָ
.È וילדה ׁשפחתֹו, הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור, ּפרה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמחליף

'מּׁשּלקחּתי  אֹומר: וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר: זה -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
להביא  הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
עֹומדת  והּׁשפחה ּבאגם, עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה  הּלֹוקח ׁשּיביא עד הּמֹוכר, ּבחזקת הן הרי - .ּבסמטה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּפרה. ולד על חפץ ּבנקיטת הּמֹוכר יּׁשבע - ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נׁשּבעין  ׁשאין הּסת , אּלא נׁשּבע אינֹו הּׁשפחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ּכמֹו הּקרקעֹות, על ולא העבדים על לא חפץ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבנקיטת

ונטען. טֹוען ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶָָׁשּיתּבאר
.‡Èואינּה יֹודע', 'איני אֹומר: וזה יֹודע', 'איני אֹומר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר: זה יחלקּו; - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות
ּבּולד  הּטֹוען זכה - ׁשֹותק .והאחד ְֵֵֶַַָָָָָָ

.·È קטן עבדים ׁשני לֹו ׁשהיּו ׂשדֹות מי ׁשּתי אֹו וגדֹול, ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ
והּמֹוכר  לקחּתי', 'ּגדֹולים אֹומר: הּלֹוקח ּוקטּנה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָּגדֹולה
ראיה, להביא הּלֹוקח על - ׁשּמכרּתי' הּוא 'קטּנים ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹומר:

קטן  אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע .אֹו ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.‚È זכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח: ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

להביא  הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר ואם ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּבּגדֹול.
אּלא  לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר יּׁשבע אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה,

.הּקטן  ַָָ
.„È ראיה להביא עליו ּברׁשּותֹו, הּספק ׁשּנֹולד מי .ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

הּפרה, את החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ְֲֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
החמֹור  ׁשּמת עד החמֹור את למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹולא
ּבעת  קּימת חמֹורֹו ׁשהיתה ראיה להביא החמֹור ּבעל על -ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. ְְִֵֵֶַַַָָָָמׁשיכת
.ÂË נקב אֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט

קדם  נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע ּדם, קרט עליה נמצא אם - ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻמפּלׁש
היתה  ׁשהיא ּבידּוע הּמּכה, ּפי הּוגלד אם לפיכ ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשחיטה;
- הּמּכה ּפי הּוגלד לא ׁשחיטה. קדם ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה להביא הּטּבח ועל ספק, הּדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי
ראיה, הביא לא ואם הּספק. נֹולד ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנטרפה,

לּמֹוכר  הּדמים ׁשּבארנּו.יׁשּלם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָ

כא  ¤¤ּפרק
מסּים‡. ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מינֹו[מוגדר]הּמקנה היה אם - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

- ידּוע מנינֹו אֹו מׁשקלֹו אֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָידּוע,
קנה. לא ידּוע, מינֹו אין ואם קנה; זה ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

'ׂשק ·. ,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
יין  ׁשל זה 'מרּתף ,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ּתאנים ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
הערמה  מּדת ׁשאין ּפי על אף - 'וכ ּבכ ל מֹוכר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאני
הרי  - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים מׁשקל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹידּועה,
ׁשהיה  האמד על יתר אֹו חסר ׁשּמצא ּפי על אף קּים, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹממּכרֹו

ׁשּבּׁשּוק  הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ׁשּבארנּו.ּבדעּתם; ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מֹוכר ‚. אני הּזה ּבּבית ּׁשּיׁש מה 'ּכל לחברֹו: האֹומר ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
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מהן ·. אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד מּקח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּלֹוקח
יֹודע  אינֹו והּוא הּמּקח', ּבעל הּוא 'אני ואֹומר: אֹותֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּתֹובע
ויהיּו ּומסּתּלק; ּביניהן, הּמּקח ּדמי מּניח - לקח מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּמי

אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו, עד מּנחין היה הּדמים ואם . ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשמים  ידי לצאת ּכדי ואחד אחד לכל ּדמים נֹותן .חסיד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ועׂשה ‚. ׁשקר, על ונׁשּבע ּבֹו וכפר מהן, מאחד מּקח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו ּתֹובע ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
'איני  אֹומר: והּוא לי', ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָואֹומר:

עברה  ׁשעבר מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - .יֹודע' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מכרּתי'.„. לא ולזה מכרּתי, 'לזה לֹומר: הּמּקח ּבעל ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנאמן

הּמּקח  אין אם אבל ידֹו. מּתחת יֹוצא ׁשהּמּקח ּבזמן ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאימתי?
זֹו ּבעדּות ודינֹו ּבלבד, אחד עד הּוא הרי ידֹו, מּתחת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹוצא

ּבעדּותֹו נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל נטל ּכדין אם לפיכ . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ולא  ּכרחֹו, ּבעל ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדמים
ׁשהיה  ּבין - ּכרחֹו ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידע
עדּות  ּכאן אין - ּבֹו ּתֹופׂשין ׁשניהם ׁשהיּו ּבין ּבידֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּמּקח
חפץ  ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע מּׁשניהן אחד וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,

הּדמים. וחצי הּמּקח חצי ְֲֲִִִִֵַַַָָונֹוטל
'לא ‰. אֹומר: וזה לי', 'מכרּת ואמר: חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח  ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי, אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ולא  'מׁשכּתי ׁשאמר: אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּנתן
ׁשאמר  אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו: אֹומר והּמֹוכר זה', מּום ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָראיתי
'לא  אֹומר: והאחד ּבינינּו', ּתנאי היה וכ ּכ' מהן: ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהאחד
הּמֹוציא  - ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּתנאי' ׁשם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהיה

הר  עליו .איה מחברֹו, ְֲֵֵָָָָָ
.Â להֹוציא ׁשּמבּקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא

הּסת  ׁשבּועת עד מּידֹו עליו ׁשּיׁש אֹו ּבמקצת הֹודה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻאחד

.Ê הּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות', ּבדינר לי 'ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הרּבים  ּברׁשּות הּבית מּנחין ּובעל הּדינר, ּתֹובע והחנוני , ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

הרי  - 'ּכיס לתֹו אֹותֹו והׁשלכּת ל 'נתּתיו לֹו: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָאֹומר
הּפרֹות, ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
הרּבים. ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר, מרׁשּות יצאּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
ואּלּו ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - הּלֹוקח ּברׁשּות היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָואּלּו
ּפרֹותיו  ויּׁשארּו הּסת, נׁשּבע היה - החנוני ּברׁשּות עדין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיּו

ְֶאצלֹו.
.Á ּברׁשּות הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻנתן

הּוא  עכׁשו, לי ׁשּנתּת זה 'ּדינר החנוני: לֹו ואמר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים,
אבל  ,ּבית לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ּפרֹות ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָדמי
'ל מכרּתים לא מעֹולם הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻּפרֹות
היה  ׁשּכ חפץ ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע החנוני הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּמכרן  לֹו הֹודה לא ׁשהרי לחנוני; ּפרֹותיו ּומחזיר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּדבר,

מעֹולם  ׁשּבארנּו.לֹו ּכמֹו הּסת נׁשּבע היה ּבחנּותֹו, היּו ואּלּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
.Ë ׁשהּמעֹות ּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכן

ועדין  ׁשּמכרן, הּׁשלחני הֹודה אם - הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֻצבּורין
ונֹוטל  ׁשּנתן, חפץ ּבנקיטת הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלא
ׁשּלקח  ׁשּמֹודה ּפי על אף ׁשּמכרן, הֹודה לא ואם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמעֹות;

הֹוליכן  ׁשּכבר הּמעֹות ּדמי זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, ּדינר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו
חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשלחני הרי - ּביתֹו לתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻהּלֹוקח

לחנּותֹו מעֹותיו .ויחזיר ְְְֲִַַָ
.È וילדה ׁשפחתֹו, הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור, ּפרה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמחליף

'מּׁשּלקחּתי  אֹומר: וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר: זה -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
להביא  הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
עֹומדת  והּׁשפחה ּבאגם, עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה  הּלֹוקח ׁשּיביא עד הּמֹוכר, ּבחזקת הן הרי - .ּבסמטה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּפרה. ולד על חפץ ּבנקיטת הּמֹוכר יּׁשבע - ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נׁשּבעין  ׁשאין הּסת , אּלא נׁשּבע אינֹו הּׁשפחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ּכמֹו הּקרקעֹות, על ולא העבדים על לא חפץ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבנקיטת

ונטען. טֹוען ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶָָׁשּיתּבאר
.‡Èואינּה יֹודע', 'איני אֹומר: וזה יֹודע', 'איני אֹומר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר: זה יחלקּו; - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות
ּבּולד  הּטֹוען זכה - ׁשֹותק .והאחד ְֵֵֶַַָָָָָָ

.·È קטן עבדים ׁשני לֹו ׁשהיּו ׂשדֹות מי ׁשּתי אֹו וגדֹול, ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ
והּמֹוכר  לקחּתי', 'ּגדֹולים אֹומר: הּלֹוקח ּוקטּנה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָּגדֹולה
ראיה, להביא הּלֹוקח על - ׁשּמכרּתי' הּוא 'קטּנים ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹומר:

קטן  אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע .אֹו ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.‚È זכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח: ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

להביא  הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר ואם ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּבּגדֹול.
אּלא  לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר יּׁשבע אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה,

.הּקטן  ַָָ
.„È ראיה להביא עליו ּברׁשּותֹו, הּספק ׁשּנֹולד מי .ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

הּפרה, את החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ְֲֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
החמֹור  ׁשּמת עד החמֹור את למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹולא
ּבעת  קּימת חמֹורֹו ׁשהיתה ראיה להביא החמֹור ּבעל על -ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. ְְִֵֵֶַַַָָָָמׁשיכת
.ÂË נקב אֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט

קדם  נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע ּדם, קרט עליה נמצא אם - ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻמפּלׁש
היתה  ׁשהיא ּבידּוע הּמּכה, ּפי הּוגלד אם לפיכ ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשחיטה;
- הּמּכה ּפי הּוגלד לא ׁשחיטה. קדם ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה להביא הּטּבח ועל ספק, הּדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי
ראיה, הביא לא ואם הּספק. נֹולד ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנטרפה,

לּמֹוכר  הּדמים ׁשּבארנּו.יׁשּלם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָ

כא  ¤¤ּפרק
מסּים‡. ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מינֹו[מוגדר]הּמקנה היה אם - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

- ידּוע מנינֹו אֹו מׁשקלֹו אֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָידּוע,
קנה. לא ידּוע, מינֹו אין ואם קנה; זה ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

'ׂשק ·. ,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
יין  ׁשל זה 'מרּתף ,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ּתאנים ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
הערמה  מּדת ׁשאין ּפי על אף - 'וכ ּבכ ל מֹוכר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאני
הרי  - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים מׁשקל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹידּועה,
ׁשהיה  האמד על יתר אֹו חסר ׁשּמצא ּפי על אף קּים, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹממּכרֹו

ׁשּבּׁשּוק  הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ׁשּבארנּו.ּבדעּתם; ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מֹוכר ‚. אני הּזה ּבּבית ּׁשּיׁש מה 'ּכל לחברֹו: האֹומר ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
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אני  הּזה ּבּׂשק אֹו הּזאת ּבּתבה ּׁשּיׁש מה 'ּכל ,'וכ ּבכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל
קנין  ּכאן אין - ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,'וכ ּבכ ל ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָמֹוכר

הּלֹוקח  ּדעת סמכה ׁשּלא ּבֹוּכלל, ּיׁש מה יֹודע אינֹו ׁשהרי ; ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכל  וכן ּבקּבּיה. ּכמׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכּמה „. ּפסק ולא חּטים, דינרין ּבעׂשרה לחברֹו הּמֹוכר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוכן

הּמכירה  ּבׁשעת ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער לֹו נֹותן - לֹו מכר וכל סאה . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשהיה  ּבּׁשער רצה ולא הּדמים, נתינת מאחר ּבֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהחֹוזר
ּכמֹו ׁשּפרע' 'מי מקּבל - הּמעֹות נתינת ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּבּׁשּוק

ְֵֶַׁשּבארנּו.
וכן ‰. ּבקר, רפת אֹו ּבית, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

אלמנּות  ּבית אֹו לבנֹו, חתנּות ּבית לֹו לעׂשֹות מחברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַהמקּבל
ּבית  מקֹום לֹו מכר ׁשׁש. על אּמֹות ארּבע עֹוׂשה - ְְְִִֵֶַַַַַַָלבּתֹו
עֹוׂשה  טרקלין, מקֹום לֹו מכר עׂשר. על ׁשמֹונה עֹוׂשה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָּגדֹול,

ּתרּבץ עׂשר. על על [גינה]עׂשר עׂשרה ׁשּתים חצר, ׁשל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
רחּבֹו. וכחצי ארּכֹו ּכחצי ּובית, ּבית ּכל ורּום עׂשרה. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים

.Â מקֹום המקּבל אֹו קבּורה, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָהּמֹוכר
לתֹוכּה ּופֹותח מערה, עֹוׂשה - קבּורה לֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמחברֹו

קברֹות  מּכנגד ׁשמֹונה ּוׁשנים מּכאן, ּוׁשלׁשה מּכאן ׁשלׁשה , ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
קבר  וכל ׁשׁש, על אּמֹות ארּבע הּמערה מּדת לּמערה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּנכנס
ׁשבעה; ורּום טפחים ׁשּׁשה ורחב אּמֹות ארּבע אר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוקבר
ּובין  ּומחצה, אּמה - הּצדדין ׁשּמן וקבר קבר ּכל ּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצא

אּמֹות. ׁשּתי - האמצעּיים ְְְִִִֵֶַַַָָהּׁשנים
.Êאּמת מקֹום ׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו הּמים [תעלת]הּמֹוכר ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ

אּמה  ׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלהין ּבית ּבּה ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלהׁשקֹות
לאגּפיה  מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה אּמֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשרחּבּה

התעלה] ּבּה[לגדות להׁשקֹות הּמים אּמת לֹו מכר ואם .ְְְִִַַַַַַָָ
אּמה [צינור]ּבּקילֹון וחצי אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי ֲֲִִִֶַַַַָָָָמּכאן
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל - האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

הּמים. אּמת את ּומקלקלין הּקרקע, את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשהּזרעים
מתּקנּה האּמה ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו הּזאת הּמים ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹואּמת
להיֹות  הּמֹוכר עליו קּבל ּכן מנת ׁשעל הּׂשדה, אֹותּה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעפר

ׂשדהּו ּבתֹו הּמים .אּמת ְִֵַַַַָ
.Ë מכר יחיד ּדר אם - ׂשדהּו ּבתֹו ּדר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

חמֹור  ׁשּיעמד ּכדי ּומחצה אּמֹות ׁשּתי רחב לֹו נֹותן ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹלֹו,
לֹו נֹותן לעיר, עיר ּבין ּדר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
נֹותן  הרּבים, ּדר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹרחב

אּמה  עׂשרה ׁשׁש רחב .לֹו ְֵֵֶַַָֹ
.Èהּקבר ודר הּמל לקבר]ּדר ׁשעּור;[המובילה לּה אין , ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ּכמֹוכר ׁשּזה לי, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָויראה
.‡Èלמעמד מקֹום לֹו אבלים]מכר ּבית [לניחום לֹו נֹותן , ְֲֵֵַַָָָ

קּבים. ְִַַַַארּבעת
.·Èלֹו נֹותנֹו ,'ל מֹוכר אני ּוכתליה 'ּבֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָהאֹומר

טפחים  ׁשלׁשה הּכתל .רחב ְְִֶַַָָֹֹֹ
.‚È אחד ּומצר אר אחד מצר לֹו ּומסר לחברֹו, ׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוכר

האר מן קנה לא אחד, איׁש ׁשל האר היה אם - ִִִֶֶָָָָָָָָָָָֹֹֹקצר
ּתֹור  ראׁש ּכנגד יקנה ׁשנים, ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד .אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.„È צפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּומצר  רּוחֹות, מּׁשּתי ראּובן מצר לֹו ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום

רּוחֹות  מּׁשּתי .ׁשמעֹון ְְִִֵ
.ÂË מצר ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמצר

אם  - הרביעי הּמצר אבל ּכּלּה. הּׂשדה קנה - רביעי מצר ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻלֹו
רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע ּדקלים,[שורה]היה ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

היה  לא ואם הרביעי; הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
קּבין  ּתׁשעת ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים, ׁשל רכב עליו ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמבלע,
ּבֹו ׁשיׁש אֹו ּדקלים רכב עליו ויׁש מבלע היה קנהּו. לא -ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
ּדקלים  רכב עליו ואין מבלע היה ׁשּלא אֹו קּבין, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּתׁשעת
מה  ּכפי ּדין: לבית מסּור הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

יעׂשּו. - נֹוטה ׁשּדעּתן ּדר ּולאיזה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּיראּו,
.ÊË ׁשּלכל הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹסּים

חלק  לֹו ׁשּסּים אֹו ּגם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרּוח,
מּמּנה  יקנה אּלא ּכּלּה, את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּכל

הּדּינין  ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשּמסר מה .ּכפי ְְְִִִֶֶַַַַָָ
.ÊÈ ׁשּמסר ּפי על אף - ּגדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין  מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלֹו
הּוא  ׁשהּמצרים ּבלבד; הּבית אּלא קנה לא - 'ּבית' ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
'ולא  לֹו: ּכֹותב היה הּבירה, ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה  ׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום'. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומסר .ּגדֹולה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

.ÁÈ ׂשדֹות מעּוט ,'ל מֹוכר אני 'ׂשדֹות לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵַָָָהאֹומר
חּוץ  וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ׂשדֹות' 'ּכל לֹו: אמר ְְְֲִִַַַַָָָָֹׁשּתים.
ּופרּדסים, ּגּנֹות אפּלּו - 'נכסי' לֹו: אמר ּופרּדסים. ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּגּנֹות
אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו: אמר ואם ועבדים. מּבּתים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָחּוץ
ּתפּלין  ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ּובּתים ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָעבדים

הּמכר  ּבכלל .ׁשּבראׁשֹו ְְִֶֶֶַַֹ
.ËÈ ּבׁשורי וׁשֹור ,ל מֹוכר אני מּבּתי 'ּבית לחברֹו: ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהאֹומר

הּׁשורים, מן אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאני
אֹו ׁשּמת זה את לֹו מראה - הּבּתים מן אחד ׁשּנפל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹו

הּתחּתֹונה  על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד .ׁשּנפל; ְְֶֶַַַַַַַַָָָ
.Î ׁשּתי והיּו ,'ל מֹוכר אני חּיא ּדבי 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

ׁשּבהן  הּפחּות אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראין .ׂשדֹות ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן

.‡Î ׁשּבא וכיון ,'ל מֹוכר אני ראּובן 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר
ל  ׂשדה הּלֹוקח אינּה 'זֹו הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה, הׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

היתה  לא ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיתה
ׁשּמכרּתי  והיא מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן ׁשל היא זֹו אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלֹו,
הּלֹוקח  זֹוכה הביא, לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - 'ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹל

ראּובן' 'ׁשל לּה קֹוראין העם ׁשּכל ּבזה,ּבזֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּכל. ּבפי הּפׁשּוט הּׁשם אחר ְִֵַַַַַָָֹהלֹו

.·Î ּכּמה ׁשמין - 'ל מֹוכר אני ׂשדי 'חצי לחברֹו: ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר
חצי  ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
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אני  ּבּדרֹום 'חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל  ּבחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - 'ל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻמֹוכר

הּגדר,הּדמים  מקֹום ּבחלקֹו לעׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּומאחֹורי
ׁשני  ּובין טפחים, ּתׁשעה רחב ּגדֹול אחר חריץ לֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹוחּוצה
וכּיֹוצא  הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחריצין

ָּבּה.
.‚Î ּבּׂשדה לי ׁשּיׁש 'חצי לחברֹו: ואמר ׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה 

ׁשּיׁש ּבּׂשדה 'חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - 'ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמכרּתי
רביע  אּלא קנה לא ׁשּמּמּנה לי', ׂשדה 'מצר לֹו: אמר . ְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אם  - נחצית' 'ׁשּמּמּנה אֹו נפסקת', 'ׁשּמּמּנה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
לֹו מסר לא ואם חציּה; קנה מצריה', 'ואּלּו לֹו: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

ּבלבד. קּבין ּתׁשעת ּבית אּלא קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,

ה'תשע"ג  כסלו י"ג שלישי יום

כב  ¤¤ּפרק
ּבמכר ‡. ּבין לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

ּׁשּתֹוציא  'מה ּכיצד? מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבמּתנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
מה  'ּתנּו ,'ל נתּון זה אילן ּׁשּיֹוציא 'מה ,'ל מכּור זֹו ְְְִִֶֶֶַַָָָָׂשדה
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - לפלֹוני' זֹו ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּׁשּתלד

ֶָּבזה.
לאחר ·. אף ּבֹו לחזר יכֹול לחברֹו, ּדקל ּפרֹות ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמֹוכר

ׁשמט ואם לעֹולם; הּפרֹות אין [הוריד]ׁשּבאּו ואכל, הּלֹוקח ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
'מי  לקּבל חּיב אינֹו מּׁשניהם, ּבֹו החֹוזר וכל מּידֹו. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמֹוציאין

ֶַָׁשּפרע'.
ׁשּבּׁשּוק ‚. ׁשער על הּפֹוסק הּמין אבל אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

ולּתן  לקנֹות הּמֹוכר חּיב - הּמֹוכר ּברׁשּות עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּפסק
ׁשּפרע'. 'מי מקּבל חזר, ואם ּׁשּפסק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלּלֹוקח

ּבסלע „. סאין ארּבע לֹו ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
היּו אם חּיב - מּׁשניהן, החֹוזר וכל קנה; זה הרי ׁשּבלים, ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ׁשּיראה והּוא ׁשּפרע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלקּבל
ולא  ּבּגרן לֹו נראה לא אם אבל .'עלי סֹומ 'הריני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבּׁשּוק:
'מי  מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא - לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
צרי ואין אחר, עם ּפסק 'ׁשּמא אֹומר: הּוא ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרע';

אּלּו' .לחּטים ְִִֵ
הּוא ‰. והרי מקנהּו, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדבר

,'ל מכּור מאבי ּׁשאירׁש 'מה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכדבר
זֹו 'ׂשדה ,'ל נתּון הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ'מה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - 'ל קנּויה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלכׁשאּקחּנה

.Â מּנכסיו למּכר ורצה למּות, ונֹוטה ּגֹוסס מֹוריׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹמי
עני  והּבן הֹואיל - קבּורה ּבצרכי הּדמים להֹוציא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעט
ּתקנּו - ויתּבּזה הּמת יׁשּתהה וימּכר, ׁשּימּות עד ימּתין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹואם
מכּור  הּיֹום מאבי ּׁשאירׁש 'מה ואמר: מכר ׁשאם ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָחכמים

קּים  ממּכרֹו ,'ׁשאמר:ל ּׁשּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני צּיד וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
קּים, ממּכרֹו - 'ל מכּור הּיֹום הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ'מה

חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום

.Ê,האב ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבן
ׁשהרי  הּלֹוקח; מּיד מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
הּנכסים  ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹאביו

אב  אבי יֹורׁש וזה האב; ּבזה.יו ּברׁשּות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.Á מאה ּגּבּה על לֹו ונתן לחברֹו, מּתנה קרקע ׁשּנתן ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי

ׁשּזכה  ּכיון - ּברׁשּותֹו מצ ּויין הּדינרין היּו אם - ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרין
את  מחּיבין אין - דינרין לֹו אין ואם ּבּדינרין; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה,
ׁשהיה  ראיה הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנֹותן

הּמּתנה  ּבעת דינרין מּטלטלין לזה לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּמֹוכר  ּברׁשּות אינן אם - הּקרקע ּגב על אֹותם אדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּמקנה
ּבא  ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין קנה; לא הּנֹותן, ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ודבר ְְִֵֶָָָָלעֹולם
.Ë ּבין מקנהּו, זה הרי - אחר ּביד ּפּקדֹון לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי

והרי  הּוא, ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמכר
קּים  ׁשהּוא ּבחזקת -הּוא אצלֹו ׁשהפקד זה ּבֹו ּכפר ואם . ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

אבל  ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ׁשאבד ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו, יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
אדם  ואין ּבעֹולם; אינּה נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל - ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָהּמלוה
לֹו ׁשאין דבר והּוא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אּלא להקנֹותּה ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכֹול
את  מקנה - ּבׁשטר הּמלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם,
לקנֹות  הּנמסר ּדבר ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה, ּבכתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשטר

ׁשּבֹו. ְִֶׁשעּבּוד
.Èאינֹו ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם

לעֹולם  ּבא ׁשּלא למי ׁשּלא מקנה ּכמי הּוא הרי עּבר, ואפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
הֹואיל  - ּבנֹו היה ואם קנה; לא לעּבר, והּמזּכה לעֹולם, ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֻּבא

קנה. ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְֵֶֶַָָָָָודעּתֹו
.‡Èאּלּו הרי מּמּני', ׁשּתלדי לּבנים 'נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

הּמּתנה, ּבׁשעת ּבהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להן. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·È ּכלּום הקנה לא חּיה, מּמיני למין מקצת הּמקנה הקנה . ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
לחברֹו: ואמר וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
לֹו: אמר ּכלּום. קנה לא - זה' 'ּכעּבר אֹו זֹו', ּכבהמה ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻ'קנה

מחצה. קנה - זה' ועּבר 'אּת אֹו זֹו', ּובהמה אּת ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֻ'קנה
.‚Èׁשּיׁש ּדבר אּלא ּבמּתנה, ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין

נקנה  אינֹו מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל מּמׁש; .ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
.„Èהּדבׁש טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּכיצד?

הּבדלח עין אֹו טובה]הּזה, ּבזה.[אבן ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזה. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּדקל  ּפרֹות אכילת אֹו זה, ּבית ּדירת לחברֹו הּמקנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפיכ
האילן  וגּוף ּבֹו לדּור הּבית ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּפרֹותיו, .לאכל ְְֱִֵֵֶֶָָֹ
.ÂË הענּיים ודין ההקּדׁש ּכדין ּדין אינֹו הּנדרים, ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבהמּתי  ּׁשּתלד מה 'ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדיֹוט
'אּתנּנּו אֹו עלי', אסּור 'יהיה אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
- ּבעֹולם ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
יעׂשה". מּפיו, הּיצא "ּככל ׁשּנאמר: ּדברֹו, לקּים חּיב זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

.ÊË מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהֹואיל
ׂשכר  'ּכל אֹו: לענּיים', יּנתן זה אילן ּׁשּיֹוציא מה 'ּכל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואמר:

הענּיים. ּבהן זכּו - לענּיים' יּנתן זה ֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבית
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אני  ּבּדרֹום 'חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל  ּבחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - 'ל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻמֹוכר

הּגדר,הּדמים  מקֹום ּבחלקֹו לעׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּומאחֹורי
ׁשני  ּובין טפחים, ּתׁשעה רחב ּגדֹול אחר חריץ לֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹוחּוצה
וכּיֹוצא  הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחריצין

ָּבּה.
.‚Î ּבּׂשדה לי ׁשּיׁש 'חצי לחברֹו: ואמר ׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה 

ׁשּיׁש ּבּׂשדה 'חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - 'ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמכרּתי
רביע  אּלא קנה לא ׁשּמּמּנה לי', ׂשדה 'מצר לֹו: אמר . ְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אם  - נחצית' 'ׁשּמּמּנה אֹו נפסקת', 'ׁשּמּמּנה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
לֹו מסר לא ואם חציּה; קנה מצריה', 'ואּלּו לֹו: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

ּבלבד. קּבין ּתׁשעת ּבית אּלא קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,

ה'תשע"ג  כסלו י"ג שלישי יום

כב  ¤¤ּפרק
ּבמכר ‡. ּבין לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

ּׁשּתֹוציא  'מה ּכיצד? מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבמּתנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
מה  'ּתנּו ,'ל נתּון זה אילן ּׁשּיֹוציא 'מה ,'ל מכּור זֹו ְְְִִֶֶֶַַָָָָׂשדה
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - לפלֹוני' זֹו ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּׁשּתלד

ֶָּבזה.
לאחר ·. אף ּבֹו לחזר יכֹול לחברֹו, ּדקל ּפרֹות ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמֹוכר

ׁשמט ואם לעֹולם; הּפרֹות אין [הוריד]ׁשּבאּו ואכל, הּלֹוקח ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
'מי  לקּבל חּיב אינֹו מּׁשניהם, ּבֹו החֹוזר וכל מּידֹו. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמֹוציאין

ֶַָׁשּפרע'.
ׁשּבּׁשּוק ‚. ׁשער על הּפֹוסק הּמין אבל אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

ולּתן  לקנֹות הּמֹוכר חּיב - הּמֹוכר ּברׁשּות עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּפסק
ׁשּפרע'. 'מי מקּבל חזר, ואם ּׁשּפסק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלּלֹוקח

ּבסלע „. סאין ארּבע לֹו ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
היּו אם חּיב - מּׁשניהן, החֹוזר וכל קנה; זה הרי ׁשּבלים, ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ׁשּיראה והּוא ׁשּפרע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלקּבל
ולא  ּבּגרן לֹו נראה לא אם אבל .'עלי סֹומ 'הריני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבּׁשּוק:
'מי  מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא - לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
צרי ואין אחר, עם ּפסק 'ׁשּמא אֹומר: הּוא ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרע';

אּלּו' .לחּטים ְִִֵ
הּוא ‰. והרי מקנהּו, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדבר

,'ל מכּור מאבי ּׁשאירׁש 'מה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכדבר
זֹו 'ׂשדה ,'ל נתּון הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ'מה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - 'ל קנּויה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלכׁשאּקחּנה

.Â מּנכסיו למּכר ורצה למּות, ונֹוטה ּגֹוסס מֹוריׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹמי
עני  והּבן הֹואיל - קבּורה ּבצרכי הּדמים להֹוציא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעט
ּתקנּו - ויתּבּזה הּמת יׁשּתהה וימּכר, ׁשּימּות עד ימּתין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹואם
מכּור  הּיֹום מאבי ּׁשאירׁש 'מה ואמר: מכר ׁשאם ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָחכמים

קּים  ממּכרֹו ,'ׁשאמר:ל ּׁשּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני צּיד וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
קּים, ממּכרֹו - 'ל מכּור הּיֹום הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ'מה

חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום

.Ê,האב ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבן
ׁשהרי  הּלֹוקח; מּיד מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
הּנכסים  ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹאביו

אב  אבי יֹורׁש וזה האב; ּבזה.יו ּברׁשּות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.Á מאה ּגּבּה על לֹו ונתן לחברֹו, מּתנה קרקע ׁשּנתן ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי

ׁשּזכה  ּכיון - ּברׁשּותֹו מצ ּויין הּדינרין היּו אם - ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרין
את  מחּיבין אין - דינרין לֹו אין ואם ּבּדינרין; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה,
ׁשהיה  ראיה הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנֹותן

הּמּתנה  ּבעת דינרין מּטלטלין לזה לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּמֹוכר  ּברׁשּות אינן אם - הּקרקע ּגב על אֹותם אדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּמקנה
ּבא  ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין קנה; לא הּנֹותן, ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ודבר ְְִֵֶָָָָלעֹולם
.Ë ּבין מקנהּו, זה הרי - אחר ּביד ּפּקדֹון לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי

והרי  הּוא, ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמכר
קּים  ׁשהּוא ּבחזקת -הּוא אצלֹו ׁשהפקד זה ּבֹו ּכפר ואם . ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

אבל  ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ׁשאבד ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו, יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
אדם  ואין ּבעֹולם; אינּה נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל - ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָהּמלוה
לֹו ׁשאין דבר והּוא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אּלא להקנֹותּה ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכֹול
את  מקנה - ּבׁשטר הּמלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם,
לקנֹות  הּנמסר ּדבר ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה, ּבכתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשטר

ׁשּבֹו. ְִֶׁשעּבּוד
.Èאינֹו ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם

לעֹולם  ּבא ׁשּלא למי ׁשּלא מקנה ּכמי הּוא הרי עּבר, ואפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
הֹואיל  - ּבנֹו היה ואם קנה; לא לעּבר, והּמזּכה לעֹולם, ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֻּבא

קנה. ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְֵֶֶַָָָָָודעּתֹו
.‡Èאּלּו הרי מּמּני', ׁשּתלדי לּבנים 'נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

הּמּתנה, ּבׁשעת ּבהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להן. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·È ּכלּום הקנה לא חּיה, מּמיני למין מקצת הּמקנה הקנה . ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
לחברֹו: ואמר וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
לֹו: אמר ּכלּום. קנה לא - זה' 'ּכעּבר אֹו זֹו', ּכבהמה ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻ'קנה

מחצה. קנה - זה' ועּבר 'אּת אֹו זֹו', ּובהמה אּת ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֻ'קנה
.‚Èׁשּיׁש ּדבר אּלא ּבמּתנה, ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין

נקנה  אינֹו מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל מּמׁש; .ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
.„Èהּדבׁש טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּכיצד?

הּבדלח עין אֹו טובה]הּזה, ּבזה.[אבן ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזה. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּדקל  ּפרֹות אכילת אֹו זה, ּבית ּדירת לחברֹו הּמקנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפיכ
האילן  וגּוף ּבֹו לדּור הּבית ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּפרֹותיו, .לאכל ְְֱִֵֵֶֶָָֹ
.ÂË הענּיים ודין ההקּדׁש ּכדין ּדין אינֹו הּנדרים, ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבהמּתי  ּׁשּתלד מה 'ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדיֹוט
'אּתנּנּו אֹו עלי', אסּור 'יהיה אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
- ּבעֹולם ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
יעׂשה". מּפיו, הּיצא "ּככל ׁשּנאמר: ּדברֹו, לקּים חּיב זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

.ÊË מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהֹואיל
ׂשכר  'ּכל אֹו: לענּיים', יּנתן זה אילן ּׁשּיֹוציא מה 'ּכל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואמר:

הענּיים. ּבהן זכּו - לענּיים' יּנתן זה ֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבית
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.ÊÈ הענּיים ׁשאין ואֹומרים זה, ּדבר על ׁשחֹולקין ּגאֹונים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָיׁש
יזּכּו לא ּולפיכ ּבהן; קֹונה ׁשההדיֹוט ּבדרכים אּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹזֹוכין

לעֹולם  ּבא ׁשּלא ׁשאין ּבדבר אּלּו, לדברים נֹוטה ּדעּתי ואין . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
אֹו ּבצדקה ּדבריו לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻֻאדם
ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּבהקּדׁש

כג  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּבמּתנה, ּבין ּבמכר, ּבין - לפרֹותיו הּגּוף אדם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה

לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה זה ואין מרע; ׁשכיב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמּתנת
לּפרֹות  ּומּוקנה מצּוי הּגּוף דֹומה?ׁשהרי זה למה הא . ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אּלא  הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא - לחברֹו ׂשדה אֹו ּבית ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלׂשֹוכר
הּגּוף. ֲַַָהנאת

לזמן ·. ּבין לפרֹותיה, ׂשדה נתן אֹו ׁשּמכר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
לֹוקח  ׁשל אֹו מֹוכר, ׁשל חּייו ימי ּכל ּבין הּדין קצּוב, והּוא . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהמה  אֹו לגּזתּה, רחל אֹו לפרֹותיו, אילן נֹותן אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמֹוכר
אֹו ממּכרֹו ּבּכל, ידיו; למעׂשה עבד אֹו לולדֹותיה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשפחה

קּימין. ְִַַָָמּתנתֹו
לֹוקח ‚. ׁשל הּקנס יהיה וימּות יּגח ׁשאם לקנס, עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמכר

אין  הּקנס, ּתפׂש אם קנה; לא לפיכ ספק, זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּידֹו .מֹוציאין ִִִָ

הּפרֹות,„. מקֹום ׁשּיר לא - לאחר ּופרֹותיו לזה, אילן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
לעצמֹו ּפרֹותיו וׁשּיר אילן, מכר אם אבל ּכלּום. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
לגּבי  - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּפרֹות; מקֹום ׁשּיר הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹ

מׁשּיר  יפה ּבעין .עצמֹו, ְְְִֵַַַָָ
מכּורה,‰. זֹו הרי - קצּוב לזמן הּקרקע ּגּוף ְְְֲִֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

זמן  ּכל הּפרֹות ואֹוכל ּכחפצֹו, ּבּגּוף הּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומׁשּתּמׁש
לבעליה  ּתחזר ּובּסֹוף .הּמכירה, ְְְִִֶַַַָָָֹ

.Â ק הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ּובין ּומה קצּוב, לזמן רקע ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
יכֹול  אינֹו - לפרֹות ׁשהּקֹונה לפרֹותיה? אֹותּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמקנה

יהרס  ולא יבנה ולא הּקרקע, צּורת הּקֹונה לׁשּנֹות אבל ; ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹֹֹ
זמּנֹו ּבכל ועֹוׂשה הֹורס, אֹו ּבֹונה הּוא הרי - קצּוב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָלזמן

לעֹולם. עֹולם קנין הּקֹונה ׁשעֹוׂשה ּכמֹו ְְְִֶֶֶַַַָָָהּקצּוב
.Ê הּמֹוכר ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּומה

ּפרֹות  ׁשהּמֹוכר ׁשּבארנּו? ּכמֹו קנה ׁשּלא לחברֹו ׂשדה ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפרֹות
להּכנס  אפּלּו ּכלל זֹו ּבׂשדה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשדה
ּבּה להׁשּתּמׁש הּׂשדה לבעל ויׁש הּפרֹות, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאּלא
יכֹול  הּׂשדה ּבעל אין - לפרֹותיה ׂשדה הּמֹוכר אבל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכחפצֹו;
ּבּה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח ויׁש הּלֹוקח, מּדעת אּלא ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלהּכנס

ְְֶּכחפצֹו.
.Á הּׂשֹוכר ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה קֹונה ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּומה

אֹו לזרעּה לֹו יׁש - לפרֹותיה ׂשדה ׁשהּקֹונה מחברֹו? זֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׂשדה
להֹובירּה אֹו ׁשּירצה, מין ּכל במנוחה]לנטעּה ;[להשאירה ְְְְִִִֶֶָָָָ

הּׂשֹוכר  ואין ׂשכירּות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכן, אינֹו - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָוהּׂשֹוכר
ׁשּקנה. ּכל לאחרים מקנה הּקֹונה, אבל להׂשּכיר; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָרּׁשאי

.Ë זה ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ,ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר
ׁשּיּולדּו יֹונים מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹמֹוכר

לּכּו ׁשּיבֹוא ּדבׁש והּכּורת אֹו לפרֹותיו הּׁשֹוב מֹוכר אּלא רת, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

נהנה  ׁשהּוא לחברֹו, הּמים אּמת ּכׂשֹוכר הּוא ׁשהרי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלדבׁשּה;
לפרֹותיו, זה ׁשֹוב לֹו הקנה זה ּכ ּבּה; ּׁשּיצּוד מה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָּבכל
ּבית  הּׂשֹוכר ּכדין ּכּלן ודין לפרֹותיו. אילן ׁשּמֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכמי

ּבֹו ׁשּיׁש הניֹות ּבכל נהנה ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו וכן מחברֹו . ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.È אֹותן קנה לא ,ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים
ּפרחּו ׁשּלא זמן ּכל הּׁשֹוב הּוא,ּבעל חכמים ּגזרת זה ודבר . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הרֹוצה  ,לפיכ בּה. נגעּו הּבנים" על האם תּקח "לא ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּומּׁשּום
ׁשּיפרחּו הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו אפרֹוחים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלהקנֹות
אֹו ּבקנין לחברֹו אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויגּבהּו

ּבהן. נקנין ׁשהּמּטלטלין ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגב ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעל
.‡È הּגֹוזלֹות ּכל לּטל יכֹול אינֹו מחברֹו, ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹהּלֹוקח

ונמצא  ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיּולדּו
הּׁשֹוב ליּׁשב ּכדי מהן, מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל .ׁשהחריב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.·È מכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה
ּבריכה מּניח - ּכדי [זוג]הּפרֹות האּמהֹות, ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּבנֹות  ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּיצטּותּו
ּכדי  בריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם,
הּנֹולד  וכל ׁשהֹולידּו. הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל  הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל בריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו אּלּו הרי .אּמהֹות, ֲִֵֵֶָ
.‚È זה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל מחברֹו, ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּלֹוקח

ליּׁשב  ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל ואיל מּכאן זה; ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחר
.הּכּורת  ֶֶַַ

.„È,חּלֹות ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש חּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהּלֹוקח
להן  וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא .ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

.ÂËלקץ מחברֹו זיתים האילן [לקצץ]הּלֹוקח מן מּניח - ֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
גרּופּיֹות ׁשּתי לארץ טפחים]סמּו ּבתּולת [שני לקח וקֹוצץ. , ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

מדברית]ׁשקמה סּדן [תאנה וקֹוצץ; טפחים, ׁשלׁשה מגּביּה - ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
וקֹוצץ. טפח, - האילנֹות ּובׁשאר טפחים. ׁשני ׁשקמה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשל
- ּובארזים ּבדקלים ּולמעלה. הּפקק מן ּובגפנים, ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָּבקנים

ּומׁשרׁש מהשורש]חֹופר מחליף.[קוצץ ּגזעֹו ׁשאין לפי , ְְְְִִִֵֵֵֶַָ

כד  ¤¤ּפרק
ׁשלׁש‡. היּו אפילּו - ׂשדהּו ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹהּמֹוכר

לּלֹוקח  יׁש הרי - אילנֹות בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹנטיעֹות
ואפּלּו להן. הראּויה יׁשקרקע - נקצצּו אֹו האילנֹות, יבׁשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּביניהן  האילנֹות ּכל וקנה להן, הראּויה קרקע .לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּוביניהן,·. ּתחּתיהן, להן? הראּויה הּקרקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּמה

האֹורה מלא להן הפירות]וחּוצה הּמקֹום [מלקט וזה וסּלֹו. ְְְְֶֶֶַַָָָָֹ
אּלא  לזרעֹו יכֹול מּׁשניהן אחד אין וסּלֹו, האֹורה מלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא

חברֹו. ֲִֵַַמּדעת
עֹומדין ‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ׁשּׁשֹופתין[רגלי]ּכמֹו [שמעמידים]ּכירה ְְְְִִִֵֶָָֹ
מכּון  והּׁשליׁשי זה, ּכנגד זה ׁשנים הן ׁשהרי הּקדרה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻעליהן
ואילן  אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא, מהן; ּומרחק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻּביניהן

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ועד אּמֹות ְְְֵֵֵֶַַַַַָמארּבע
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אילנֹות „. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא אבל ּומהיכן . ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
ּפחֹות  מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּבּצּורה עֹומדים היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, ע ׂשרה ׁשׁש על יתר מרחקין אֹו אּמֹות, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמארּבע
ואחד  ׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
הרי  - ּביניהן הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק
ׁשּביניהם; האילנֹות את קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזה

לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן יבׁש ְְִִִֵֵַַָָָואם
ׁשלׁשה‰. ׁשּקנה מי הגּדילּוּכל אם - קרקע לֹו ויׁש אילנֹות, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

חטר על [ענף]והֹוציאּו הּדר ימעט ׁשּלא ּכדי אֹותֹו יקץ , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
הּׂשריגין וכל הּׂשדה. גפן]ּבעל [ענפים והאמירין[ענפי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

האילן] הן שבראש הרי - הּׁשרׁשין מן ואפּלּו מהן, ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיֹוצאין
קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ְֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשל

.Â,לפיכ קרקע; לֹו אין  חברֹו, ׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקֹונה
האילנֹות, ׁשני הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָאם

ואמירין  ׂשריגין ויאמר והֹוציאּו בארץ, יּמׁשכּו ׁשּמא יקץ, - ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
קרקע'. לי ויׁש לי, מכרּת אילנֹות 'ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹלּמֹוכר:

.Ê מן העֹולה - מהן האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
האילנֹות; ּבעל ׁשל הּוא הרי החּמה, ּפני הרֹואה והּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגזע,
הּוא  הרי החּמה, ּפני רֹואין ׁשאינן והן הּׁשרׁשים, מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהעֹולה

הּׂשדה  ּבעל העֹולה ׁשל מן הּדקל לבעל אין - ּובדקלים . ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשאין לפי ּגזע.ּכלּום, להן ְְִֵֶֶֶַָ

.Á חצי לֹו יׁש זה הרי - האילנֹות את וׁשּיר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹוכר
לֹו אֹומר היה - ּבּקרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו ּכּלּה; ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהּקרקע

'אילנ 'עקר יׁשהּלֹוקח: ּבלבד, אילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
אֹומר  היה - קרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו להן; הראּויה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו

.'ול אילנ 'עקר הּלֹוקח: ְֲִֵֵַַָָֹלֹו
.Ë לבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

להן  הראּויה קרקע הּקרקע האילנֹות את מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
והחזיק  ּבאילנֹות, זה והחזיק לאחד, האילנֹות ואת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָלאחד,
ׁשהחזיק  וזה הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ּבּקרקע ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזה

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ְְְֲִִַַַַַַַָָּבּקרקע
.È ׂשדה נטל ואחד ּפרּדס, ׂשדה נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחין

הּלבן  ׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל יׁש - ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלבן
ואין  חלקּו; ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס, ׁשל האילנֹות לסֹוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָסמּוכֹות

ידּוע  ּדבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר לפרׁש צרי. ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
.‡È חּוץ' לֹו: ואמר ּדקלים, בּה והיּו לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר

לבּדֹו הּדקל אֹותֹו הּוא, ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם - ּפלֹוני' ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֻמּדקל
ׁשּכן  וכל הּוא, רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא

ּכלּום  הּדקלים מן קנה לא - .הּׁשאר ְְְִִַַָָָָֹ
.·Èיׁש אם - האילנֹות' מן 'חּוץ לֹו: ואמר ׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ּבלבד, ּגפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר ּבלבד, ּדקלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבֹו
לא  ּודקלים, ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן הּגפנים. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹׁשּיר
אילנֹות. אלא ׁשּיר לא ּוגפנים, אילנֹות הּגפנים. אּלא ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיר

מֹוכר, ׁשּכל אילנֹות; ׁשּיר ּודקלים, אילנֹות יפה וכן ּבעין ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּגבֹוּה ּדקל ּכל אּלא ׁשּיר לא ׁשּיר, הּדקלים ואם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמֹוכר.
ׁשאר  ואם לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר, ּבחבל; לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשעֹולים

העל  ׁשאין ּכל  אּלא מהם ׁשּיר לא ׁשּׁשּיר, הּוא ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹאילנֹות
הבהמה] העץ]ּכֹובׁשֹו[למשיכת את ׁשהעל [מכופף וכל ; ְְֶָָֹ

נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו,
.‚Èאפּלּו - 'ל מֹוכר אני ּודקלים 'קרקע לחברֹו: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

נקנה  הרי דקלים, ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם ּדקלים, לֹו היּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָֹלא
קרקע  אּלא לֹוקח 'איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמּקח;
'ל מֹוכר אני ּבדקלים 'קרקע אמר: ואם ּדקלים'. ּבּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
הּוא  טעּות מּקח לאו, ואם קנה; דקלים, ׁשני בּה היּו אם -ְְְִִִִֵַָָָָָָָ
ּדקלים, לֹו אין - ּדקלים' ׁשל 'קרקע לֹו: אמר ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוחֹוזר.

לדקלים  הראּויה קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון .ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.„È ּדקלים ל 'קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר

והּוצין אף [לולבים]ּותמרין אּלּו, ּכל ׁשּקנה ּפי על ואף ;' ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
קרקע  הּמֹוכר וכן הן. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ּפרׁש ׁשּלא ּפי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹעל
זה  ּבממּכר לפני הּנחּתי 'ולא לֹו: לכּתב צרי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹלחברֹו,

להסּתּלק ּכדי הּדינין.ּכלּום', ּומן הּטענֹות מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ
.ÂËל 'והקניתי לֹו: ׁשּכתב ּפי על אף - לחברֹו ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר

עד  הּתהֹום מּקרקע ל 'קנה לֹו: לכּתב צרי ורּומֹו', ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹעמקֹו
וכיון רּו ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק הרקיע'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹם

ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה והרּום, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהקנהּו
ׁשּבעמקים  הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ׁשהּוא ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק

-וׁשּבאויר  הרקיע' רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
והּדּות הּבֹור אבנים]קנה למּטה,[קיר הּקרקע ׁשּבעבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ׁשּבין ְְְְֲִִֵֶַַַַָוהּמחילֹות
.ÊË,'ׁשּלי העליֹונה ׁשּדיֹוטה מנת 'על לחברֹו ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

נפלה, ואם מֹוציא. זיזין, ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו; זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָהרי
ּכׁשהיה  ּבֹונה ּגּבּה, על לבנֹות רצה ואם אֹותּה; ּובֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָחֹוזר

.מּקדם  ִֶֹ
.ÊÈקברֹו משפחתי]הּמֹוכר קברות קברֹו[בית ּדר אֹו , ְְִִֵֶֶַ

לקבר] מעמדֹו[המובילה מקֹום אֹו האבלים], את ,[שמנחמים ְֲַָ
ּכרהֹו, ּבעל ׁשם וקֹוברין מׁשּפחה, ּבני ּבאין - הסּפדֹו ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאֹו
לּלֹוקח, ּבֹו ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה; ּפגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשּום

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על ִֵֵֶַַֹאף

ה'תשע"ג  כסלו י"ד רביעי יום

כה  ¤¤ּפרק
את ‡. מכר לא - ּתׁשמיׁשין לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר

ּפרׁש ּכן אם אּלא -הּתׁשמיׁשין, הּבית את הּמֹוכר ּכיצד? . ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁש הּיציע את מכר ׁשהיא לא ּפי על אף הּבית, ּבסביבֹות ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיציע  רחב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לתֹוכֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחה
ּבכלל  הּוא הרי מּזה, ּפחֹות אבל יתר; אֹו אּמֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָארּבע
ּבארּבה  לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגב ׁשעל העלּיה וכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּבית.

הּבית. ּבכלל היא הרי הּבית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַּבמעזיבת
מּמּנּו·. ׁשּלפנים החדר את מכר לא - הּבית את ,הּמֹוכר ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבזמן  הּגג, את ולא החיצֹונים; מצרים לֹו ׁשּמסר ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹאף
אּמֹות; ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים עׂשרה מעקה לֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁש

הּדּות את ולא ּבּקרקע, החפּור הּבֹור את אבנים]ולא [קיר ְְְֶֶֶַַַַַָֹֹ
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אילנֹות „. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא אבל ּומהיכן . ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
ּפחֹות  מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּבּצּורה עֹומדים היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, ע ׂשרה ׁשׁש על יתר מרחקין אֹו אּמֹות, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמארּבע
ואחד  ׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
הרי  - ּביניהן הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק
ׁשּביניהם; האילנֹות את קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזה

לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן יבׁש ְְִִִֵֵַַָָָואם
ׁשלׁשה‰. ׁשּקנה מי הגּדילּוּכל אם - קרקע לֹו ויׁש אילנֹות, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

חטר על [ענף]והֹוציאּו הּדר ימעט ׁשּלא ּכדי אֹותֹו יקץ , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
הּׂשריגין וכל הּׂשדה. גפן]ּבעל [ענפים והאמירין[ענפי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

האילן] הן שבראש הרי - הּׁשרׁשין מן ואפּלּו מהן, ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיֹוצאין
קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ְֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשל

.Â,לפיכ קרקע; לֹו אין  חברֹו, ׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקֹונה
האילנֹות, ׁשני הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָאם

ואמירין  ׂשריגין ויאמר והֹוציאּו בארץ, יּמׁשכּו ׁשּמא יקץ, - ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
קרקע'. לי ויׁש לי, מכרּת אילנֹות 'ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹלּמֹוכר:

.Ê מן העֹולה - מהן האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
האילנֹות; ּבעל ׁשל הּוא הרי החּמה, ּפני הרֹואה והּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגזע,
הּוא  הרי החּמה, ּפני רֹואין ׁשאינן והן הּׁשרׁשים, מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהעֹולה

הּׂשדה  ּבעל העֹולה ׁשל מן הּדקל לבעל אין - ּובדקלים . ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשאין לפי ּגזע.ּכלּום, להן ְְִֵֶֶֶַָ

.Á חצי לֹו יׁש זה הרי - האילנֹות את וׁשּיר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹוכר
לֹו אֹומר היה - ּבּקרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו ּכּלּה; ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהּקרקע

'אילנ 'עקר יׁשהּלֹוקח: ּבלבד, אילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
אֹומר  היה - קרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו להן; הראּויה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו

.'ול אילנ 'עקר הּלֹוקח: ְֲִֵֵַַָָֹלֹו
.Ë לבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

להן  הראּויה קרקע הּקרקע האילנֹות את מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
והחזיק  ּבאילנֹות, זה והחזיק לאחד, האילנֹות ואת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָלאחד,
ׁשהחזיק  וזה הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ּבּקרקע ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזה

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ְְְֲִִַַַַַַַָָּבּקרקע
.È ׂשדה נטל ואחד ּפרּדס, ׂשדה נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחין

הּלבן  ׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל יׁש - ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלבן
ואין  חלקּו; ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס, ׁשל האילנֹות לסֹוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָסמּוכֹות

ידּוע  ּדבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר לפרׁש צרי. ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
.‡È חּוץ' לֹו: ואמר ּדקלים, בּה והיּו לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר

לבּדֹו הּדקל אֹותֹו הּוא, ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם - ּפלֹוני' ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֻמּדקל
ׁשּכן  וכל הּוא, רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא

ּכלּום  הּדקלים מן קנה לא - .הּׁשאר ְְְִִַַָָָָֹ
.·Èיׁש אם - האילנֹות' מן 'חּוץ לֹו: ואמר ׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ּבלבד, ּגפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר ּבלבד, ּדקלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבֹו
לא  ּודקלים, ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן הּגפנים. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹׁשּיר
אילנֹות. אלא ׁשּיר לא ּוגפנים, אילנֹות הּגפנים. אּלא ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיר

מֹוכר, ׁשּכל אילנֹות; ׁשּיר ּודקלים, אילנֹות יפה וכן ּבעין ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּגבֹוּה ּדקל ּכל אּלא ׁשּיר לא ׁשּיר, הּדקלים ואם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמֹוכר.
ׁשאר  ואם לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר, ּבחבל; לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשעֹולים

העל  ׁשאין ּכל  אּלא מהם ׁשּיר לא ׁשּׁשּיר, הּוא ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹאילנֹות
הבהמה] העץ]ּכֹובׁשֹו[למשיכת את ׁשהעל [מכופף וכל ; ְְֶָָֹ

נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו,
.‚Èאפּלּו - 'ל מֹוכר אני ּודקלים 'קרקע לחברֹו: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

נקנה  הרי דקלים, ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם ּדקלים, לֹו היּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָֹלא
קרקע  אּלא לֹוקח 'איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמּקח;
'ל מֹוכר אני ּבדקלים 'קרקע אמר: ואם ּדקלים'. ּבּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
הּוא  טעּות מּקח לאו, ואם קנה; דקלים, ׁשני בּה היּו אם -ְְְִִִִֵַָָָָָָָ
ּדקלים, לֹו אין - ּדקלים' ׁשל 'קרקע לֹו: אמר ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוחֹוזר.

לדקלים  הראּויה קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון .ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.„È ּדקלים ל 'קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר

והּוצין אף [לולבים]ּותמרין אּלּו, ּכל ׁשּקנה ּפי על ואף ;' ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
קרקע  הּמֹוכר וכן הן. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ּפרׁש ׁשּלא ּפי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹעל
זה  ּבממּכר לפני הּנחּתי 'ולא לֹו: לכּתב צרי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹלחברֹו,

להסּתּלק ּכדי הּדינין.ּכלּום', ּומן הּטענֹות מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ
.ÂËל 'והקניתי לֹו: ׁשּכתב ּפי על אף - לחברֹו ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר

עד  הּתהֹום מּקרקע ל 'קנה לֹו: לכּתב צרי ורּומֹו', ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹעמקֹו
וכיון רּו ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק הרקיע'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹם

ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה והרּום, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהקנהּו
ׁשּבעמקים  הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ׁשהּוא ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק

-וׁשּבאויר  הרקיע' רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
והּדּות הּבֹור אבנים]קנה למּטה,[קיר הּקרקע ׁשּבעבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ׁשּבין ְְְְֲִִֵֶַַַַָוהּמחילֹות
.ÊË,'ׁשּלי העליֹונה ׁשּדיֹוטה מנת 'על לחברֹו ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

נפלה, ואם מֹוציא. זיזין, ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו; זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָהרי
ּכׁשהיה  ּבֹונה ּגּבּה, על לבנֹות רצה ואם אֹותּה; ּובֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָחֹוזר

.מּקדם  ִֶֹ
.ÊÈקברֹו משפחתי]הּמֹוכר קברות קברֹו[בית ּדר אֹו , ְְִִֵֶֶַ

לקבר] מעמדֹו[המובילה מקֹום אֹו האבלים], את ,[שמנחמים ְֲַָ
ּכרהֹו, ּבעל ׁשם וקֹוברין מׁשּפחה, ּבני ּבאין - הסּפדֹו ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאֹו
לּלֹוקח, ּבֹו ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה; ּפגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשּום

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על ִֵֵֶַַֹאף

ה'תשע"ג  כסלו י"ד רביעי יום

כה  ¤¤ּפרק
את ‡. מכר לא - ּתׁשמיׁשין לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר

ּפרׁש ּכן אם אּלא -הּתׁשמיׁשין, הּבית את הּמֹוכר ּכיצד? . ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁש הּיציע את מכר ׁשהיא לא ּפי על אף הּבית, ּבסביבֹות ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיציע  רחב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לתֹוכֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחה
ּבכלל  הּוא הרי מּזה, ּפחֹות אבל יתר; אֹו אּמֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָארּבע
ּבארּבה  לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגב ׁשעל העלּיה וכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּבית.

הּבית. ּבכלל היא הרי הּבית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַּבמעזיבת
מּמּנּו·. ׁשּלפנים החדר את מכר לא - הּבית את ,הּמֹוכר ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבזמן  הּגג, את ולא החיצֹונים; מצרים לֹו ׁשּמסר ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹאף
אּמֹות; ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים עׂשרה מעקה לֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁש

הּדּות את ולא ּבּקרקע, החפּור הּבֹור את אבנים]ולא [קיר ְְְֶֶֶַַַַַָֹֹ

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



dxiknקו zekld - elqk c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכמֹו והרּום, העמק לֹו ׁשּמכר ּפי על אף ּבּבֹור, ְְִֶֶַַַַַָָָָֹהּבנּוי
ְֵֶַׁשּבארנּו.

לבֹור ‚. להּכנס ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי
ׁשּׁשּיר  ּדּות אֹו אמר זה ואם מֹוכר. יפה ּבעין הּמֹוכר, ׁשּכל ; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

צרי אינֹו - הּדּות' אֹו הּבֹור מן חּוץ הּבית, ל 'מכרּתי ְְִִִִֵַַַַַָָלֹו:
הּלֹוקח  אין - ּבלבד ּדּות אֹו ּבֹור הּמֹוכר וכן .ּדר לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַלקנֹות
עד  מֹוכר ׁשל ּביתֹו ּבתֹו נכנס אּלא ,ּדר לֹו לקנֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָצרי

ּוממּלא. ְֵַַהּבֹור
נתן „. אֹו לׁשנים, ׁשניהם מכר - מּזה לפנים זה בּתים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

לֹומר ׁשניהם צרי ואין זה; על זה ּדר להן אין לׁשנים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
החיצֹון  את מכר אם אבל הּפנימי. ּומכר החיצֹון נתן ְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָאם
נֹותן, יפה ּבעין הּנֹותן, ׁשּכל ;ּדר לֹו יׁש - הּפנימי את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָונתן

הּמֹוכר  מן .יתר ִֵֵַָ
הּכירים ‰. ואת הּתּנּור, את מכר - הּבית את ואת הּמֹוכר , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּנגר  ואת הּדלת, ואת ּבטיט, המחּברים הּפתחים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמלּבנֹות
את [בריח] ּומכר הּמפּתח. את לא אבל הּמנעּול; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּקבּועה המטּולטלת.[-בקרקע]הּמכּתׁשת את לא אבל , ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
האצטרּביל את הריחיים]ּומכר הּכלי [בסיס את לא אבל , ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ

קפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו יֹורד ולא [סל]ׁשהּקמח עץ. ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
מלּבנֹות את של]מכר עץ ולא [רגלי]ּכרעי[חתיכות הּמּטה, ְְְְִֵֶַַַַָָֹ

מּפני  ּבטיט, מחּברין ׁשהן ּפי על אף החּלֹונֹות, מלּבנֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻאת
הרי  ּׁשּבתֹוכֹו', מה וכל 'הּוא לֹו: ׁשאמר ּובזמן לנֹואי. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהן

מכּורין. ְִָֻּכּלן
.Âׁשיחין ּבֹורֹות מכר - החצר את וצר]הּמֹוכר ארוך [בור ִִֵֵֶֶַַָָ

בתקרה]ּומערֹות מכוסה הּבּתים ׁשּבתֹוכּה,[בור וכל ְְְִֶַָָָָ
החֹול ּבהן ׁשּיׁש ּובּתים והּפנימּיים, [לתעשיית החיצֹונים ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּפתּוחֹות הזכוכית] ׁשאינן אבל לתֹוכּה; הּפתּוחֹות והחנּיֹות ,ְְְְֲֲֵֶַַָָָֻ
רב  אם - ּולכאן לכאן ּפתּוחֹות היּו עּמּה. נמּכרֹות אין ְְְְִִִֵָָָָָָֹלּה,
נמּכרֹות  אין לאו, ואם עּמּה; נמּכרֹות לתֹוכּה, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּתׁשמיׁשן
ׁשאמר: ּובזמן ׁשּבתֹוכ ּה. הּמּטלטלין את מכר ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמּה.
,ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ'היא

ׁשּבתֹוכּה. הּבד ּבית את ולא הּמרחץ את מכר ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלא
.Ê הּבנּויה הּגדֹולה האבן את מכר - הּבד ּבית את ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוכר

הּכלֹונסֹות ואת הּזיתים, עליה ׁשּטֹוחנין ׁשל [עמודים]ּבארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ואת  היקבים, ואת הּזיתים, טחינת ּבעת ּבהן ׁשּסֹומכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָארז
אבל  הּמפרכֹות; והם הּכתּוׁשין הּזיתים ּבהן ׁשּנֹותנין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים
מה  וכל 'הּוא ׁשאמר: ּובזמן העליֹונה. הרחים את מכר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
את  מכר לא ,ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּׁשּבתֹוכֹו',
את  ולא הּגלּגל, את ולא הּזיתים, ּבהן ׁשּמכּבׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהּכֹובׁשין

הּמרצּופין את ולא הּׂשּקין, את ולא עור]הּקֹורה, .[שקי ְְְִִֶֶַַַַַָֹֹ
.Á קנה ,'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל הּבד 'ּבית לֹו: ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאמר

אֹוּכּלן  הּזיתים ּבהן ׁשּׁשֹוטחים חנּיֹות לּה חּוצה היּו . ְֲִִֵֶֶַָָָָָֻֻ
ואם  הּכל; קנה ׁשּלהן, הּמצרים לֹו מצר אם - ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּׂשמׂשמין

ּׁשּבתֹוכֹו. מה אּלא קנה לא ְֶֶַָָָָֹלאו,
.Ë ׁשּיֹוׁשבין הּנסרים ּבית את מכר - הּמרחץ את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

הּמים, ּבהן ׁשּנֹוטלין היקמים ּבית ואת ערּמים, ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעליהן
הּספסלין  ּבית ּכׁשהן ואת הּמרחץ ּבחצר עליהן ׁשּיֹוׁשבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

הּוילאֹות ּבית ואת אבל [מגבות]לבּוׁשים, ּבהן. ׁשּמסּתּפגין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
את  ולא עצמן, היקמים את ולא עצמן, הּנסרים את מכר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹלא
לֹו: ׁשאמר ּובזמן עצמן. הּוילאֹות את ולא עצמן, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּספסלין
,ּכ ּובין ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה וכל ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֻ'הּוא
החּמה  ּבימֹות ּבין מים לֹו המסּפקֹות הּברכֹות את מכר ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלא
אמר  ואם העצים. ּכּנּוס ּבית את ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבין
ּכּלן  הם הרי - 'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל 'מרחץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֻלֹו:

לֹו. חּוצה ׁשהן ּפי על אף ְִִֵֶַַָמכּורין,

כו  ¤¤ּפרק
ּומערֹות ‡. וׁשיחין ּבֹורֹות ּבּתים מכר - העיר את ְְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר

הּׁשלהין ּובית הּבּדין ּובית וׁשֹובכֹות [גינות]ּומרחצאֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
החרׁשין ואת לּה, והּסמּוכין ואת [יערות]ׁשּלּה לּה, הּמקצין ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

הּביברין ואת לּה, הּידּועֹות חיות]הּׂשדֹות עֹופֹות [גן חּיה ׁשל ְְִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּפניהן שלהם]ודגים ׁשהן [שהפתח ּפי על אף ּכנגדּה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשּבתֹוכּה. הּמּטלטלין את מכר לא אבל מּמּנה; ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹרחֹוקים
הרי  ,'ל מֹוכר אני ּׁשּבתֹוכּה מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּובזמן

ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ׁשיריהּכּלן את לא מכר לא [חלקי , ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
לעיר] שייכותן ברור שלא ּבנֹותיהשדות את ולא [כפרים , ְְֶֶָֹ

הּמקציןסמוכים] החרׁשין את ולא את [רחוקים], ולא מּמּנה, ְְְֳִִִֶֶֶֶַָָֹֹֻ
ולא  ּבּיּבׁשה, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהחלק

ּכנגדּה. ּפניהם ׁשאין ודגים ועֹופֹות חּיה ּביברי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאת
לגדר ·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

לצרּכּה; ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי  הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה  את ּומכר לצרּכן. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את  ּומכר להּקצר. ׁשהּגיעה ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהמחּברת
ׁשהּקנים  ּפי על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמחיצת

הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים; עבים השומרים]ׁשּלּה [סוכת ֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
החרּוב  את ּומכר קבּועה. ׁשאינּה ּפי על ואף ּבטיט, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעׂשּויה
עבים; ׁשהן ּפי על אף הּׁשקמה, ּבתּולת ואת מרּכב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאינֹו
האבנים  את מכר לא אבל ׁשּבּה. הּדקלים ּכל את ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומכר
ּגּבי  על מּנחֹות ׁשאינן האבנים את ולא לגדר, סדּורֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאינן
הּקנים  את ולא ,לכ מּוכנֹות ׁשהן ּפי על אף ְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעמרין,
מׁשּפין  ׁשהן ּפי על אף הּגפנים, ּתחת מּנחין ׁשאינן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻׁשּבּכרם
מן  העקּורה הּתבּואה את ולא ,לכ ּומּוכנים ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹוחלקים
לֹו: ׁשאמר ּובזמן לּׂשדה. צריכה ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָהּקרקע,

מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל ְְְֲִִֵֶַָָָֻ'היא
.‚ּכ ּובין ּכ ּבית ּובין ׁשהיא הּקנים מחיצת את מכר לא , ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מכר  ולא ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹרבע,
ּכגֹון  עצמּה, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבׂשמים ׁשל קטּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָערּוגה
ׁשאינּה הּׁשֹומרה את ולא ּפלֹוני', ׁשל ורד 'ּבי לּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּקֹורין
את  מכר ולא ּבארץ; קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹעׂשּויה
ּדּקים; הן ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל הּסּדן את ולא הּמרּכב, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהחרּוב
,הּׁשֹוב את ולא הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹולא

ׁשלמים. ּבין חרבים ְֲִִֵֵֵֵּבין
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי
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ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו הּׁשֹוב אֹו הּגת אֹו הּבֹור אֹותֹו ְְֲִֶַַַַַָעד
לּקח  צרי אינֹו מאּלּו', 'חּוץ לֹו: ואמר ּפרׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּׂשדה;

ּדר .לֹו ֶֶ
לּלֹוקח ‰. ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

- מּתנה הּנֹותן אבל אּלּו. את אּלא לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפרׁש
ּבבית  ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית , ּבין ּבׂשדה, ּבין ּכּלן, את ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻקנה
ּכל  המקּבל קנה - קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּבד.

ׁשּיפרׁש עד לּה, .המחּבר ְְֵֶַַָָָֻ
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה ּבּׂשדה, החזיק - הּגר ּבנכסי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמחזיק
ּכּלן  את הקּדיׁש הּׂשדה, .את ְִִֶֶֶַָָֻ

.Ê ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח, ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות מעני  ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, נים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו. ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג  על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ .ׁשהּמֹוכר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּקֹורין  אֹו לבּדֹו, לּבית אּלא 'ּבית' קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אחר  הֹולכין - ּגּביו ׁשעל ּולכל ׁשּסביבֹותיו ּולכל לּבית ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ'ּבית'
עיר, אֹו ׂשדה, אֹו חצר, ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. אנׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלׁשֹון
ּבפי  הערּוכֹות הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - מּטלטלין ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹאֹו

ַֹהּכל.
.Á לׁשֹון אחר הֹולכין ּומּתן: מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול עּקר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה

הּמקֹום  ּבאֹותֹו אדם ּבֹוּבני ׁשאין מקֹום אבל הּמנהג. ואחר , ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ויׁש ּכ ׁשּקֹורין יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא ידּוע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמנהג

אּלּו. ּבפרקים חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוׂשים - ּכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּקֹורין

כז  ¤¤ּפרק
ואת ‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר

ואת  אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנין
עליה  ויֹורדין לּספינה ּבהם ׁשעֹולין והאסּכלה ואת הּכבׁש , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

והיא  הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה. הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
ּבּה ׁשהֹולכין הּקטּנה לּיּבׁשה;הּספינה הּקרֹובים הּמים על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

הּמּלחים  ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא
את  ולא ּבהן, העֹוׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

הסחורה]הּמרצּופין ּובזמן [שקי ׁשּבתֹוכּה. הּסחֹורה את ולא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ
מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻׁשאמר

ׁשאינן ·. ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מכר  הּקרֹון. את מכר לא הּפרדֹות, את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות

הּצמד השור]את שבצוואר מכר [העול הּבקר; את מכר לא , ֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּקֹורין  ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, את מכר לא הּבקר, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

'ּבקר'. לּצמד ְִֶֶַָָָָמקצתם
לא ‚. הּפרה, את מכר הּפרה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר

את  מכר הּבקר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
העגלה  את מכר לא אּלּוהּבקר, ּבכל ראיה הּדמים ואין . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים
החמֹור „. את הּמֹוכר הּמרּדעתוכן את מכר ואת [כר]- ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ולא  הּׂשק, את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על אף ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהאּכף,
הּממּכר. ּבׁשעת עליו היּו אפּלּו הּנׁשים, מרּכבת ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאת

ראי ‰. הּדמים יׁשואין נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם - ה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
טעה  ואם ולֹוקח; מֹוכר ּכל ּכדין מּקח ּבּטּול אֹו אֹוניה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָלֹו
נתן  מּתנה ׁשּזֹו הּמּקח, ּבטל לא טֹועה, הּדעת ׁשאין ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבכדי

ׂשּקים  ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין ּבזה,לֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין ְְִִִִֵַָָָאין

.Âּכלים מכר - הּׁשפחה את אפּלּו[בגדים]הּמֹוכר ׁשעליה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּנזמים, את ולא הּׁשירים, את לא מכר לא אבל מאה; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהן
אמר  ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות את ולא הּטּבעֹות, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
ׁשּיׁש ּפי על אף - 'ל מֹוכר אני ּׁשעליה מה וכל 'ׁשפחה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו:

מכּורין. ּכּלן הרי מנה, מאה ׁשל ּכלים ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליה
.Ê ּפרה' ,'ל מֹוכר אני מעּברת 'ׁשפחה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאֹומר

הּולד  את מכר - 'ל מֹוכר אני אני מעּברת מניקה 'ׁשפחה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּולד; את מכר לא - 'ל מֹוכר אני מניקה 'ּפרה ,'ל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמֹוכר
אדם  ׁשאין הּסיח, את מכר - 'ל מֹוכר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמֹור

לחלבּה. חמֹורה ֲֲֶַָָָקֹונה
.Á מכּור זה חמֹור 'ראׁש אֹו זה', עבד 'ראׁש לחברֹו: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹֹהאֹומר

ׁשהּנׁשמה  אבר ּבכל הּדין וכן חציֹו; מכר זה הרי - 'ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל
מכּור  זה חמֹור 'יד אֹו זה', עבד 'יד לֹו: אמר ּבֹו. ְֲֶֶֶֶַַַָָָּתלּויה
הּנׁשמה  ׁשאין אבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם; מׁשּמנין - 'ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָל
מכר  לא - 'ל מֹוכר אני זֹו ּפרה 'ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ְְֲִֵַַָָָָָֹֹּתלּויה

הרא  ּבּמטּבחים אּלא ּתמיד נמּכר ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד, .ׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
.Ë מכר הרגלים; את מכר לא ּגּסה, ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמכר

מכר  לא הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹאת
ּבבהמה  אבל הּקנה. את מכר לא הּכבד, את מכר הּכבד; ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת
הרגלים, את מכר הרגלים; את מכר הראׁש, את מכר - ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּדּקה
מכר  הּכבד; את מכר הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר ֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלא

הּקנה  את מכר לא הּכבד, .את ֵֶֶֶַַַָָָֹ
.È מימיו את מכר לא הּבֹור, את מכר הּמֹוכר אׁשּפה, מכר ; ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מכר  ,ׁשֹוב מכר הּדבֹורים; את מכר ּכּורת, מכר זבלּה. ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
הּיֹונים. ִֶַאת

.‡Èמעיני ילּוז ׁשהּוא אל - אּלּו ּבדברים הּגדֹול העּקר ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ּביחּוד  אֹותֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג, ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּובמקֹום
ּכמֹו חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ׁשּתּוף ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבלא

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ג  כסלו ט"ו חמישי יום

כח  ¤¤ּפרק
לחברֹו‡. ל'האֹומר מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית :ּבתֹו והיּו , ְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָ

ׁשאין  ּפי על אף טפחים, עׂשרה עמּקים קטּנים ּגאיֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּׂשדה
נמּדדין  אין - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו מים, ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָּבהן
ּבמקֹום  מעֹותיו לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבכלל
אּלּו ולֹוקח מקֹומֹות. ּוׁשלׁשה ּכׁשנים לֹו ויראה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחד,
ּפחֹות  היּו דמים. ּבלא ּכֹור, הּבית ּבכלל והּסלעים ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהּגאיֹות

עּמּה. נמּדדין ְִִִִָָָמּכאן,
ארּבעת ·. ּבית אּלא ּבהן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמה
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ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו הּׁשֹוב אֹו הּגת אֹו הּבֹור אֹותֹו ְְֲִֶַַַַַָעד
לּקח  צרי אינֹו מאּלּו', 'חּוץ לֹו: ואמר ּפרׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּׂשדה;

ּדר .לֹו ֶֶ
לּלֹוקח ‰. ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

- מּתנה הּנֹותן אבל אּלּו. את אּלא לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפרׁש
ּבבית  ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית , ּבין ּבׂשדה, ּבין ּכּלן, את ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻקנה
ּכל  המקּבל קנה - קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּבד.

ׁשּיפרׁש עד לּה, .המחּבר ְְֵֶַַָָָֻ
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה ּבּׂשדה, החזיק - הּגר ּבנכסי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמחזיק
ּכּלן  את הקּדיׁש הּׂשדה, .את ְִִֶֶֶַָָֻ

.Ê ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח, ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות מעני  ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, נים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו. ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג  על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ .ׁשהּמֹוכר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּקֹורין  אֹו לבּדֹו, לּבית אּלא 'ּבית' קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אחר  הֹולכין - ּגּביו ׁשעל ּולכל ׁשּסביבֹותיו ּולכל לּבית ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ'ּבית'
עיר, אֹו ׂשדה, אֹו חצר, ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. אנׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלׁשֹון
ּבפי  הערּוכֹות הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - מּטלטלין ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹאֹו

ַֹהּכל.
.Á לׁשֹון אחר הֹולכין ּומּתן: מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול עּקר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה

הּמקֹום  ּבאֹותֹו אדם ּבֹוּבני ׁשאין מקֹום אבל הּמנהג. ואחר , ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ויׁש ּכ ׁשּקֹורין יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא ידּוע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמנהג

אּלּו. ּבפרקים חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוׂשים - ּכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּקֹורין

כז  ¤¤ּפרק
ואת ‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר

ואת  אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנין
עליה  ויֹורדין לּספינה ּבהם ׁשעֹולין והאסּכלה ואת הּכבׁש , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

והיא  הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה. הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
ּבּה ׁשהֹולכין הּקטּנה לּיּבׁשה;הּספינה הּקרֹובים הּמים על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

הּמּלחים  ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא
את  ולא ּבהן, העֹוׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

הסחורה]הּמרצּופין ּובזמן [שקי ׁשּבתֹוכּה. הּסחֹורה את ולא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ
מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻׁשאמר

ׁשאינן ·. ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מכר  הּקרֹון. את מכר לא הּפרדֹות, את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות

הּצמד השור]את שבצוואר מכר [העול הּבקר; את מכר לא , ֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּקֹורין  ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, את מכר לא הּבקר, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

'ּבקר'. לּצמד ְִֶֶַָָָָמקצתם
לא ‚. הּפרה, את מכר הּפרה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר

את  מכר הּבקר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
העגלה  את מכר לא אּלּוהּבקר, ּבכל ראיה הּדמים ואין . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים
החמֹור „. את הּמֹוכר הּמרּדעתוכן את מכר ואת [כר]- ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ולא  הּׂשק, את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על אף ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהאּכף,
הּממּכר. ּבׁשעת עליו היּו אפּלּו הּנׁשים, מרּכבת ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאת

ראי ‰. הּדמים יׁשואין נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם - ה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
טעה  ואם ולֹוקח; מֹוכר ּכל ּכדין מּקח ּבּטּול אֹו אֹוניה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָלֹו
נתן  מּתנה ׁשּזֹו הּמּקח, ּבטל לא טֹועה, הּדעת ׁשאין ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבכדי

ׂשּקים  ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין ּבזה,לֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין ְְִִִִֵַָָָאין

.Âּכלים מכר - הּׁשפחה את אפּלּו[בגדים]הּמֹוכר ׁשעליה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּנזמים, את ולא הּׁשירים, את לא מכר לא אבל מאה; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהן
אמר  ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות את ולא הּטּבעֹות, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
ׁשּיׁש ּפי על אף - 'ל מֹוכר אני ּׁשעליה מה וכל 'ׁשפחה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו:

מכּורין. ּכּלן הרי מנה, מאה ׁשל ּכלים ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליה
.Ê ּפרה' ,'ל מֹוכר אני מעּברת 'ׁשפחה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאֹומר

הּולד  את מכר - 'ל מֹוכר אני אני מעּברת מניקה 'ׁשפחה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּולד; את מכר לא - 'ל מֹוכר אני מניקה 'ּפרה ,'ל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמֹוכר
אדם  ׁשאין הּסיח, את מכר - 'ל מֹוכר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמֹור

לחלבּה. חמֹורה ֲֲֶַָָָקֹונה
.Á מכּור זה חמֹור 'ראׁש אֹו זה', עבד 'ראׁש לחברֹו: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹֹהאֹומר

ׁשהּנׁשמה  אבר ּבכל הּדין וכן חציֹו; מכר זה הרי - 'ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל
מכּור  זה חמֹור 'יד אֹו זה', עבד 'יד לֹו: אמר ּבֹו. ְֲֶֶֶֶַַַָָָּתלּויה
הּנׁשמה  ׁשאין אבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם; מׁשּמנין - 'ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָל
מכר  לא - 'ל מֹוכר אני זֹו ּפרה 'ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ְְֲִֵַַָָָָָֹֹּתלּויה

הרא  ּבּמטּבחים אּלא ּתמיד נמּכר ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד, .ׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
.Ë מכר הרגלים; את מכר לא ּגּסה, ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמכר

מכר  לא הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹאת
ּבבהמה  אבל הּקנה. את מכר לא הּכבד, את מכר הּכבד; ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת
הרגלים, את מכר הרגלים; את מכר הראׁש, את מכר - ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּדּקה
מכר  הּכבד; את מכר הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר ֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלא

הּקנה  את מכר לא הּכבד, .את ֵֶֶֶַַַָָָֹ
.È מימיו את מכר לא הּבֹור, את מכר הּמֹוכר אׁשּפה, מכר ; ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מכר  ,ׁשֹוב מכר הּדבֹורים; את מכר ּכּורת, מכר זבלּה. ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
הּיֹונים. ִֶַאת

.‡Èמעיני ילּוז ׁשהּוא אל - אּלּו ּבדברים הּגדֹול העּקר ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ּביחּוד  אֹותֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג, ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּובמקֹום
ּכמֹו חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ׁשּתּוף ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבלא

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ג  כסלו ט"ו חמישי יום

כח  ¤¤ּפרק
לחברֹו‡. ל'האֹומר מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית :ּבתֹו והיּו , ְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָ

ׁשאין  ּפי על אף טפחים, עׂשרה עמּקים קטּנים ּגאיֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּׂשדה
נמּדדין  אין - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו מים, ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָּבהן
ּבמקֹום  מעֹותיו לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבכלל
אּלּו ולֹוקח מקֹומֹות. ּוׁשלׁשה ּכׁשנים לֹו ויראה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחד,
ּפחֹות  היּו דמים. ּבלא ּכֹור, הּבית ּבכלל והּסלעים ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהּגאיֹות

עּמּה. נמּדדין ְִִִִָָָמּכאן,
ארּבעת ·. ּבית אּלא ּבהן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמה
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קּבין  חמׁשת ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעת והיּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻקּבין,
ׂשדה  ׁשל ּברּבּה ארּבעת ּומבלעין ּבית על יתר היה אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ

ּפי  על אף - מבלעין אינן אֹו הרּבה, מפּזרין ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻקּבין,
רּבן  מבלעין היּו עּמּה. נמּדדין אין עׂשרה, ּבהן ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשאין
חּוט  ּכמֹו מחלקין ׁשהיּו אֹו ּברּבּה, מעּוטן אֹו ְְְְִִִֶָָָָָֻֻּבמעּוטּה,
אֹו ּבּצדדין, ׁשהיּו אֹו מׁשּלׁש, ּכמֹו אֹו עּגּול, ּכמֹו אֹו ְְְְִִֶֶַָָָָֻׁשוה,
עליו  מחברֹו, והּמֹוציא ספק; אּלּו ּכל - עקּלתֹון ּדר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
סלע  אֹו מּלמּטה, וסלע מּלמעלה עפר היה אם וכן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהראיה.

ספק. זה הרי - מּלמּטה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלמעלה
רבע ‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע ּבּה נמּדד היה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

נמּדד  זה אין - ׁשהּוא ּכל אפּלּו לּמצר סמּו היה ואם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעּמּה;
ע  הפסיק ספק.עּמּה. זה הרי לּמצר, סלע ּבין פר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבּה„. היּו אפּלּו - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּכבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵַָָָָָאמר
ּגבֹוהים  סלעים אֹו יתר, אֹו טפחים עׂשרה עמּקֹות ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָֻּגאיֹות

עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יתר אֹו טפחים .עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָָ
בחבל'‰. מּדה ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר

ּכל  הֹותיר ואם הּדמים; מן לֹו ינּכה ׁשהּוא, ּכל ּפחת אם -ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ
לֹו יחזיר .ׁשהּוא, ֲִֶַ

.Â ּכמי זה הרי - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
ּפחת  ואם יתר'; ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור 'ּבית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּפרׁש
סאה, לכל רבע ׁשהּוא ועׂשרים, מארּבעה אחד הּמּדה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמן
יחׁשב  ּכן, על יתר הּגיעֹו. - סאה לכל רבע ּכ הֹותיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹאֹו
ׁשּפחת  וכל הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ּכּלן הרבעים ּכל על ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻעּמֹו
ּכֹור, ּבית על ׁשהֹוסיף וכל הּדמים, מן לֹו ינּכה ּכֹור, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמּבית

לֹו .יחזיר ֲִַ
.Ê מּתׁשעת ּפחּותה הּתֹוספת היתה אם לֹו? מחזיר הּוא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּומה

הּמֹוכר; ּכח ליּפֹות הּמכירה, ּכׁשעת דמים לֹו מחזיר - ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹקּבין
מחזיר  מֹוכר, ׁשל אחרת לׂשדה סמּוכה הּתֹוספת היתה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָואם
ׂשדֹותיו, לׁשאר אֹותּה סֹומ ׁשהרי קרקע, הּתֹוספת אֹותּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו

ּכלּום  מפסיד קּבין,ואינֹו ּתׁשעת על יתרה הּתֹוספת היתה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הרבעים  ּכל על  יתר והּנׁשאר ּוסאה, סאה לכל רבע ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹנֹותנין
הּיתר  עם ּכּלן הרבעים ּכל לֹו נֹותן קּבין, ּתׁשעת ּבֹו יׁש אם -ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

הּק מּמּנּו.מן ׁשלקח ּכׁשעה לֹו ונֹותנֹו רקע, ְְְְִִֶֶַַַַָָָ
.Á ממּכר ּבׁשעת ּבזֹול ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבּמה

והּוזלה  ּביקר היתה אם אבל הּיתר. החזרת ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוהֹוקירה
ּתן  ּכּלּה, הּתֹוספת ּדמי לֹו לּתן רצית 'אם לּלֹוקח: אֹומרין -ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּכפי  לֹו ּתן קרקע, לֹו לּתן רצית ואם הּממּכר; לפי דמים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָלֹו

עּתה' ּׁשּׁשוה .מה ֶַַָָָ
.Ë ּבׂשדה קּבין ּתׁשעת ּכדין ּבגּנה, קב חצי ׁשאם ודין : ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ

לֹו מחזיר אינֹו הרבעים, על קב מחצי ּפחֹות ּבגּנה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהֹותיר
עם  הרבעים ּכל את לֹו מחזיר קב, חצי הֹותיר ּדמים; ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא

החזרה. עת ׁשל הּזֹול ּכּׁשער קרקע אֹו ּדמים, ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּיתר,
.È ׂשדה ונעׂשית ּגּנה אֹו לֹוקח, ּביד ּגּנה ונעׂשית ׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמכר

ּבעת  ׁשהיתה ּכדין לֹו מחּׁשב אם ספק זה הרי - לֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביד
עּתה  ׁשהיא ּכּדין אֹו .הּמכר, ִִֶֶֶַַַָ

.‡È בחבל מּדה ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר
מֹוכר  אני עפר ּכֹור 'ּבית לֹו: ׁשאמר אֹו יתר', ּבין חסר ֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבין

הּפחּות  אחר הּל - בחבל' מּדה יתר ּבין חסר ּבין ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל
ּכּדין אּלא לֹו ואין מחבירו"]ׁשּבּלׁשֹונֹות, "מוציא אם [של , ְְִִֵֶֶַַָ

יתר [או]חסר .אם ִֵֵָָ
.·È ּפחת - ּובמצריו' 'ּבסימניו לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָמכר

ינּכה  ׁשתּות, על יתר ּפחת הּגיעֹו; ׁשת ּות, הֹותיר אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשתּות
אֹו ּדמים לֹו יּתן ׁשתּות, על יתר הֹוסיף הּדמים; מן ְִִִִִֵֵַַָָָלֹו
ּפחֹות  ּבּׂשדה הּנׁשאר היה אם הּׁשּיּור. לפי הּכל ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹקרקע,
סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה קּבין, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹמּתׁשעת

ּדמים  לֹו מחזיר - הּמֹוכר .לׂשדה ְְִִִֵֵַַָ
.‚È,מצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

מאתים', ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו: אמר אפּלּו - ּבּה הרּגל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּוכבר
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ׂשדה  ּכמֹו יפה ׁשהיא ּכלֹומר החׁשּבֹון, לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוזה

מאתים  ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש .אחרת ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È על אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָהאֹומר

לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין כור]ּפי מכר [חצי ׁשּלא הּגיעֹו; , ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
להביא  הּמֹוכר צרי לפיכ ּכֹור'. 'ּבית הּנקרא מקֹום אּלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָלֹו
ׁשּלי  'ּכרם לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור'. 'ּבית נקרא ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָראיה
ּגפנים, ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּבמקֹום
האֹומר  וכן 'ּכרם'. אֹותֹו קֹוראין ׁשּיהיּו והּוא, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָהּגיעֹו;
רּמֹונים, ּבֹו אין אפּלּו - 'ל מֹוכר אני 'ּפרּדס ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַלחברֹו:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן 'ּפרּדס'. ׁשּיּקרא והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגיעֹו;
.ÂËׁשּבארנּו ּכמֹו מנהג, ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, הּדברים ;וכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואחר  הּמדינה, מנהג  אחר הלֹו - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
להן. הידּועה הּמקֹום אנׁשי רב ְְְֵֶַַַָָָֹלׁשֹון

כט  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. ּדין ממּכר, ממּכרן ואין מּקח מּקחן אין - :ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָֹ

החרׁש ׁשּיהיה ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחרׁש,
ּכדי  מּׁשּום קּימין, ּומעׂשיו ּבמּטלטלין ונֹותן נֹוׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּקטן

ַָחּייו.
מדּבר,·. ולא ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוׂשא ּכיצד ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹהחרׁש

ּברמיזה  ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָאֹו
יתקּימּוּבמּטלטלין, לא ּבמּטלטלין, אף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ

ּבּדבר  ּומתיּׁשבין רּבֹות, ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד .מעׂשיו, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּקח,‚. מּקחֹו - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאּלם

ּבין  ּבמּטלטלין ּבין ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּוממּכרֹו
יכּתב  אֹו לגיטין, ׁשּבֹודקין ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבקרקע;

ידֹו .ּבכתב ְִַָ
ואין „. ממּכר, ממּכרֹו ואין מּקח, מּקחֹו אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּׁשֹוטה

אּפֹוטרֹוּפֹוס  מעמידין ּדין ּובית קּימת. מּמּתנֹותיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּתנה
לקטּנים  ׁשּמעמידים ּכדר .לׁשֹוטים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַ

ּבעת ‰. - הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
ּככל  ולאחרים, לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעׂשיו ּכל ׁשפּוי, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבסֹוף  ׁשּמא היטב, הּדבר לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבן

ּׁשעׂשה. מה עׂשה ׁשטּותֹו ּובתחּלת ְְְִִִֶַַָָָָׁשפּיּותֹו
.Âּומּׁשׁש ּכלּום. לאחרים הקניתֹו אין ׁשנים, ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָקטן
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ּומּתן  מּׂשא ּבטיב יֹודע אם אֹותֹו: ּבֹודקין ׁשּיגּדיל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
ּבדבר  ּבין מּתנה, ּומּתנתֹו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו -ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ
ׁשכיב  מּתנת ּבין ּבריא מּתנת ּבין מּועט, ּבדבר ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמרּבה
יּבטל  ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, מּדברי זה ודבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמרע.
ּבמּטלטלין; והּכל מּמּנּו. יּקח ולא לֹו ׁשּימּכר מי יּמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹולא

ׁשּיגּדיל  עד נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ּבקרקע .אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹ
.Ê אבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אפּלּו ּכלּום מעׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים  רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

מקּים  ּבמּטלטלין, ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו .מּקחֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
.Áאֹו ּומּתן מּׂשא טיב יֹודע אם לידע הּקטן את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבֹודקין

יֹודע  ׁשהּוא נבֹון קטן ׁשם ׁשּיׁש לפי ׁשּיגּדיל; עד יֹודע, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו
- עׂשרה ׁשלׁש ּבן הּוא ׁשאפּלּו אחר, ויׁש ׁשבע, ּבן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוהּוא

ּומּתן  מּׂשא טיב יֹודע ּומּתן אינֹו מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן . ְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
ּבמּטלט  ונתן ׁשּנׂשא אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ּדינֹוׁשאין - וטעה לין, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ותחזר  קנה ׁשתּות, מחילה; מּׁשתּות, ּפחֹות הּגדֹול: ְְְְְְִִִַַָָָָָֹּכדין
אני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּקח, ּבטל ׁשתּות, על יתר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָההֹוניה;
אּלא  ּבמּטלטלין, קּימין ּוממּכרֹו הּקטן מּקח ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹומר,
וחזר  הּמּקח, על מעֹות נתן אם אבל .המׁשי אֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשּמׁש
עֹומדין  ּבֹו, ׁשחזרּו ואחרים ׁשּפרע'; 'מי מקּבל אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבֹו

ׁשּפרע'. ְִֶַָּב'מי
.Ë,הּמּטלטלין מקֹום הׂשּכיר אֹו הּקטן, מּיד קנה אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוכן

ּבּדין, הּקטן מידי מֹוציאין ׁשאין הּלֹוקח: קנה לא - ּבֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחזר
ּכׁשטר  ׁשהּקנין - ּכלּום הּקטן מּיד הּקנין העדים ואין ואין , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּגדֹול. אדם ׁשטר על אּלא ְְִֶַַָָָָחֹותמין
.È ׂשכר אֹו מּידן, וקנּו מאחרים, מּטלטלין ׁשּקנה קטן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן

זֹוכה  ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא - הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן
חצרֹו ׁשאין - לּדבר ראיה הּגדֹולים. ּבהן ׁשּזֹוכין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּדרכים
מּדין  ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ולא קטן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל

ידֹו מּדין ולא אֹוׁשליחּות הּקנין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
חצרּה ׁשּנתרּבת הּקטּנה אבל מחצרֹו. ּגדֹול הּמקֹום ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשכירּות
אֹו מּידּה, קנּו אם מאחרים, הּמּטלטלין ּתקנה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמּידּה,

מקֹום. ְִִָּבׂשכירּות
.‡È- והחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה

ּכל  ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ׁשהּקטן ּתעמד ּום; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
חבין  ואין ּבפניו, ׁשּלא לאדם וזכין הּוא; ּבפנינּו ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹּכמי

אּלא .ּבפניו לֹו ְֶָָָ
.·Èהּזכר והביא ׁשהגּדיל, ׁשלׁשקטן אחר ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּפי  על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה
ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
קּימין, מעׂשיו אין ּבקרקע, אבל ּבמּטלטלין; מּתנה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָּומּתנתֹו

ׁשּיגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעד
.‚Èׁשּירׁש ּבקרקע אבל ׁשּלֹו. ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה

עד  ממּכר, ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָמאבֹותיו,
ואף  ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עׂשרים ּבן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
מּפני  ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; מּׂשא ּבטיב ׁשּיֹודע ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

ּבדרכי  ּדעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין הּמעֹות, אחר נֹוטה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּדעּתֹו
.העֹולם  ָָ

.„È ּבין ּבריא מּתנת ּבין - עׂשרים מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו
הניה  לֹו הּגיעה לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי מרע, ׁשכיב ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתנת
ואמרּו ּתמיד. מצּוי ׁשאינֹו ּדבר והּוא נתן; לא ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹּגדֹולה,

נׁשמעין' ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, 'ּתתקּים .חכמים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
.ÂË ּכׁשהּוא אביו ּבקרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

ׂשער  ׁשּתי ּכׁשהביא עׂשרים? סימני ּבן לֹו ּכׁשּנֹולדּו אֹו ֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
הּוא, קטן עדין - סריס נעׂשה ולא הביא, לא אם אבל ְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֹסריס.
לרב  ׁשּיּגיע עד ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר ּבקרקע ממּכרֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹואין

.ׁשנֹותיו  ְָ
.ÊË,ומת אביו, ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ּובאּומי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

אין  - לבדקֹו ּובּקׁשּו ׁשּמכר, ּבעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָקרֹוביו
להׁשּתּנֹות  עׂשּויין ׁשהּסימנין ועֹוד, לנּולֹו; להן ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָׁשֹומעין
אּלא  הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמיתה.

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ידעּו ּכן ְְִֵֵֶַַַָָאם
.ÊÈ ּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עׂשרים מּבן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפחֹות

מן  ּומֹוציא עׂשרים; אחר ּבין עׂשרים קדם ּבין הּלֹוקח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמּיד
ׁשּנטע  אֹו הֹוצאֹות, הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו זה ּכדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו, ׁשמין - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואני
ׁשּכיון  לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עׂשרים ּבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּוכׁשּנעׂשה
ּבן  ּכׁשהּוא ּבפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ונׁשּתּמׁש הּמעֹות, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלקח
רצה  ׁשהרי הּלֹוקח, ּביד נתקּימה - מחה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשרים

ְְִָּבממּכרֹו.
.ÁÈ קּימין ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - .הּׁשּכֹור ְְְִִִִִִַַַָָָָָָ

ואינֹו ׁשעֹוׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעׂשיו אין - ּיעׂשה מה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָיֹודע

מּב ּפחֹות ׁשׁש.ּכקטן ן ְִֵֶָָָ

ל  ¤¤ּפרק
לּלֹוקח ‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר

אין  לּקח, רצה ואם העליֹונה: על הּלֹוקח יד - מּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לבעליה  ּתחזר רצה, לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול לפיכ,הּמֹוכר . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ּולעֹולם  עּמֹו; הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר, ׁשטר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹותבין
הּסֹופר ׂשכר נֹותן המכירה]הּלֹוקח שטר את ואפּלּו[שכותב , ְֲִֵֵֵַַַַַ

רעתּה. מּפני ׂשדהּו ְִֵֵַָָָָָמכר
.·- לֹו נּתנה אֹו מּתנה, נתן אֹו קנה אֹו ׁשּמכר העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן

אּלּו הרי מעׂשיו, לקּים רצה אם העליֹונה: על האדֹון ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיד
ּבלבד  ּובדברים מעׂשיו. ּכל ּבטלּו רצה, לא ואם וקנּו; ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָֹקּימין
מּמּנּו לקנֹות צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון ׁשּמקּים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא

.ּכלּום  ְ
ּבעלּה,‚. ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן

לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות, ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה,
העליֹונה: על הּבעל יד - מּתנה לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
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ּומּתן  מּׂשא ּבטיב יֹודע אם אֹותֹו: ּבֹודקין ׁשּיגּדיל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
ּבדבר  ּבין מּתנה, ּומּתנתֹו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו -ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ
ׁשכיב  מּתנת ּבין ּבריא מּתנת ּבין מּועט, ּבדבר ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמרּבה
יּבטל  ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, מּדברי זה ודבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמרע.
ּבמּטלטלין; והּכל מּמּנּו. יּקח ולא לֹו ׁשּימּכר מי יּמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹולא

ׁשּיגּדיל  עד נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ּבקרקע .אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹ
.Ê אבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אפּלּו ּכלּום מעׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים  רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

מקּים  ּבמּטלטלין, ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו .מּקחֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
.Áאֹו ּומּתן מּׂשא טיב יֹודע אם לידע הּקטן את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבֹודקין

יֹודע  ׁשהּוא נבֹון קטן ׁשם ׁשּיׁש לפי ׁשּיגּדיל; עד יֹודע, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו
- עׂשרה ׁשלׁש ּבן הּוא ׁשאפּלּו אחר, ויׁש ׁשבע, ּבן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוהּוא

ּומּתן  מּׂשא טיב יֹודע ּומּתן אינֹו מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן . ְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
ּבמּטלט  ונתן ׁשּנׂשא אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ּדינֹוׁשאין - וטעה לין, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ותחזר  קנה ׁשתּות, מחילה; מּׁשתּות, ּפחֹות הּגדֹול: ְְְְְְִִִַַָָָָָֹּכדין
אני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּקח, ּבטל ׁשתּות, על יתר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָההֹוניה;
אּלא  ּבמּטלטלין, קּימין ּוממּכרֹו הּקטן מּקח ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹומר,
וחזר  הּמּקח, על מעֹות נתן אם אבל .המׁשי אֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשּמׁש
עֹומדין  ּבֹו, ׁשחזרּו ואחרים ׁשּפרע'; 'מי מקּבל אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבֹו

ׁשּפרע'. ְִֶַָּב'מי
.Ë,הּמּטלטלין מקֹום הׂשּכיר אֹו הּקטן, מּיד קנה אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוכן

ּבּדין, הּקטן מידי מֹוציאין ׁשאין הּלֹוקח: קנה לא - ּבֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחזר
ּכׁשטר  ׁשהּקנין - ּכלּום הּקטן מּיד הּקנין העדים ואין ואין , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּגדֹול. אדם ׁשטר על אּלא ְְִֶַַָָָָחֹותמין
.È ׂשכר אֹו מּידן, וקנּו מאחרים, מּטלטלין ׁשּקנה קטן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן

זֹוכה  ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא - הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן
חצרֹו ׁשאין - לּדבר ראיה הּגדֹולים. ּבהן ׁשּזֹוכין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּדרכים
מּדין  ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ולא קטן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל

ידֹו מּדין ולא אֹוׁשליחּות הּקנין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
חצרּה ׁשּנתרּבת הּקטּנה אבל מחצרֹו. ּגדֹול הּמקֹום ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשכירּות
אֹו מּידּה, קנּו אם מאחרים, הּמּטלטלין ּתקנה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמּידּה,

מקֹום. ְִִָּבׂשכירּות
.‡È- והחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה

ּכל  ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ׁשהּקטן ּתעמד ּום; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
חבין  ואין ּבפניו, ׁשּלא לאדם וזכין הּוא; ּבפנינּו ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹּכמי

אּלא .ּבפניו לֹו ְֶָָָ
.·Èהּזכר והביא ׁשהגּדיל, ׁשלׁשקטן אחר ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּפי  על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה
ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
קּימין, מעׂשיו אין ּבקרקע, אבל ּבמּטלטלין; מּתנה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָּומּתנתֹו

ׁשּיגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעד
.‚Èׁשּירׁש ּבקרקע אבל ׁשּלֹו. ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה

עד  ממּכר, ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָמאבֹותיו,
ואף  ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עׂשרים ּבן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
מּפני  ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; מּׂשא ּבטיב ׁשּיֹודע ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

ּבדרכי  ּדעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין הּמעֹות, אחר נֹוטה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּדעּתֹו
.העֹולם  ָָ

.„È ּבין ּבריא מּתנת ּבין - עׂשרים מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו
הניה  לֹו הּגיעה לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי מרע, ׁשכיב ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתנת
ואמרּו ּתמיד. מצּוי ׁשאינֹו ּדבר והּוא נתן; לא ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹּגדֹולה,

נׁשמעין' ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, 'ּתתקּים .חכמים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
.ÂË ּכׁשהּוא אביו ּבקרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

ׂשער  ׁשּתי ּכׁשהביא עׂשרים? סימני ּבן לֹו ּכׁשּנֹולדּו אֹו ֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
הּוא, קטן עדין - סריס נעׂשה ולא הביא, לא אם אבל ְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֹסריס.
לרב  ׁשּיּגיע עד ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר ּבקרקע ממּכרֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹואין

.ׁשנֹותיו  ְָ
.ÊË,ומת אביו, ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ּובאּומי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

אין  - לבדקֹו ּובּקׁשּו ׁשּמכר, ּבעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָקרֹוביו
להׁשּתּנֹות  עׂשּויין ׁשהּסימנין ועֹוד, לנּולֹו; להן ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָׁשֹומעין
אּלא  הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמיתה.

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ידעּו ּכן ְְִֵֵֶַַַָָאם
.ÊÈ ּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עׂשרים מּבן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפחֹות

מן  ּומֹוציא עׂשרים; אחר ּבין עׂשרים קדם ּבין הּלֹוקח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמּיד
ׁשּנטע  אֹו הֹוצאֹות, הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו זה ּכדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו, ׁשמין - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואני
ׁשּכיון  לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עׂשרים ּבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּוכׁשּנעׂשה
ּבן  ּכׁשהּוא ּבפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ונׁשּתּמׁש הּמעֹות, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלקח
רצה  ׁשהרי הּלֹוקח, ּביד נתקּימה - מחה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשרים

ְְִָּבממּכרֹו.
.ÁÈ קּימין ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - .הּׁשּכֹור ְְְִִִִִִַַַָָָָָָ

ואינֹו ׁשעֹוׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעׂשיו אין - ּיעׂשה מה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָיֹודע

מּב ּפחֹות ׁשׁש.ּכקטן ן ְִֵֶָָָ

ל  ¤¤ּפרק
לּלֹוקח ‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר

אין  לּקח, רצה ואם העליֹונה: על הּלֹוקח יד - מּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לבעליה  ּתחזר רצה, לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול לפיכ,הּמֹוכר . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ּולעֹולם  עּמֹו; הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר, ׁשטר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹותבין
הּסֹופר ׂשכר נֹותן המכירה]הּלֹוקח שטר את ואפּלּו[שכותב , ְֲִֵֵֵַַַַַ

רעתּה. מּפני ׂשדהּו ְִֵֵַָָָָָמכר
.·- לֹו נּתנה אֹו מּתנה, נתן אֹו קנה אֹו ׁשּמכר העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן

אּלּו הרי מעׂשיו, לקּים רצה אם העליֹונה: על האדֹון ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיד
ּבלבד  ּובדברים מעׂשיו. ּכל ּבטלּו רצה, לא ואם וקנּו; ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָֹקּימין
מּמּנּו לקנֹות צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון ׁשּמקּים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא

.ּכלּום  ְ
ּבעלּה,‚. ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן

לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות, ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה,
העליֹונה: על הּבעל יד - מּתנה לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
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ׁשּנתן  אֹו ׁשּמכר הּבעל אבל הּכל. לבּטל רצה, לקּים; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
קרקע  אֹו ּבכתּבתּה, אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין -ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּום  לּה אף ׁשהכניס - ּבכתּבתּה לּה ׁשּיחד קרקע אֹו מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מה  ּכל הרי מעׂשיו, ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
עׂשיתי  רּוח 'נחת אֹומרת: ׁשהיא מּפני ּבטל; ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּׁשעׂשה

ְֲִַלבעלי'.
.„- מּטלטלין ּבין מקרקעין ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר

קּימה  ואם מבּטלת; לבּטל, רצתה העליֹונה: על האּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד
הּלֹוקחין  קנּו .מעׂשיו, ְֲִַַָָ

מּטלטלין ‰. אֹו ּברזל, צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל
ּומכר  עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - מּׁשּלֹו לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - נתן ְְְִִִֵַַָָָָָָָָאֹו
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוכן

לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּבה; אּלא [לגבות]ׁשעּבּוד טֹורפת, , ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻ
מּידּה. וקנּו ּתחּלה, לּלֹוקח ּכתבה ְְְִִִֵַַָָָָָָאם

.Â לא לבעלּה, ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה
מּידֹו ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ּבהלכֹות קנה; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבין  יתֹומים, ּבנכסי ׁשּלקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאיׁשּות.
האּפיטרֹוּפ וכן ּבמּטלטלין, ּבין אֹותם ּבקרקע ׁשּמּנּו ּבין סין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

מּקח, מּקחן - יתֹומים אבי אֹותם ׁשּמּנה ּבין ּדין ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָּבית
נֹותן  אדם ׁשאין ּכלּום, אינּה מּתנתם אבל ממּכר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּוממּכרן

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
.Ê- טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַָָהּמֹוכר

קּימין  מעׂשיו אֹותֹו, ׁשּמּכין ּפי על ׁשּקנּואף מי ּכל וכן . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ּבׁשּבת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמּידֹו

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  כסלו ט"ז שישי יום

dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨
יקנה  היא ההפקר, מן זֹוכה ּדין לידע ההלכֹות, אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָענין
חֹוזרת  מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה נֹותן ודין יקנה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובּמה
ּבפרקים  - האּלּו הּדינין ּכל ּובאּור חֹוזרת. אינּה מּתנה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואיזֹו

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
זכה ‡. ּבֹו, הּמחזיק ּכל - והּנהרים ההפקר הּמדּברֹות וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכגֹון  זכה, ּבֹו הּקֹודם וכל הפקר, ׁשּבהן ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּגדֹולים,
וכּיֹוצא  יער ׁשל האילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהעׂשבים

ֶָּבהן.
והּנהרֹות ·. הּיּמים מן ּדגים מיני הּצד אֹו עֹופֹות ׁשּצד אֹו , ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

יצּוד  ׁשּלא ּובלבד זכה; ּבעלים, להן ואין  הֹואיל - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחּיה
ּבביבר  הּדגים היּו ואם קנה. ׁשם, צד ואם חברֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבׂשדה

ּפי [כלוב] על אף - ׁשּבביברין ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבעלי  ׁשל הן הרי צידה, מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּגזלן. זה הרי מּׁשם, והּצד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּביברין;
מצֹודתֹו‚. מּתֹו ּדגים הּלֹוקח ּכׁשהיא [חכה]אבל חברֹו ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבּמדּבר  פרּוסה ּכׁשהיא מּמצֹודתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו הּים, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּבתֹו
ּכלי, הּמצֹודה היתה ואם סֹופרים; מּדברי אסּור זה הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

ּגזלן. זה הרי - הּמצֹודה מּתֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָולקח
אף „. - עֹוף אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו, ּבׂשדה מצֹודה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָהּפֹורׂש

קנה  זה, ּדבר לעׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי ּבעל על היה ואם . ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבעל  קנה - ׂשדי' לי 'זכת ואמר: ׂשדהּו, ּבצד עֹומד ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּׂשדה

ּכלּום. הּמצֹודה לבעל ואין ְְְְֵֶַַַַָָהּׂשדה,
ׁשּזֹו‰. הּספינה; ּבעל קנה הּספינה, לתֹו ׁשּקפצּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּדגים

ואינּה היא, הּמׁשּתּמרת הן חצר ּכחצר ׁשהּמים המהּלכת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עצמּה מחמת הֹולכת ואינּה אֹותּה, .ׁשּמֹוליכין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Â ׁשּמת אין ּגר - ׁשּנתּגּיר אחר ּביׂשראל ּבנים הֹוליד ולא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ואין  ּבהן, זכה ּבנכסיו, והחזיק הּקֹודם ּכל אּלא יֹורׁשין; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו

היא. ּכמּתנה ׁשּזֹו ּבדמים, לסּלקֹו יכֹול הּמצר ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּבעל
.Ê ּבאחת החזיק ּביניהן, אחד ּומצר הּגר, ּבנכסי ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

חברּתּה ואת אֹותּה לקנֹות ּבּה החזיק קניּה. - לקנֹותּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָמהן
ּבּה החזיק קנה. לא חברּתּה, אבל קנה; ּבּה, ׁשהחזיק זֹו -ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
מּפני  חברּתּה, מהן: אחת קנה לא חברּתּה, את לקנֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכדי
לקנֹותּה. ּכדי ּבּה החזיק ׁשּלא מּפני וזֹו, ּבּה; החזיק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלא
ׁשּביניהן, הּמצר ואת חברּתּה את ולקנֹות לקנֹותּה ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָהחזיק
ואם  ספק; זה הרי - ׁשּתיהן את לקנֹות ּבּמצר ׁשהחזיק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָאֹו

האחרֹון  זכה לקנֹותּה, ּבּה והחזיק אחר .ּבא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
.Á מהן ּבאחד ׁשהחזיק מּזה, לפנים זה בּתים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוכן

ּבֹו ׁשהחזיק זה אּלא קנה לא - הּׁשני את ולקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנֹותֹו
זה  אף הּׁשני, את לקנֹות ּכדי מהן ּבאחד החזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבלבד.

קנה  לא ּבֹו .ׁשהחזיק ְִֶֶָָֹ
.Ë הּכתּובה הּקרקע לקנֹות ּכדי הּגר מּנכסי ּבׁשטר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמחזיק

ע  אֹותֹו לצר ּבלבד, הּׁשטר אּלא קנה לא - הּׁשטר ל ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבה  וכּיֹוצא צלֹוחיתֹו .ּפי ְְִִֵַָ

.È אחד מּכֹוׁש ּבּה ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבמצריה המסּימת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׂשדה
אחת] חפירה -[חפר ּבמצריה מסּימת אינּה ואם ּכּלּה. קנה ,ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻ

הּצמד ׁשּיל ּכדי מּכֹוׁש, ּבאֹותֹו מּמּנה שוורים קֹונה [זוג ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
יחד] והּמצרשחורשים ויחזר. חריׁשה והחצב [גבול]ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

לעומק] חוצבים ששורשיו הּתחּומין,[צמח ּבֹו ְְֲִִֶַַׁשּמתחמין
עד  אּלא קנה לא ּבּׂשדה, הּמחזיק וכל הּגר; ּבנכסי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמפסיקין

החצב. עד אֹו ֶֶֶַַָָהּמצר
.‡È הּגר ּבנכסי מפסיק לפאה, הּמפסיק ּכגֹון ּכל ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

אּלא  קנה לא ּבהן, וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל ׁשם ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהיה
מפסיק  ׁשּבת, רׁשּיֹות הּמפסיק וכל האּמה. עד אֹו הּנחל ְְְְִִַַַַַַַַַַָָָָֻעד

ׁשהיה ּכגֹון הּגר, אֹוּבנכסי הּיחיד רׁשּות הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לגיטין. ׁשחֹולקת רׁשּות ּביניהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכרמלית;

.·È הּגר ּבנכסי מפסיק לטמאה, הּמפסיק ּדבר ּכיצד?ּכל . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ּבצּדּה, אחרת ּבבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכגֹון
מקֹום  ּכל - לאו אם הּטמאה למקֹום הּגיע אם יֹודע ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻואינֹו

ּבפני ׁש מּופלג אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ּמחזיקין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ְַעצמֹו.

.‚Èּגדֹולה ּגר ּבקעה ׁשל וכּלן הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּדבר  ולא חצב ולא מצר לא ּביניהן היה ולא ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹאחד,
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הּבקעה  ּבמקצת והחזיק אחד ּובא הּמפסיקין, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמּדברים
קֹונה  הּגר, אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - ּכּלּה את ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלקנֹות

.אֹותֹו
.„È מּטלטלין קנה אֹו ליׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגֹוי

ּבדמים  אֹו ּבמׁשיכה ּומקנה ּבמׁשיכה, קֹונה - .מּיׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשטר, אּלא מּיׂשראל אֹותּה קֹונה אינֹו - הּקרקע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּדעּתֹו ׁשאין ּבׁשטר; אּלא ליׂשראל אֹותּה מקנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואינֹו
מן  ׂשדה ׁשּלקח יׂשראל ,לפיכ הּׁשטר. על אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָסֹומכת
אחר  יׂשראל ּבא ּבּה ׁשּיחזיק וקדם הּדמים, ונתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגֹוי,
האחרֹון, זכה - הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ּכדר ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזיק
ׁשּלקח  מעת ׁשהּגֹוי, מּפני הּדמים; את לראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָונֹותן
הּׁשטר  ׁשּיּגיע עד קנה לא ויׂשראל רׁשּותֹו, סּלק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדמים,
ּבהן, הּמחזיק ּכל - הּגר ּכנכסי אּלּו נכסים ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלידֹו;

ָָזכה.
.ÂË ידּוע מׁשּפט ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

יזּכה  ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם אבל ;ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹלּמל
וכּיֹוצא  ּדמים, הּנֹותן אֹו ׁשטר, ׁשּכֹותב למי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּקרקע
הּמל ּדיני ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוׂשין - אּלּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבדברים

ּדנין  ּפיהן על .ּבממֹון, ְִִֶַָָ

ב  ¤¤ּפרק
וׂשדה ‡. ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָנכסי

ּבּה החזיק לא ועדין ליׂשראל הּגֹוי ּדינן ׁשּמכרּה ּכּלן - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּבארנּו החזקה מּדרכי ּבדר ּבהן הּמחזיק ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשוה:

הּפרֹות. מאכילת חּוץ קנה, - מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבהלכֹות
ּבאכילת ·. ּבּה והחזיק מחברֹו, קרקע הּלֹוקח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכיצד?

קנה  - אֹוּפרֹותיה ההפקר, ּבנכסי אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
קנה  לא ׁשנים, ּכּמה האילן ּפרֹות אכל אפּלּו - הּגר ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבנכסי
ּבגּוף  מעׂשה ׁשּיעׂשה עד הּקרקע, ּגּוף ולא האילן ּגּוף ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָֹֹלא
אחת  ּבאּׁשה ּומעׂשה ּבאילן. עבֹודה יעבד אֹו ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ,
והחזיק  אחד ּובא ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש ּדקל ּפרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאכלה
לפני  מעׂשה ּובא האילן; ּבגּוף ׁשעבד ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבאילן

קנה. האחרֹון זה ואמרּו: ְְֲֲִֶַָָָָָחכמים,
קנה ‚. לא הּלֹוקח, ּבהם החזיק ׁשאם רּבים ּדברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

הפקר, נכסי אֹו הּגר, ּבנכסי מהם ּבאחד החזיק ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעדין;
פלטֹורין הּמֹוצא ּכיצד? קנה. - ּבהן [ארמונות]וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

בנכ  אֹו הּגר ּבנכסי ּבנּויין סּיּוד ּגדֹולים ּבהן וסּיד הפקר, סי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
ּכּיר אֹו יתר [צייר]אחד, אֹו אּמה ּכגֹון אחד, ּכּיּור ּבהן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

קנה. - הּפתח ְֶֶֶַַָָּכנגד
קנה „. הּגר, ּבנכסי צּורה מּצעֹותהּצר הּמּציע [מחצלאות]. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּנר קנה. הּגר, קנה.[חורש]ּבנכסי הּגר, ּבנכסי הּׂשדה את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׂשריגי[חותך]המפּצל אֹו הּגפן האילנֹות [ענפי]זמֹורֹות ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

האילן, לעבֹודת ּדעּתֹו אם - הּגר ּבנכסי הּתמרים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָוכּפֹות
קנה. לא לבהמה, העצים להאכיל ּדעּתֹו ואם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹקנה;

ׁשּנתּכּון ‰. חזקתֹו הרי ּומּכאן, מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
היה האילן; אּלא לעבֹודת מתּכּון אינֹו אחת, מרּוח ּכֹורת ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדעּתֹולעצים  אם - הּׂשדה מן ועׂשבים עצים המלּקט וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
קנה. לא לעצים, ואם קנה; הארץ, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתּקן

.Âהּגס לּקט גדולים]ּכיצד? קטנים]והּדק[עצים הרי [עצים , ְֲִֵֵֵַַַַַ
הּדק  והּניח הּגס לּקט הארץ; את לתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָזה
- הארץ ּפני הּמׁשוה וכן לעצים. ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

להׁשוֹו ּדעּתֹו ואם קנה; הארץ, לתּקן ּדעּתֹו מקֹום אם ת ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
קנה. לא ּגרן, ּבֹו ֲִֶֶַָָֹֹׁשּיעמיד

.Ê לּמקֹום ונֹותנֹו הּגבֹוּה ה ּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָּכיצד?
זה, על מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ. מתּקן זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
- הקּפדה ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי
ואם  קנה; הארץ, לתּקן אם - הארץ לתֹו מים הּפֹותח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

קנה  לא הּדגים, .לצּוד ִַָָָָֹ
.Á?זה ּכיצד הרי ּבלבד, הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחד  להכניס אחד פתחים, ׁשני עׂשה הארץ; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּון
ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא,

.Ë והעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטֹורין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה
האחרֹון  קנה - ּדלתֹות ּבגּוף להם עׂשה לא ׁשהראׁשֹון ; ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

הארץ  ּגב על אבנים ּגל ׁשעׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ
רחב  ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד  לֹו, מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש; ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
.È קנה לא הּתלמים, לתֹו זרע ׁשהׁשליהּמפיץ ׁשּבעת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבח  - והׁשּביח ׁשצמח ּובעת ּכלּום; הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּזרע,
קֹונה. ואינֹו הּוא, מאליו ְֵֵֵֶַָָהּבא

.‡È אחרת מחיצה ועׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
והרי  הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ואפּלּו קנה, לא  - ּגּבּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשהֹועיל  ּובעת הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעליֹונה

הּמעׂשה  ּבא .מאליו ֲֵֵֶַַָָ
.·È- לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר, הּגר ּבנכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה  לא וגדר, ׁשּבנה ּפי על .אף ְִֶַַַָָָָָֹ
.‚È עדר קנה; לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר, ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּבמעׂשיו  ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ּוכסבּור זה, ּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנכסי
קנה  זה הרי ההפקר, מן לקנֹות .אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

.„È יׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה
ׁשּמת  ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - ּבּמׁשּכֹון והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

ׁשעּבּודֹו ּבטל .הּגר, ְִֵַַָ
.ÂË והחזיק אחר יׂשראל ּובא יׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה

את  קֹונה והאחרֹון מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח - ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבֹו
.הּׁשאר  ְַָ

.ÊË ּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
ׁשּלא  לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון;

ׁשּבארנּו ּכמֹו האחרֹון מּדעּתֹו, לזה ואין מציאה, ּבענין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ְּכלּום.

.ÊÈ ׁשּמת עבדים ּגר ּבהם והיּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
הרי  - הּקטּנים העבדים אבל חֹורין. ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּגדֹולים

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



קיי dpzne dikf zekld - elqk f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּבקעה  ּבמקצת והחזיק אחד ּובא הּמפסיקין, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמּדברים
קֹונה  הּגר, אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - ּכּלּה את ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלקנֹות

.אֹותֹו
.„È מּטלטלין קנה אֹו ליׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגֹוי

ּבדמים  אֹו ּבמׁשיכה ּומקנה ּבמׁשיכה, קֹונה - .מּיׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשטר, אּלא מּיׂשראל אֹותּה קֹונה אינֹו - הּקרקע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּדעּתֹו ׁשאין ּבׁשטר; אּלא ליׂשראל אֹותּה מקנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואינֹו
מן  ׂשדה ׁשּלקח יׂשראל ,לפיכ הּׁשטר. על אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָסֹומכת
אחר  יׂשראל ּבא ּבּה ׁשּיחזיק וקדם הּדמים, ונתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגֹוי,
האחרֹון, זכה - הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ּכדר ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזיק
ׁשּלקח  מעת ׁשהּגֹוי, מּפני הּדמים; את לראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָונֹותן
הּׁשטר  ׁשּיּגיע עד קנה לא ויׂשראל רׁשּותֹו, סּלק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדמים,
ּבהן, הּמחזיק ּכל - הּגר ּכנכסי אּלּו נכסים ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלידֹו;

ָָזכה.
.ÂË ידּוע מׁשּפט ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

יזּכה  ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם אבל ;ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹלּמל
וכּיֹוצא  ּדמים, הּנֹותן אֹו ׁשטר, ׁשּכֹותב למי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּקרקע
הּמל ּדיני ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוׂשין - אּלּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבדברים

ּדנין  ּפיהן על .ּבממֹון, ְִִֶַָָ

ב  ¤¤ּפרק
וׂשדה ‡. ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָנכסי

ּבּה החזיק לא ועדין ליׂשראל הּגֹוי ּדינן ׁשּמכרּה ּכּלן - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּבארנּו החזקה מּדרכי ּבדר ּבהן הּמחזיק ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשוה:

הּפרֹות. מאכילת חּוץ קנה, - מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבהלכֹות
ּבאכילת ·. ּבּה והחזיק מחברֹו, קרקע הּלֹוקח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכיצד?

קנה  - אֹוּפרֹותיה ההפקר, ּבנכסי אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
קנה  לא ׁשנים, ּכּמה האילן ּפרֹות אכל אפּלּו - הּגר ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבנכסי
ּבגּוף  מעׂשה ׁשּיעׂשה עד הּקרקע, ּגּוף ולא האילן ּגּוף ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָֹֹלא
אחת  ּבאּׁשה ּומעׂשה ּבאילן. עבֹודה יעבד אֹו ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ,
והחזיק  אחד ּובא ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש ּדקל ּפרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאכלה
לפני  מעׂשה ּובא האילן; ּבגּוף ׁשעבד ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבאילן

קנה. האחרֹון זה ואמרּו: ְְֲֲִֶַָָָָָחכמים,
קנה ‚. לא הּלֹוקח, ּבהם החזיק ׁשאם רּבים ּדברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

הפקר, נכסי אֹו הּגר, ּבנכסי מהם ּבאחד החזיק ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעדין;
פלטֹורין הּמֹוצא ּכיצד? קנה. - ּבהן [ארמונות]וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

בנכ  אֹו הּגר ּבנכסי ּבנּויין סּיּוד ּגדֹולים ּבהן וסּיד הפקר, סי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
ּכּיר אֹו יתר [צייר]אחד, אֹו אּמה ּכגֹון אחד, ּכּיּור ּבהן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

קנה. - הּפתח ְֶֶֶַַָָּכנגד
קנה „. הּגר, ּבנכסי צּורה מּצעֹותהּצר הּמּציע [מחצלאות]. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּנר קנה. הּגר, קנה.[חורש]ּבנכסי הּגר, ּבנכסי הּׂשדה את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׂשריגי[חותך]המפּצל אֹו הּגפן האילנֹות [ענפי]זמֹורֹות ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

האילן, לעבֹודת ּדעּתֹו אם - הּגר ּבנכסי הּתמרים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָוכּפֹות
קנה. לא לבהמה, העצים להאכיל ּדעּתֹו ואם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹקנה;

ׁשּנתּכּון ‰. חזקתֹו הרי ּומּכאן, מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
היה האילן; אּלא לעבֹודת מתּכּון אינֹו אחת, מרּוח ּכֹורת ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדעּתֹולעצים  אם - הּׂשדה מן ועׂשבים עצים המלּקט וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
קנה. לא לעצים, ואם קנה; הארץ, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתּקן

.Âהּגס לּקט גדולים]ּכיצד? קטנים]והּדק[עצים הרי [עצים , ְֲִֵֵֵַַַַַ
הּדק  והּניח הּגס לּקט הארץ; את לתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָזה
- הארץ ּפני הּמׁשוה וכן לעצים. ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

להׁשוֹו ּדעּתֹו ואם קנה; הארץ, לתּקן ּדעּתֹו מקֹום אם ת ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
קנה. לא ּגרן, ּבֹו ֲִֶֶַָָֹֹׁשּיעמיד

.Ê לּמקֹום ונֹותנֹו הּגבֹוּה ה ּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָּכיצד?
זה, על מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ. מתּקן זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
- הקּפדה ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי
ואם  קנה; הארץ, לתּקן אם - הארץ לתֹו מים הּפֹותח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

קנה  לא הּדגים, .לצּוד ִַָָָָֹ
.Á?זה ּכיצד הרי ּבלבד, הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחד  להכניס אחד פתחים, ׁשני עׂשה הארץ; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּון
ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא,

.Ë והעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטֹורין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה
האחרֹון  קנה - ּדלתֹות ּבגּוף להם עׂשה לא ׁשהראׁשֹון ; ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

הארץ  ּגב על אבנים ּגל ׁשעׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ
רחב  ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד  לֹו, מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש; ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
.È קנה לא הּתלמים, לתֹו זרע ׁשהׁשליהּמפיץ ׁשּבעת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבח  - והׁשּביח ׁשצמח ּובעת ּכלּום; הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּזרע,
קֹונה. ואינֹו הּוא, מאליו ְֵֵֵֶַָָהּבא

.‡È אחרת מחיצה ועׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
והרי  הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ואפּלּו קנה, לא  - ּגּבּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשהֹועיל  ּובעת הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעליֹונה

הּמעׂשה  ּבא .מאליו ֲֵֵֶַַָָ
.·È- לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר, הּגר ּבנכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה  לא וגדר, ׁשּבנה ּפי על .אף ְִֶַַַָָָָָֹ
.‚È עדר קנה; לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר, ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּבמעׂשיו  ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ּוכסבּור זה, ּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנכסי
קנה  זה הרי ההפקר, מן לקנֹות .אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

.„È יׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה
ׁשּמת  ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - ּבּמׁשּכֹון והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

ׁשעּבּודֹו ּבטל .הּגר, ְִֵַַָ
.ÂË והחזיק אחר יׂשראל ּובא יׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה

את  קֹונה והאחרֹון מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח - ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבֹו
.הּׁשאר  ְַָ

.ÊË ּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
ׁשּלא  לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון;

ׁשּבארנּו ּכמֹו האחרֹון מּדעּתֹו, לזה ואין מציאה, ּבענין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ְּכלּום.

.ÊÈ ׁשּמת עבדים ּגר ּבהם והיּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
הרי  - הּקטּנים העבדים אבל חֹורין. ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּגדֹולים

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



dpzneקיב dikf zekld - elqk f"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכבהמה  ּדרכי הן ּבארנּו ּוכבר זכה; ּבהן הּמחזיק וכל , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
העבדים. את ּבּה ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶַָָָָָהחזקה

.ÁÈ לא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר
חּיבין  ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה  ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה  אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה, ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת

קנה  לא ּובראׁשֹונה, קנה; ּבּׁשנּיה, הּמחזיק ּכל - .אׁשּתֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹ

ג  ¤¤ּפרק
ּבאחד ‡. אּלא ּבּה, זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנֹותן

רֹוצה  מּטלטלין אם ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמן
להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלּתן

ּבהן  נקנין ׁשהּמּטלטלין הּדברים מּׁשאר ּבאחד יקנה ואם אֹו . ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּמחזיק  ּכדר ׁשּיחזיק עד - לֹו נתן עבדים אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָקרקע
לא  - ּבדברים אבל לידֹו. מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח,

ּבֹו. לחזר יכֹול עדין מהן אחד ּכל אּלא המקּבל, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹזכה
ׁשהיה ·. הּפּקדֹון לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמחל

ואינֹו ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמפקד
אחר  ּדבר ׁשּבארנּו.צרי ּכמֹו , ְְִֵֵֶַַָָָ

.‚- לזה' ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
לזה  הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ואין ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקנה,
הּמנה  ׁשהיה ּבין מּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, לֹו ׁשהיה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבחֹוב

ּבידֹו ּפּקדֹון ׁשהיה ּבין אצלֹו, ׁשּבארנּו.חֹוב ּכמֹו , ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
לגּלֹות „. אּלא ּוממּכר מּקח לענין עדים צריכין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדר

ּבמּתנֹות  ּכ - ּוכפירה טענה ׁשם היתה אם ּבלבד, ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָהּדבר
המׁשּקרין  מּפני אּלא עדים צריכין אין .ּובמחילֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו הּממּכר לסּים צרי ׁשהּמֹוכר ּכּכׁשם , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אֹו ,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו: הּכֹותב ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּנֹותן.
ולא  הֹואיל - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו: ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹׁשּכתב
יכֹול  ואינֹו ּכלּום; קנה לא - ידּוע ואינֹו לֹו, ׁשּנתן הּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּים
הּמקֹום  לֹו ׁשּיסּים עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו: ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹומר
ּפלֹונית' ּבׂשדה וכ ּכ 'חלק לֹו: אמר אם אבל לֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתן
נֹוטל  החלק, סּים ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, וסּים הֹואיל -ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות מן חלק ְִֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
.Â ׁשהתנה ּבין הּנֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

הּתנאי, נתקּים אם - ּבּה וזכה המקּבל והחזיק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמקּבל,
הּמּתנה  ּבטלה הּתנאי, נתקּים לא ואם הּמּתנה; ,נתקּימה ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכראּוי. הּתנאי ׁשּיהיה והּוא, ׁשאכל; ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָויחזיר
.Êּבארנּו ּבמּקח ּכבר אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש הּתנאין ׁשּכל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּותנאי  ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוממּכר,
אחד  חסר ואם לקּימֹו; ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה למעׂשה, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָקֹודם

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי - אּלּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָמּכל
.Áואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּתנאי  לכּפל ּדעּתי צרי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכזה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּולהקּדים  הּתנאי את לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹנֹוטה.
ראיה. זה לדבר ואין ּבלבד; וגיטין ּבקּדּוׁשין אּלא ללאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהן

.Ë ׁשהתנה ּבין מּתנה; זֹו הרי להחזיר, מנת על מּתנה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנֹותן

ימי  ּכל אֹו קצּוב, ּבזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלהחזירּה
זֹו הרי - ּפלֹוני ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהן, אחד ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחּייו
זמן  ּכל ּפרֹות ואֹוכל ּבקרקע; ּבין ּבמּטלטלין ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָמּתנה,

.הּמּתנה  ַַָָ
.È מנת על ּבמּתנה ל נתּון זה 'ׁשֹור לחברֹו: ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

אמר  ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּתחזירהּו',
עליו  התנה ׁשּלא קדֹוׁש, אינֹו - לי' ׁשּתחזירהּו מנת 'על ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלֹו:

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר לֹו ׁשּיחזיר .אּלא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
.‡È לגר הּוא נֹותן אבל לגֹוי, חּנם מּתנת לּתן ליׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאסּור

מכר ּתֹוׁשב  אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבין  - ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה. לא ּבמכירה, - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹלנכרי"
ׁשּנאמר: להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמכירה
מּגר  ּפחֹות העני זה יהיה לא ּכלֹומר: ,"עּמ וחי ותֹוׁשב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"ּגר

.עּמ חי ׁשהּוא ְִֶַָּתֹוׁשב
.·È והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ;הּנֹותן ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל הּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,רׁשּות ּבּה לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה  הּבעל, קנה - רׁשּות ּבּה לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולעבד
הּנֹותן  והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאדֹון.
ולא  האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבגּופּה

הּבעל. ַַַָָקנה
.„È הּמעֹות 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

ותׁשּתי  ּבהן ׁשּתאכלי מנת על ּבמּתנה לי נתּונים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהאּלּו
ּבהן  ׁשּתעׂשי מנת 'על אֹו ּבהן', ׁשּתלּבׁשי מנת 'על אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבהן',
אם  וכן הּבעל. קנה לא - 'ּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹמה
מנת  'על ותׁשּתה', ּבהן ׁשּתאכל מנת 'על לעבד: ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. קנה לא - לחרּות' ּבהן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּתצא

.ÂË ּבן ויצא עצמֹו, קנה - מּתנה לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָהּנֹותן
הּנכסים  ׁשאר וקנה אפּלּוחֹורין, ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשהרי  ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; קנה לא - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּטלטלין
ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא ּומּתֹו ּבּגט; ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיר

ה'תשע"ג  כסלו י"ז קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. לידֹו ׁשּבאת ואחר ּבּה, וזכה הּמּתנה, את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהמקּבל

מקּבלּה', 'איני אֹו ּבּה', רֹוצה 'איני ואמר: ּבֹו חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹותק,
- ּבּה' לי נראה זה 'מּום ׁשאמר: אֹו ּבטלה', היא 'הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

ּכלּום  אמר ּכלא ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם . ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשאמר  זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר לחזר יכֹול אינֹו ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהמקּבל
הפקר, היא הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר ּבּה' רֹוצה 'איני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהמקּבל
ּבּה. ׁשּזכה אחר המקּבל הפקירּה ׁשהרי זכה, ּבּה הּקֹודם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוכל
וחֹוזרת  המקּבל, קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

הראׁשֹונים. ְִִִַָָלּבעלים
ּבּה·. ׁשהחזיק ּכיון - אחר ידי על ּבמּתנה לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמזּכה

לידֹו, קרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין, ׁשּמׁש ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהאחר,
הּגיעה  ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה - ּבּקרקע החזיק ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו
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ּבֹו לחזר יכֹול הּנֹותן ואין לידֹו; ידֹומּתנה המקּבל, אבל . ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּזכין  יקּבל. לא רצה, ואם מקּבל; רצה, אם העליֹונה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעל
לֹו היא ּוזכּות ּבפניו; אּלא לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלאדם
נֹותנין  אין ירצה, לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתּנתן

ּכרהֹו. ּבעל מּתנה ְְְַַָָָָָלאדם
.‚ּכ ואחר ׁשתק, המקּבל ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזּכה

ׁשּׁשתק, זה אם ספק, זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצוח
מּפני  ׁשּׁשתק, זה אֹו ּבֹו, חזר וצוח, ׁשחזר וזה רצה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכבר
על  סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח, וזה ּכלּום, לידֹו הּגיע לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשעדין

אין ּתחּלתֹו - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר, קדם אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
'איני  ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ׁשּמא מּידֹו; אֹותּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹוציאין
ּולקחּה, ׁשּקדם וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו הפקירּה, הרי ּבּה', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרֹוצה

ּותפסּוה  הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם זכה. ההפקר מּיד מן ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּמא  מּידן; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה וזכה ׁשּקדם ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
ּוברׁשּות  אֹותּה; קנה ולא ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמקּבל

עדין. קּימת היא הראׁשֹונים ְֲִִִִֶֶֶַַָָָּבעליה
הּמאה „. לֹו וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

אֹו: לׁשמעֹון', זֹו ּבמאה 'זכה לֹו: אמר אם - לוי ידי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָעל
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זֹו מאה אמר 'ּתן אם אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

ׁשּיּגיע  עד ּבֹו, לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זֹו מאה היל' ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹו:
ׁשמעֹון. ליד ְְִֵַַָהּמאה

לׁשמעֹון,‰. להֹוליכּה ּבידֹו ׁשּנׁשּתּלחה זֹו ּבמאה לוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהל
ּבחּיי  ׁשמעֹון מת לראּובן. יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּובּקׁש
ׁשמעֹון  ּבחּיי ראּובן מת ליֹורׁשיו. אֹו לראּובן יחזיר - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָראּובן
ּדברי  לקּים ׁשּמצוה ליֹורׁשיו; אֹו לׁשמעֹון הּמאה יּתן -ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הּמאה  ׁשהרי ּבריא, והּוא הּדברים ׁשאמר ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמת,

עדין  ׁשליח ׁשל .ּבידֹו ְֲִִֶַַָָ
.Â ּגדֹול הּזֹוכה ׁשּיהיה עד לחברֹו, ּבמּתנה זֹוכה אדם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּדעת  ואפּלּוּובן איׁש, אׁשת ואפּלּו אּׁשה, ואחד איׁש אחד , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ראּוי  ואינֹו הֹואיל זֹוכה; אינֹו הּגֹוי אבל וׁשפחה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָעבד
ׁשאין  ּוכׁשם ליׂשראל. זֹוכה אינֹו ּכ לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלׁשליחּות

ז  אינֹו ּכ לגֹוי, ׁשליח נעׂשה לגֹוי.יׂשראל ֹוכה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ê,לעצמֹו זֹוכה - ונֹוטלֹו אגֹוז וזֹורקֹו, צרֹור לֹו ׁשּנֹותנין ְְְְְְְְֱִֶֶַָָקטן

לאחרים  ולא לעצמֹו, לא - מּזה ּפחֹות לאחרים. זֹוכה .ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
והמזּכה  לאחרים; ולא לעצמֹו לא זֹוכה, אינֹו הּׁשֹוטה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹוכן
ּכמֹו לעצמֹו, זֹוכה החרׁש אבל זכה. ּדעת, ּבן ידי על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלׁשֹוטה

ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְִֵֵֶַָׁשּבארנּו
.Á לקטן ּבין זכין ּבפניו ּבין ּולגדֹול, אחד, יֹום ּבן אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

על  אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ּבפניו. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ּכאּלּו לחצרֹו, הּמּתנה ׁשהּגיעה ּכיון ׁשם; עֹומד ׁשאינֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

אחר. ּבּה לֹו ֵַָָָזכה
.Ë ּבחצר אבל הּמׁשּתּמרת. ּבחצר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

עֹומד  ׁשּיהיה עד - וחרּבתֹו ׂשדהּו ּכגֹון מׁשּתּמרת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינּה
ׂשדי' לי 'זכת ויאמר: אדם ּבצּדּה ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

רׁשּות  ּבצּדי אֹו ּבסמטה, לֹו קֹונין ּבצּדן, עֹומד ְְְְְִִִִֵֵֶָָׁשהּוא
אֹו הרּבים, ּברׁשּות אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבחצר אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבים,
קטּנה, לידֹו. מּתנה ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אינֹו - חברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׂשדה

זֹוכה, אינֹו הּקטן אבל ׁשּלּה; אּמֹות וארּבע חצרּה, לּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתזּכה
מּתנ  ׁשּתּגיע אחר.עד לֹו ׁשּיזּכה אֹו לידֹו ה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

.È ּכגט לׁשליח.הּמּתנה ּדברים למסר יכֹול אדם ׁשאין , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ויחּתמּו ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני 'אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹּכיצד?
אמרּו ואם ּכלּום; זה אין - לפלֹוני' ויּתנּוהּו מּתנה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבׁשטר
אמר  אם וכן קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלאֹותן
אינן  - לפלֹוני' ּותנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר וחתמּו 'ּכתבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָלׁשנים:
הּגט. ּכמֹו ּכֹותבין, עצמן הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹיכֹולין

.‡È:ׁשּכתב אֹו לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכֹותב
לפלֹוני' ּכׁשּיּגיע 'נתּתיה זכה, זה הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו: , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפי  על אף - לֹו' 'אּתנּנה ּבׁשטר: ּכתב אם אבל לידֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשטר
לעדים: ׁשּיאמר עד המקּבל, זכה לא עדים, עליו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהעידּו
המקּבל  ׁשאין ונֹותנין; וכֹותבין לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ'ּכתבּו
על  ּבֹו לֹו ׁשּיזּכה עד אֹו לידֹו, מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָזֹוכה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחרים, ְְְֲִֵֵֵֶַידי
.·È לא' אֹומר: והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר:

אחר  ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין, - לי' אם נתן אבל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
נתן  ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא ,'ל ונתּתי 'ּכתבּתי ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹאמר:
ּדין  ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה המקּבל אם - ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלי'

ע  ּבן ּכמאה ואם ׂשדהּו. ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן הּוא, דים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ
אֹומר: והּוא זֹו', ׂשדה לאבי נתּת 'לא ׁשאמר: הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמקּבל
עד  ׁשליׁש, ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי

הּוא. היא הּדבר ִֵֶַַַָָָׁשּיּודע
.‚È מּתנה אינּה ידי, ׁשּתחת 'זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל

'ּבטלה  ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה', אני ׁשֹומר אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידי,
ּבאנס', ּכרהי 'ּבעל אֹו: קּבלּתיה', ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹהיתה
ונׁשּבע  קּימין; ּדבריו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא 'ּבטעּות', ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאֹו

לבעליה  ותחזר הּסת, ׁשבּועת זה .על ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
.„È ׁשּלא' ׁשאמר: אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר: הּנֹותן ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹטען

'אּתה  אֹומר: וזה ,'ּביד היא 'ּגזלה אֹו נתּתיה', ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּדעּתי
ונפטר  הּסת, ׁשבּועת המקּבל נׁשּבע - לי .נתּתּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ה  ¤¤ּפרק
ּגלּויה ‡. ׁשּתהיה צרי - חֹולה ּבין ּבריא ּבין מּתנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנֹותן

אינּה - לֹו' ּותנּו ּבּסתר 'ּכתבּו לעדים: אמר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּומפרסמת.
ׁשּיחזר ּכלּום; אחרים, ממֹון לאּבד ּכדי הּוא, מערים ׁשּזה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ׁשּיּתן. אחר ְְִִֵֶַַֹוימּכר
לנּו·. 'ואמר ּבֹו: ּכתּוב ׁשאין קרקע מּתנת ׁשטר ּכל ,ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ

מּתנה  לֹו וכתבּו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים ׁשבּו הּנֹותן, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּפלֹוני
ּומפרסמת', ׁשּמא ּגלּויה לּה חֹוׁשׁשין - אּלּו ּבענינים וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

המקּבל  זכה ולא היא, מסּתרת .מּתנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
מסּתרת ‚. הראׁשֹונה אחת, ׂשדה על מּתנֹות ׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹותב

היתה  ואפּלּו קנה. אחרֹון - ּומפרסמת ּגלּויה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻוהאחרֹונה
אּלא  ּגּלּוי ענין ולא סתירה ענין לא ּבּה ואין סתם, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹהראׁשֹונה

קנה  האחרֹון - סתם .מּתנה ְֲַַָָָָָָ
ּבארנּו„. -ּכבר מּתנה נתן ּכ ואחר מֹודעה, ׁשהּמֹוסר , ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הֹולכין  ׁשאין אנס; ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבטלה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמּתנה
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ּבֹו לחזר יכֹול הּנֹותן ואין לידֹו; ידֹומּתנה המקּבל, אבל . ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּזכין  יקּבל. לא רצה, ואם מקּבל; רצה, אם העליֹונה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעל
לֹו היא ּוזכּות ּבפניו; אּלא לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלאדם
נֹותנין  אין ירצה, לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתּנתן

ּכרהֹו. ּבעל מּתנה ְְְַַָָָָָלאדם
.‚ּכ ואחר ׁשתק, המקּבל ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזּכה

ׁשּׁשתק, זה אם ספק, זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצוח
מּפני  ׁשּׁשתק, זה אֹו ּבֹו, חזר וצוח, ׁשחזר וזה רצה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכבר
על  סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח, וזה ּכלּום, לידֹו הּגיע לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשעדין

אין ּתחּלתֹו - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר, קדם אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
'איני  ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ׁשּמא מּידֹו; אֹותּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹוציאין
ּולקחּה, ׁשּקדם וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו הפקירּה, הרי ּבּה', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרֹוצה

ּותפסּוה  הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם זכה. ההפקר מּיד מן ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּמא  מּידן; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה וזכה ׁשּקדם ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
ּוברׁשּות  אֹותּה; קנה ולא ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמקּבל

עדין. קּימת היא הראׁשֹונים ְֲִִִִֶֶֶַַָָָּבעליה
הּמאה „. לֹו וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

אֹו: לׁשמעֹון', זֹו ּבמאה 'זכה לֹו: אמר אם - לוי ידי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָעל
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זֹו מאה אמר 'ּתן אם אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

ׁשּיּגיע  עד ּבֹו, לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זֹו מאה היל' ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹו:
ׁשמעֹון. ליד ְְִֵַַָהּמאה

לׁשמעֹון,‰. להֹוליכּה ּבידֹו ׁשּנׁשּתּלחה זֹו ּבמאה לוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהל
ּבחּיי  ׁשמעֹון מת לראּובן. יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּובּקׁש
ׁשמעֹון  ּבחּיי ראּובן מת ליֹורׁשיו. אֹו לראּובן יחזיר - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָראּובן
ּדברי  לקּים ׁשּמצוה ליֹורׁשיו; אֹו לׁשמעֹון הּמאה יּתן -ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הּמאה  ׁשהרי ּבריא, והּוא הּדברים ׁשאמר ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמת,

עדין  ׁשליח ׁשל .ּבידֹו ְֲִִֶַַָָ
.Â ּגדֹול הּזֹוכה ׁשּיהיה עד לחברֹו, ּבמּתנה זֹוכה אדם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּדעת  ואפּלּוּובן איׁש, אׁשת ואפּלּו אּׁשה, ואחד איׁש אחד , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ראּוי  ואינֹו הֹואיל זֹוכה; אינֹו הּגֹוי אבל וׁשפחה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָעבד
ׁשאין  ּוכׁשם ליׂשראל. זֹוכה אינֹו ּכ לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלׁשליחּות

ז  אינֹו ּכ לגֹוי, ׁשליח נעׂשה לגֹוי.יׂשראל ֹוכה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ê,לעצמֹו זֹוכה - ונֹוטלֹו אגֹוז וזֹורקֹו, צרֹור לֹו ׁשּנֹותנין ְְְְְְְְֱִֶֶַָָקטן

לאחרים  ולא לעצמֹו, לא - מּזה ּפחֹות לאחרים. זֹוכה .ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
והמזּכה  לאחרים; ולא לעצמֹו לא זֹוכה, אינֹו הּׁשֹוטה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹוכן
ּכמֹו לעצמֹו, זֹוכה החרׁש אבל זכה. ּדעת, ּבן ידי על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלׁשֹוטה

ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְִֵֵֶַָׁשּבארנּו
.Á לקטן ּבין זכין ּבפניו ּבין ּולגדֹול, אחד, יֹום ּבן אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

על  אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ּבפניו. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ּכאּלּו לחצרֹו, הּמּתנה ׁשהּגיעה ּכיון ׁשם; עֹומד ׁשאינֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

אחר. ּבּה לֹו ֵַָָָזכה
.Ë ּבחצר אבל הּמׁשּתּמרת. ּבחצר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

עֹומד  ׁשּיהיה עד - וחרּבתֹו ׂשדהּו ּכגֹון מׁשּתּמרת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינּה
ׂשדי' לי 'זכת ויאמר: אדם ּבצּדּה ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

רׁשּות  ּבצּדי אֹו ּבסמטה, לֹו קֹונין ּבצּדן, עֹומד ְְְְְִִִִֵֵֶָָׁשהּוא
אֹו הרּבים, ּברׁשּות אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבחצר אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבים,
קטּנה, לידֹו. מּתנה ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אינֹו - חברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׂשדה

זֹוכה, אינֹו הּקטן אבל ׁשּלּה; אּמֹות וארּבע חצרּה, לּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתזּכה
מּתנ  ׁשּתּגיע אחר.עד לֹו ׁשּיזּכה אֹו לידֹו ה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

.È ּכגט לׁשליח.הּמּתנה ּדברים למסר יכֹול אדם ׁשאין , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ויחּתמּו ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני 'אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹּכיצד?
אמרּו ואם ּכלּום; זה אין - לפלֹוני' ויּתנּוהּו מּתנה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבׁשטר
אמר  אם וכן קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלאֹותן
אינן  - לפלֹוני' ּותנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר וחתמּו 'ּכתבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָלׁשנים:
הּגט. ּכמֹו ּכֹותבין, עצמן הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹיכֹולין

.‡È:ׁשּכתב אֹו לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכֹותב
לפלֹוני' ּכׁשּיּגיע 'נתּתיה זכה, זה הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו: , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפי  על אף - לֹו' 'אּתנּנה ּבׁשטר: ּכתב אם אבל לידֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשטר
לעדים: ׁשּיאמר עד המקּבל, זכה לא עדים, עליו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהעידּו
המקּבל  ׁשאין ונֹותנין; וכֹותבין לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ'ּכתבּו
על  ּבֹו לֹו ׁשּיזּכה עד אֹו לידֹו, מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָזֹוכה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחרים, ְְְֲִֵֵֵֶַידי
.·È לא' אֹומר: והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר:

אחר  ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין, - לי' אם נתן אבל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
נתן  ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא ,'ל ונתּתי 'ּכתבּתי ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹאמר:
ּדין  ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה המקּבל אם - ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלי'

ע  ּבן ּכמאה ואם ׂשדהּו. ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן הּוא, דים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ
אֹומר: והּוא זֹו', ׂשדה לאבי נתּת 'לא ׁשאמר: הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמקּבל
עד  ׁשליׁש, ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי

הּוא. היא הּדבר ִֵֶַַַָָָׁשּיּודע
.‚È מּתנה אינּה ידי, ׁשּתחת 'זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל

'ּבטלה  ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה', אני ׁשֹומר אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידי,
ּבאנס', ּכרהי 'ּבעל אֹו: קּבלּתיה', ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹהיתה
ונׁשּבע  קּימין; ּדבריו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא 'ּבטעּות', ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאֹו

לבעליה  ותחזר הּסת, ׁשבּועת זה .על ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
.„È ׁשּלא' ׁשאמר: אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר: הּנֹותן ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹטען

'אּתה  אֹומר: וזה ,'ּביד היא 'ּגזלה אֹו נתּתיה', ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּדעּתי
ונפטר  הּסת, ׁשבּועת המקּבל נׁשּבע - לי .נתּתּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ה  ¤¤ּפרק
ּגלּויה ‡. ׁשּתהיה צרי - חֹולה ּבין ּבריא ּבין מּתנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנֹותן

אינּה - לֹו' ּותנּו ּבּסתר 'ּכתבּו לעדים: אמר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּומפרסמת.
ׁשּיחזר ּכלּום; אחרים, ממֹון לאּבד ּכדי הּוא, מערים ׁשּזה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ׁשּיּתן. אחר ְְִִֵֶַַֹוימּכר
לנּו·. 'ואמר ּבֹו: ּכתּוב ׁשאין קרקע מּתנת ׁשטר ּכל ,ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ

מּתנה  לֹו וכתבּו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים ׁשבּו הּנֹותן, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּפלֹוני
ּומפרסמת', ׁשּמא ּגלּויה לּה חֹוׁשׁשין - אּלּו ּבענינים וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

המקּבל  זכה ולא היא, מסּתרת .מּתנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
מסּתרת ‚. הראׁשֹונה אחת, ׂשדה על מּתנֹות ׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹותב

היתה  ואפּלּו קנה. אחרֹון - ּומפרסמת ּגלּויה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻוהאחרֹונה
אּלא  ּגּלּוי ענין ולא סתירה ענין לא ּבּה ואין סתם, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹהראׁשֹונה

קנה  האחרֹון - סתם .מּתנה ְֲַַָָָָָָ
ּבארנּו„. -ּכבר מּתנה נתן ּכ ואחר מֹודעה, ׁשהּמֹוסר , ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הֹולכין  ׁשאין אנס; ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבטלה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמּתנה
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ׁשאינֹו דעּתֹו וגּלה והֹואיל הּנֹותן; ּדעת אחר אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבמּתנה,
מֹוכיחין  הּדברים ׁשהיּו מי ,לפיכ ּבטלה. מּתנתֹו ּבּה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצה
הּמּתנה  ׁשּנתינת ּפי על אף - זֹו מּתנה לּתן ּדעּתֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין
ׁשּתי  הרי - מסּתרת מּתנה מּקדם ׁשּנתנּה ונמצא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּגלּויה,
והּׁשנּיה, מסּתרת; ׁשהיא מּפני הראׁשֹונה, ּבטלֹות: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּמּתנֹות
הּמּתנה, זֹו קדמה והרי רֹוצה, ׁשאינֹו מֹוכיח ׁשהּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּפני

לּה. מֹודעה ּכמֹו ְְִֵֶָָָׁשּנמצאת
נּׂשאת ‰. 'איני לֹו: ואמרה אּׁשה, לּׂשא ׁשרצה ּבאחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמעׂשה

על  וצוח הּגדֹול, ּבנֹו ׁשמע ;'נכסי ּכל לי ׁשּתכּתב עד ,ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹל
ּכל  לֹו וכתבּו והחבאּו 'לכּו לעדים: אמר ריקן; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּמּניחֹו
ּובא  ּונׂשאּה. נכסיו, ּכל לזֹו ּכתב ּכ ואחר מּתנה', ְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָָנכסי
קנת; האּׁשה ולא קנה הּבן 'לא ואמרּו: חכמים, לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹמעׂשה
ּגּלה  ׁשהרי הּוא, ּביצרֹו ּוכאנּוס לּה, ּכתב ברצֹונֹו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהרי
מּפני  ּבטלה ׁשהיא ּפי על אף הראׁשֹונה, ּבּמּתנה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָדעּתֹו

מסּתרת' אּלּו.ׁשהיא ּבענינים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻ
.Â אחת ׂשדה על ּכתּובין והן אחד, יֹום ׁשּזמּנן ׁשטרֹות ,ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשעֹות, לכּתב הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - ּבמּתנה ּבין ּבמכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
הּדבר  הרי ׁשעֹות, לכּתב ּדרּכן אין ואם זכה. הּקֹודם ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּכל
ּבידֹו, זֹו ׂשדה להעמיד נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל לּדּינים: ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָמסּור

ֲִַיעמידּו.
.Ê קנה אּלא קנין, ּבֹו ׁשאין ּבׁשטר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמה

מּׁשניהם  הּוא מי יֹודעין אנּו ׁשאין זה, ּבׁשטר זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָׂשדה
מהן  ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה. לידֹו ׁשטרֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשהּגיע
אם  וכן העדים. ויּׁשאלּו זכה; הּקנין, לֹו ׁשּקדם ּכל - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָקנין
קנה  ּתחּלה, מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע ׁשּזה עדים ׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהיּו

.הראׁשֹון  ִָ
.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ׂשדה על הּיֹוצאין ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני

והאחרֹון  מכר מּׁשניהן אחד ׁשטר היה אם ׁשוה, זמּנם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
מכר  ׁשאחריו והּׁשני מּתנה, הראׁשֹון הּׁשטר היה (אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמּתנה
לֹו ׁשּלהֹוסיף לֹומר ׁשּיׁש הראׁשֹון, את האחרֹון ּבּטל לא -ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכתּוב  היה ׁשּלא ּפי על אף מכר, ּבׁשם וכתב חזר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחריּות

אחריּות  הראׁשֹון ׁשם אם וכן הּוא. סֹופר טעּות ׁשאחריּות , ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכתב  ׁשּלא ראׁשֹון, מּזמן ה ּׂשדה קנה - מּתנה) והּׁשני ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמכר
הּמצר. ּבן ּדין מּׁשּום ּכחֹו את ליּפֹות אּלא הּמּתנה ׁשטר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלֹו

.Ë הֹוסיף אם - ּבמּתנה ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו
מּפני  אּלא הּׁשני ּכתב ׁשּלא קּים; הראׁשֹון הרי - ּכלּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשני
הראׁשֹון, את הּׁשני הּׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּתֹוספת.

ׁשני  מּזמן אּלא אחריּות לֹו ׁשאכל ואין הּפרֹות ּכל ,לפיכ . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
על  היה ואם אֹותן. מחזיר ׁשני, זמן עד ראׁשֹון מּזמן ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּלֹוקח
נֹותן  הּמֹוכר אֹו הּנֹותן - ׁשנה ּבכל לּמל חק הּׂשדה ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹותּה

הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק, ְְִֵַַַַַָֹאֹותֹו

ו  ¤¤ּפרק
סֹוף ‡. מראין הּדברים היּו אם הּנֹותן: ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוׂשין - ּכיצד?ּדעּתֹו . ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּכל  וכתב ועמד ׁשּמת, וׁשמע הּים למדינת ּבנֹו ׁשהל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
אין  - ּבנֹו ּבא ּכ ואחר ּגמּורה, ּגלּויה מּתנה לאחר ְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָנכסיו

קּימת; לא מּתנתֹו קּים, ׁשּבנֹו ידע ׁשאּלּו מֹוכיחין, ׁשהּדברים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא, ּכל מּנכסיו ׁשּיר אם ,לפיכ נכסיו. ּכל לזה נֹותן ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָהיה

קּימת. מּתנתֹו - מּטלטלין ּבין קרקע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָּבין
ּבריא ·. ׁשהיה ּבין מּבניו, לאחד מּתנה נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָוכן

ּבעריסה  הּמּטל קטן הּבן היה אפּלּו מרע, ׁשכיב ׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּבין
ּכאחד  הּנכסים ּבכל הּוא והרי אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עׂשהּו לא -ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
אחיו  להיֹות אּלא נתּכּון ׁשּלא הּוא, ּדעת אמּדן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמאחיו;

לֹו -נׁשמעין מּטלטלין ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבּמּתנה. הּבן ֵַַַָָָָזכה

אם ‚. אבל הּבנים. ּבין לבן ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
לאחד  אֹו הּבנֹות, ּבין לבת אֹו הּבנֹות, ּבין לבן נכסיו ּכל ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכתב
ּכלּום, ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף - הּיֹורׁשין ׁשאר ּבין הּיֹורׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹמן

קּימת  .מּתנתֹו ְֶֶַַָ
מרע „. ׁשכיב ּבין ּבריא ּבין לאׁשּתֹו, נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

אּפיטרֹוּפיא  אּלא אֹותּה עׂשה לא מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף -ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו מאחרת, אֹו מּמּנה, ּבניו יֹורׁשיו ׁשהיּו ּבין יֹורׁשיו; ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
ּבין  קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם יֹורׁשיו. ׁשאר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחיו,

לּה. ׁשּכתב ּכל קנת - ְְִִֶַַָָָָָמּטלטלין
נכסיו ‰. ּכל ּכתב אם אבל ּבנׂשּואה. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָּבּמה

הרי  ּכלּום, ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף - גרּוׁשה אֹו ארּוסה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹלאׁשּתֹו
קּימת  ּומּתנתֹו אדם ּכל ּכׁשאר .היא ְְִִֶֶַַָָָָָ

.Â חצי האחר קנה - ּולאחר מּבניו לאחד נכסיו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּכֹותב
לֹו, ׁשּנתנֹו והּבן לבניו; החצי ונׁשאר ּבמּתנה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנכסים

אחיו  ׁשאר על .אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְֶַַָָ
.Ê קנ האחר - ּולאחר לאׁשּתֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

הּמחצה  על אּפיטרֹוּפּיא ואׁשּתֹו .מחצה, ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָ
.Á,ּכתּבתּה אּבדה - ּבמּתנה בעלּה נכסי ּכל ׁשּקנת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֻהאּׁשה

הּנכסים  ּכל והלכּו חֹוב, ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָותּקרע;
ּתּקח  ולא כלּום, ּבלא היא ּתּׁשאר - הּמּתנה ׁשּקדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבחֹובֹו
הּבאה  ׁשּבהניה הּוא, ּדעת ׁשאמּדן החֹוב; ׁשּקדמה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה
ׁשּיׁש זכּות ּכל אּבדה נכסיו, ּכל לּה ׁשּכתב זֹו ּבׁשמּועה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָלּה

זֹו מּמּתנה חּוץ ּבּנכסים .לּה ְִִַַָָָָ
.Ë ּבריא ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין לבניו, נכסיו הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוכן

- ׁשהּוא ּכל קרקע עּמהן לאׁשּתֹו וכתב מרע, ׁשכיב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבין
אּבדה  - מחת ולא הּבנים, ּבין ׁשּתף אֹותּה ועׂשה ְְְִִִִֵַָָָָָָָֹֻהֹואיל
מּנכסים  אבל ּכלּום. אּלּו מּנכסים טֹורפת ואינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה מהן נֹוטלת אּלּו, אחר לֹו .ׁשּיבֹואּו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
.È ּבלבד מּטלטלין עּמהן לּה קרקע ּכתב לעצמֹו ׁשּׁשּיר אֹו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּיר  ׁשאפּלּו היא, ּגאֹונים ותּקנת קּימת. ּכתּבתּה - ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכל
אֹומרת: היא ׁשהרי קּימת, ּכתּבתּה - ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻמּטלטלין
ּתרד  ּׁשּׁשּיר, למה ׁשּתרד ּומּתֹו ּגֹובה'; אני ּׁשּׁשּיר ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ'מּמה

ותטרף. נכסים ְְְְִִִָָֹלׁשאר
.‡È ּומת עּמהן, חלק לאׁשּתֹו וכתב לבניו, נכסיו ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכֹותב

ׁשּמת, זה מחלק ּכתּבתּה ּגֹובה זֹו הרי - הּבנים מן ׁשּלא אחד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
מהן  מּלטרף אּלא זכּותּה .אּבדה ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

.·È,לאחר ּבין לבנּה ּבין נכסיה ּכל וכתבה להּנׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהרֹוצה
ּבטלה; מּתנתּה - ּבעלּה מת אֹו ונתּגרׁשה, נּׂשאת, ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואחר
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להבריח  אּלא נכסיה ּכל ּכתבה ולא היא, מברחת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו
לּה יחזרּו להן צריכה ּוכׁשּתהיה יירׁשּנה, ׁשּלא .מּבעלּה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

את  מּתנה המקּבל קנה ּבעלּה, ּבחּיי היא מתה אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
קּימת; מּתנתּה - מּטלטלין אפּלּו ּכלּום, ׁשּירה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל.

חֹוזרת. אינּה ׁשנתּגרׁשה, ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואף
.‚È ּכל ויחזרּו הּמּתנה ּכׁשּתבטל - נכסיהן ּכל הּנֹותנין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

ּפרֹות  מחזיר מּתנה המקּבל אין הראׁשֹונים, לּבעלים ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנכסין
להחזיר  מנת על ּבפרּוׁש מּתנה האדם נתן ׁשאפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאכל;

הּמּתנה  זמן ּכל ּפרֹות אֹוכל זה הרי ּפלֹוני, חּיי ימי ּכמֹוּכל , ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È'לבני אּלּו 'יּנתנּו ואמר: הּים, מּמדינת ּכלים ׁשּׁשלח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמי
ּכגֹון  לּבנים, לבנים הראּוי ולּבנֹות; לּבנים יּנתנּו אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
מׁשי  ּכלי ּכגֹון לּבנֹות, לבנֹות והראּוי מלחמה, ּוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָספרים

וחלי ראּויין [נזם]הּצבּועים היּו הּבנֹות. אֹותן יּטלּו זהב, ְְְֲִִִִַַַָָָָָ
ּכלים  המׁשּלח וכן הּזכרים. אֹותן יּטלּו ולנקבֹות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָלזכרים
אֹותן  יּטלּו - לבנֹות הראּויין ּכלים ּבהן והיּו סתם, ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָלביתֹו
אֹו ּבנֹות, לֹו אין ואם ׁשלח. ׁשּלהן הּוא ּדעת אמּדן ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּבנֹותיו;

נׁש אֹותן יּטלּו - נׂשּואֹות ּבנֹותיו נֹוטה ׁשהיּו ׁשהּדעת בניו; י ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשלח. ֶֶַָָׁשּלהן

.ÂË,והּוא הּבית; קנה ּבבית, לבתּולה ּגדֹול ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמּׂשיא
אחר  ּבן האב הּׂשיא ולא הּבן, לזה ראׁשֹונים נּׂשּואין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו
ּודברים  ּכלּום. לֹו ׁשּיחד הּבית ּבזה האב ׁשּיר ולא לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקדם
זה  ּבדבר חכמים ונגעּו הן, טעם לּה ׁשאין ּכהלכה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלּו
הּבית, והקנהּו ּגמר ואהבתֹו ׂשמחתֹו ׁשּמרב הּדעת, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻמאמּדן
אפּלּו ׁשם ׁשּיר אם ,לפיכ ּכלּום; לעצמֹו ּבֹו ׁשּיר לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשהרי
ּפי  על אף - בית ּוכלי ּבית לֹו יחד הּבית. קנה לא אחד, ְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּפ

אֹוצר ׁשם לֹו היה אֹו לעצמֹו, אחד ּכלי ּבּבית [מחסן ׁשּׁשּיר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
קנה.תבואה] לא הּבית אבל הּבית, ּכלי קנה - ּבֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא

.ÊË אם וכן קנה. לא עלּיה, קנה; ּבית, - ועלּיה ּבית לֹו ְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיחד
ואכסדרה ּבית לֹו בּתים [מרפסת]יחד ׁשני אכסדרה. קנה לא , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּבֹו. ׁשּנׂשא האחד אּלא קנה לא - מּזה לפנים  ְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹזה
.ÊÈּבארנּו ּופסק ּכבר ׁשּדּוכין ּביניהם ׁשהיּו ׁשּׁשנים ּבנּׂשּואין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נֹותן  אּתה 'ּכּמה ואמרּו: בּתֹו, ידי על וזה בנֹו ידי על ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָזה
;'וכ ּכ' ?'לבנ נֹותן אּתה 'וכּמה ;'וכ ּכ' ?'ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָלבּת
עד  זֹו, ּבאמירה קֹונין ואין זֹו; ּבאמירה קנּו - וקּדׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָועמדּו

הּנ ׁשּיהיּוׁשעת ּוצריכין לכנס. ּדעּתֹו הּפֹוסק, ׁשּכל ּׂשּואין, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּברׁשּותן, מצּויין ׁשּפסקּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים
נּתנּו לא אּלּו ּודברים ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם ּבא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּדבר

ּכׁשטר, אינן לפיכ ּבהן.}עד {להּכתב; ׁשּיטרף ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
.ÁÈ ּבין ּדינר, ּבאלף קּדׁשּה אפּלּו - האּׁשה את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

היא  ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ּבין הּוא, ׁשחזר ּבין היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזרה
ּגמּורה  מּתנה הן הרי אּלא לעֹולם, חֹוזרין הּקּדּוׁשין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה  להן .ׁשאין ֲֵֶֶָָָ
.ËÈ הּמעֹות חֹוזרין טעּות, קּדּוׁשי היּו .ואם ְְִִִֵַָָָ
.Î קּדּוׁשין ׁשאין יֹודע אדם מּתנה; הּמעֹות אחֹותֹו, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמקּדׁש

מּתנה  לׁשם ונתן ּגמר אּלא טֹועה, זה ואין ּבעריֹות, .ּתֹופסין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
.‡Îסבלֹונֹות ּבין [מתנות]הּׁשֹולח מרּבין ּבין - חמיו לבית ְְְִִִֵֵֵֵַַָֻ

ּבין  אכל, לא ּבין ארּוסין סעּודת ׁשם ׁשאכל ּבין ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמּועטין,
יחזרּו - האיׁש ּבֹו ׁשחזר אֹו היא, ׁשּמתה ּבין הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמת

והּמׁשקה. הּמאכל מן חּוץ ּכּלן, ְְְֲִִֶַַַַַָָֻהּסבלֹונֹות
.·Îּבבית וכן ּבהן להׁשּתּמׁש לּה ׁשּׁשלח מּועטין ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מׁשּתּלמין. אינן אבדּו, אֹו ּובלּו ּבהן נׁשּתּמׁשה אם - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאביה
ּדין; ּבבית אֹותן וגֹובה הּכל, חֹוזר - קּימין היּו אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל

ּבלבד  נֹוי ּדר אּלא ׁשלחם ׁשּלא ידּוע, .ׁשהּדבר ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚Î,והּמׁשקה הּמאכל ואפּלּו הּכל; חֹוזר ּבֹו, היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹחזרה

ּדמי  היּו ׁשאם הּגאֹונים, הסּכימּו ּוכבר ּבזֹול. ּדמיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹותנת
ּבּה; חזרה אם ארּבעה, מׁשּלמת - ׁשּׁשה והּמׁשקה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמאכל
ּבֹו. ּתחזר ׁשּלא ודעּתֹו אּלא זֹו, מּתנה לּה נתן ְְְֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

.„Î ארּוס ּכל ׁשּיעׂשה הּמדינה מנהג היה ׁשאם רּבֹותי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהֹורּו
ולחּזנין  לּׁשּמׁשין מעֹות יחּלק אֹו רעיו, ויאכיל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָסעּודה
- ּבֹו וחזרה העם, ּכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ועׂשה ּבהן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא
הּגֹורם  וכל ממֹונֹו, לאּבד לֹו ּגרמה ׁשהרי הּכל; ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלמת
ּכּמה  עדים לֹו ׁשּיהיּו והּוא מׁשּלם. חברֹו, ממֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלאּבד

ונֹוטל  נׁשּבע זה ׁשאין .הֹוציא, ְְִִֵֵֶֶָ
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עד ‡. ּבזיבה, אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מּטּמאה האּׁשה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין

ותהיה ׁשּתרּגיׁש ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבבׂשרּה, ויצא ּדם, ותראה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה

ׁשּבא  ּבחזקת זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובדקה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַַָָּבהרּגׁשה,

על ·. אֹו ּבׂשרּה על ּדם ּכתם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּדברי
ׁשּבדקה  ּפי על ואף הרּגיׁשה, ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבגדיה

ּדם עצמּה מצאה ּוכאּלּו טמאה, זֹו הרי - ּדם מצאה ולא ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָֹ
החדר  מּדם זה ּכתם ׁשּמא ּבספק, זֹו וטמאה ּבבׂשרּה; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻלפנים

ָּבא.

סֹופרים ‚. מּדברי וכל וכן וסּתּה, עת ּבלא ּדם הרֹואה ׁשּכל , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ
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להבריח  אּלא נכסיה ּכל ּכתבה ולא היא, מברחת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו
לּה יחזרּו להן צריכה ּוכׁשּתהיה יירׁשּנה, ׁשּלא .מּבעלּה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

את  מּתנה המקּבל קנה ּבעלּה, ּבחּיי היא מתה אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
קּימת; מּתנתּה - מּטלטלין אפּלּו ּכלּום, ׁשּירה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל.

חֹוזרת. אינּה ׁשנתּגרׁשה, ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואף
.‚È ּכל ויחזרּו הּמּתנה ּכׁשּתבטל - נכסיהן ּכל הּנֹותנין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

ּפרֹות  מחזיר מּתנה המקּבל אין הראׁשֹונים, לּבעלים ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנכסין
להחזיר  מנת על ּבפרּוׁש מּתנה האדם נתן ׁשאפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאכל;

הּמּתנה  זמן ּכל ּפרֹות אֹוכל זה הרי ּפלֹוני, חּיי ימי ּכמֹוּכל , ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È'לבני אּלּו 'יּנתנּו ואמר: הּים, מּמדינת ּכלים ׁשּׁשלח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמי
ּכגֹון  לּבנים, לבנים הראּוי ולּבנֹות; לּבנים יּנתנּו אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
מׁשי  ּכלי ּכגֹון לּבנֹות, לבנֹות והראּוי מלחמה, ּוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָספרים

וחלי ראּויין [נזם]הּצבּועים היּו הּבנֹות. אֹותן יּטלּו זהב, ְְְֲִִִִַַַָָָָָ
ּכלים  המׁשּלח וכן הּזכרים. אֹותן יּטלּו ולנקבֹות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָלזכרים
אֹותן  יּטלּו - לבנֹות הראּויין ּכלים ּבהן והיּו סתם, ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָלביתֹו
אֹו ּבנֹות, לֹו אין ואם ׁשלח. ׁשּלהן הּוא ּדעת אמּדן ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּבנֹותיו;

נׁש אֹותן יּטלּו - נׂשּואֹות ּבנֹותיו נֹוטה ׁשהיּו ׁשהּדעת בניו; י ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשלח. ֶֶַָָׁשּלהן

.ÂË,והּוא הּבית; קנה ּבבית, לבתּולה ּגדֹול ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמּׂשיא
אחר  ּבן האב הּׂשיא ולא הּבן, לזה ראׁשֹונים נּׂשּואין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו
ּודברים  ּכלּום. לֹו ׁשּיחד הּבית ּבזה האב ׁשּיר ולא לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקדם
זה  ּבדבר חכמים ונגעּו הן, טעם לּה ׁשאין ּכהלכה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלּו
הּבית, והקנהּו ּגמר ואהבתֹו ׂשמחתֹו ׁשּמרב הּדעת, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻמאמּדן
אפּלּו ׁשם ׁשּיר אם ,לפיכ ּכלּום; לעצמֹו ּבֹו ׁשּיר לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשהרי
ּפי  על אף - בית ּוכלי ּבית לֹו יחד הּבית. קנה לא אחד, ְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּפ

אֹוצר ׁשם לֹו היה אֹו לעצמֹו, אחד ּכלי ּבּבית [מחסן ׁשּׁשּיר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
קנה.תבואה] לא הּבית אבל הּבית, ּכלי קנה - ּבֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא

.ÊË אם וכן קנה. לא עלּיה, קנה; ּבית, - ועלּיה ּבית לֹו ְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיחד
ואכסדרה ּבית לֹו בּתים [מרפסת]יחד ׁשני אכסדרה. קנה לא , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּבֹו. ׁשּנׂשא האחד אּלא קנה לא - מּזה לפנים  ְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹזה
.ÊÈּבארנּו ּופסק ּכבר ׁשּדּוכין ּביניהם ׁשהיּו ׁשּׁשנים ּבנּׂשּואין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נֹותן  אּתה 'ּכּמה ואמרּו: בּתֹו, ידי על וזה בנֹו ידי על ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָזה
;'וכ ּכ' ?'לבנ נֹותן אּתה 'וכּמה ;'וכ ּכ' ?'ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָלבּת
עד  זֹו, ּבאמירה קֹונין ואין זֹו; ּבאמירה קנּו - וקּדׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָועמדּו

הּנ ׁשּיהיּוׁשעת ּוצריכין לכנס. ּדעּתֹו הּפֹוסק, ׁשּכל ּׂשּואין, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּברׁשּותן, מצּויין ׁשּפסקּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים
נּתנּו לא אּלּו ּודברים ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם ּבא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּדבר

ּכׁשטר, אינן לפיכ ּבהן.}עד {להּכתב; ׁשּיטרף ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
.ÁÈ ּבין ּדינר, ּבאלף קּדׁשּה אפּלּו - האּׁשה את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

היא  ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ּבין הּוא, ׁשחזר ּבין היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזרה
ּגמּורה  מּתנה הן הרי אּלא לעֹולם, חֹוזרין הּקּדּוׁשין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה  להן .ׁשאין ֲֵֶֶָָָ
.ËÈ הּמעֹות חֹוזרין טעּות, קּדּוׁשי היּו .ואם ְְִִִֵַָָָ
.Î קּדּוׁשין ׁשאין יֹודע אדם מּתנה; הּמעֹות אחֹותֹו, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמקּדׁש

מּתנה  לׁשם ונתן ּגמר אּלא טֹועה, זה ואין ּבעריֹות, .ּתֹופסין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
.‡Îסבלֹונֹות ּבין [מתנות]הּׁשֹולח מרּבין ּבין - חמיו לבית ְְְִִִֵֵֵֵַַָֻ

ּבין  אכל, לא ּבין ארּוסין סעּודת ׁשם ׁשאכל ּבין ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמּועטין,
יחזרּו - האיׁש ּבֹו ׁשחזר אֹו היא, ׁשּמתה ּבין הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמת

והּמׁשקה. הּמאכל מן חּוץ ּכּלן, ְְְֲִִֶַַַַַָָֻהּסבלֹונֹות
.·Îּבבית וכן ּבהן להׁשּתּמׁש לּה ׁשּׁשלח מּועטין ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מׁשּתּלמין. אינן אבדּו, אֹו ּובלּו ּבהן נׁשּתּמׁשה אם - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאביה
ּדין; ּבבית אֹותן וגֹובה הּכל, חֹוזר - קּימין היּו אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל

ּבלבד  נֹוי ּדר אּלא ׁשלחם ׁשּלא ידּוע, .ׁשהּדבר ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚Î,והּמׁשקה הּמאכל ואפּלּו הּכל; חֹוזר ּבֹו, היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹחזרה

ּדמי  היּו ׁשאם הּגאֹונים, הסּכימּו ּוכבר ּבזֹול. ּדמיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹותנת
ּבּה; חזרה אם ארּבעה, מׁשּלמת - ׁשּׁשה והּמׁשקה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמאכל
ּבֹו. ּתחזר ׁשּלא ודעּתֹו אּלא זֹו, מּתנה לּה נתן ְְְֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

.„Î ארּוס ּכל ׁשּיעׂשה הּמדינה מנהג היה ׁשאם רּבֹותי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהֹורּו
ולחּזנין  לּׁשּמׁשין מעֹות יחּלק אֹו רעיו, ויאכיל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָסעּודה
- ּבֹו וחזרה העם, ּכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ועׂשה ּבהן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא
הּגֹורם  וכל ממֹונֹו, לאּבד לֹו ּגרמה ׁשהרי הּכל; ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלמת
ּכּמה  עדים לֹו ׁשּיהיּו והּוא מׁשּלם. חברֹו, ממֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלאּבד

ונֹוטל  נׁשּבע זה ׁשאין .הֹוציא, ְְִִֵֵֶֶָ
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עד ‡. ּבזיבה, אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מּטּמאה האּׁשה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין

ותהיה ׁשּתרּגיׁש ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבבׂשרּה, ויצא ּדם, ותראה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה

ׁשּבא  ּבחזקת זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובדקה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַַָָּבהרּגׁשה,

על ·. אֹו ּבׂשרּה על ּדם ּכתם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּדברי
ׁשּבדקה  ּפי על ואף הרּגיׁשה, ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבגדיה

ּדם עצמּה מצאה ּוכאּלּו טמאה, זֹו הרי - ּדם מצאה ולא ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָֹ
החדר  מּדם זה ּכתם ׁשּמא ּבספק, זֹו וטמאה ּבבׂשרּה; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻלפנים

ָּבא.

סֹופרים ‚. מּדברי וכל וכן וסּתּה, עת ּבלא ּדם הרֹואה ׁשּכל , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ

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



d`iaקטז ixeqi` zekld - elqk `"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשעֹות; וארּבע עׂשרים עד למפרע, טמאה - ּכתם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה
עד  למפרע טמאה - טהֹור ּומצאה זה זמן ּבתֹו ּבדקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
מּדבריהם, למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על ואף ּבדיקה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזמן
מֹונה  ואינּה ׁשאמרנּו; ּכמֹו למפרע ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאינּה
ׁשּמצאה  אֹו הּדם, ׁשראת מעת אּלא לכתמּה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּדתּה
החדר  מן ׁשּמא - מקלקלת זֹו הרי ּכתם, הרֹואה וכל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּכתם.

וסּתּה. ונתקלקלה ְְְְְִִַָָָּבא,
אּלא „. למפרע מּטּמאה אינּה וסּתּה, ּבׁשעת ּדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה

ּבלבד  ּדּין ּבׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה, ּומניקה, מעּברת, וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מּׁשּיּכר  מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשעתן,
חדׁש, ועׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻעּברּה

ּגמלּתּו אֹו ּבנּה מת לינוק]אפּלּו למניקה.[שפסק נתנּתּו אֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
ׁשראת ‰. ּפי על אף מּימיה, ּדם ראת ׁשּלא ּכל - ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבתּולה

נּׂשּואין  עליה מחמת ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּכל  זקנּותּה? היא ואיזֹו לזקנּותּה; סמּו יֹום ְְְְְִִִִִֵָָָָּתׁשעים
ּוזקנה  ּומניקה מעּברת מקּפדת. ואינּה 'זקנה' לּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּקֹוראין
ראת  ׁשּלא ּבתּולה למפרע; מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדם  ׁשּתראה עד טהֹור, ּכתמּה - קטּנה היא ועדין מּימיה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּדם

וסתֹות  .ׁשלׁש ְָָֹ
.Â על הּנמצא לכתם ּבׂשרּה, על הּנמצא ּכתם ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה

ׁשעּור  לֹו אין ּבׂשרּה, על הּנמצא ׁשהּכתם והּנמצא ּבגדיה? . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - הּבגד [שם הּקלקי[פול]על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

על מקום] ׁשלׁש עדׁשֹות ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש מרּבע, ׁשהּוא ,ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
אין  טּפין, טּפין נמצא טהֹור; זה, מּׁשעּור ּפחֹות היה ְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשלׁש;

מצטרף. זה הרי ,אר היה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹמצטרפֹות;
.Êואינּה טהֹור, - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּנמצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכתם

לֹו ּוכלי חֹוׁשׁשת אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי על יׁשבה ּכיצד? . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבגד  על אֹו מּגּבֹו, חרׂש ּכלי על אֹו הּדג, עֹור על אֹו ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָגללים,
עליהן  ונמצא אצּבעֹות, ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאין
ּכתם  ונמצא עליו, ויׁשבה קרקע ּבדקה אפּלּו טהֹורה. - ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּדם
מקּבל  ׁשאינֹו ׁשּכל טהֹורה; זֹו הרי - ּכׁשעמדה הּקרקע ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
טמאה, ּבמקּבל ולא ּבֹו. ׁשּיּמצא ּכתם על ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻטמאה,
לכתם  חֹוׁשׁשין אין צבעֹונין, ּכלי אבל לבן; היה ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא
ּבגדי  האּׁשה ׁשּתלּבׁש חכמים ּתּקנּו לפיכ ּבהן. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנמצא

להּצילּה ּכדי הּכתמים.צבעֹונין, מּדין ְְְְִִִִִִֵַַָָ
.Á מּׁשּום ּתטמא ּבׂשרּה, על הּדם ׁשּתמצא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא

ּתרּפּה ּבית ּכנגד ׁשּיּמצא עד - נמצא [הערוה]ּכתם ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
יׁשיבתּה. ּבעת ּתרּפּה ּבבית נגע ׁשּמא טמאה, - עקבּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעל
והם  מּבפנים, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על נמצא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
לרגל  רגל ותדּביק ׁשּתעמד ּבעת ּבזֹו זֹו הּנדּבקֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות
- רגלּה ּגּודל ראׁש על נמצא טמאה. זֹו הרי - לׁשֹוק ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֹוׁשֹוק
ּכל  וכן ׁשהלכה. ּבעת רגלּה על החדר מן נטף ׁשּמא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָטמאה,
ׁשם  ונמצא ,ּכׁשּתהּל נּדתּה ּדם עליו ׁשּיּנתז ׁשאפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמקֹום
קׁשרי  על אפּלּו ידיה, על ּדם נמצא אם וכן טמאה; - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדם
אם  אבל הן. עסקנּיֹות ׁשהּידים טמאה, - ידיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצּבעֹות
הּצדדין, מן אֹו מּבחּוץ, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על הּדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָנמצא

זֹו הרי - ּולמעלה הירכים מן נמצא אם לֹומר צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין
אחר. מּמקֹום עליה ׁשּנּתז ּדם אּלא זה ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה,

.Ë,עגל אֹו ּכרצּועה, אר ׁשהּוא ּבׂשרּה על הּנמצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכתם
ירכּה, רחב על הּכתם אר ׁשהיה אֹו טּפין, טּפין ׁשהיה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאֹו
והּוא  הֹואיל - למעלה מּמּטה הּוא ּכאּלּו נראה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאֹו
נטף  'אּלּו אֹומרים: ואין טמאה; זֹו הרי ּתרּפּה, ּבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכנגד
- אּלּו ּבמקֹומֹות הּנמצא ּדם ׁשּכל ּכזה'; היה לא הּגּוף, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן

ספק  ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, .מחמירין ְִִִֵֶַַַָ
.È- ׁשּלּה החלּוק על הּנמצא טמאה;הּכתם ּולמּטן, מחגֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מּגיע  אם - ׁשּלּה יד ּבית על נמצא טהֹורה. ּולמעלן, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחגֹור
טהֹורה  לאו, ואם טמאה; ּתרּפּה, ּבית .ּכנגד ְְְְְִֵֵֶֶָָָָֻ

.‡È ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ּבּלילה ּבֹו ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּתֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה
טמאה  הּדם, ּבֹוּבֹו ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן ; ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה. ְֵַָָהּדם,
.·Èאֹו ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהה אחד, חלּוק לֹובׁשת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיתה

אֹו ּכתמים, ׁשלׁשה עליו ּומצאה ּובדקה נּדתּה, עת ּבלא ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָָָֹֹיתר
ספק  זֹו הרי - ּכתמים ׁשלׁשה ׁשעּור ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכתם
ׁשלׁשה  לבׁשה אם וכן יֹום; ּבכל מּמּנה נטף ּכתם ׁשּמא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹזבה,
זיבתּה, ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהּו ּבדּוקים, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָֹּבגדים
הרי  זה, ּכנגד ׁשּזה ּפי על אף - מהן אחד ּבכל ּכתם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומצאה

זבה  ספק .זֹו ְֵָָ
.‚È אם - ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמצאה

ּומצאה  ראׁשֹון יֹום ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָּבדקה
הּכתם  זה מצאה הּׁשליׁשי ּובּיֹום חלּוקּה, ּבדקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטהֹור,
לא  ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת אינּה - ּכתמים ּכׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינֹו
חלּוקּה, ּבדקה ולא הֹואיל - הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹּבדקה
לזיבּות, חֹוׁשׁשת - זיבתּה ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשהה

ּכתמים  ׁשלׁשה ּכדי הּכתם ׁשאין ּפי על .אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.„È ׁשני ּכ אחר ּדם וראת הּיֹום, חלּוקּה על ּכתם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה

הּׁשליׁשי  ּובּיֹום ימים, ׁשני ׁשראת אֹו זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימים
ּכתם  זבה מצאה ספק זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶָָָָ

.ÂËּבראּיתּה ּכתמּה ּתֹולה - ּדם ראת ּכ ואחר ּכתם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָהרֹואה
הּכתם  ׁשּמצאה ּבעת עצמּה ׁשּבדקה ּבין לעת, מעת ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכל
ּכתם  אחר ּכתם הרֹואה אבל ּבדקה. ׁשּלא ּבין טהֹור, ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּומצאה
אּלא  ּבכתם, ּכתם ּתֹולה אינּה - ׁשעֹות וארּבע עׂשרים ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבתֹו
הּכתמים, ּבין טהרה הפסיקה ׁשאם ּביניהן; ּבדקה ּכן ְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאם

זיבּות  למנין מצטרפין .אין ְְְְִִִִֵַָ
.ÊË,הּיֹום מן ראׁשֹונה ּבׁשעה ׁשּבת ערב ּכתם ראתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

היא  טהֹורה אם ידעה ולא עצמּה ּבדקה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹאף
מּיֹום  ראׁשֹונה ׁשעה עד ,ּכ אחר ּדם וראת טמאה, ְְִִִֵַַַָָָָָָָָאם
ואם  ּבראּיה; הּכתם ּתֹולה אּלא לּכתם, מֹונה אינּה - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

זבה  ּתהיה ּבׁשּבת, ּובׁשני ּבׁשּבת ּבאחד הּדם ראת ראת . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ערב  ימים: ׁשני טמאה זֹו הרי - ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביֹום
אין  ׁשהרי הּדם; ׁשראת ּובׁשּבת הּכתם, ּבֹו ׁשּמצאה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבת
ּבׁשּבת, ּבאחד ּדם ראתה ואם לעת. מעת ּבתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהן
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.ÊÈ ּבׁשעה אחר ּכתם ראתה אבל ּבׁשּבת, ּדם ראתה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא
ּומצאה  ׁשּבת ּבערב עצמּה ּבדקה אם - הּׁשּבת מּיֹום ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּׁשּבת, ּביֹום ׁשהּוא אחד לכתם אּלא מֹונה אינּה ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור,
ידעה  ולא ּבדקה לא ואם לעת. מעת ּבתֹו ּוׁשניהם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹהֹואיל
מֹונה  זֹו הרי - הפסיקה לא אֹו ּביניהם טהרה הפסיקה ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאם

לזיבּות  חֹוׁשׁשת ּבׁשּבת, ּבאחד ראתה ואם ׁשּבת; .לערב ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.ÁÈ ּבין - הּׁשּבת מּיֹום ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשני הּכתם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראתה

אין  ׁשהרי ימים, ׁשני טמאה זֹו הרי ּבדקה, לא ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹּבדקה
מעת  אחר ּבׁשּבת ּבאחד ראת ואם לעת; מעת ּבתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהם
אחד  מּיֹום ראׁשֹונה ּבׁשעה ראת לזיבּות. חֹוׁשׁשת - ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָלעת
אין  ּביניהם, טהרה הפסיקה אם - ׁשליׁשי ּכתם ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשּבת
לזיבּות  חֹוׁשׁשת ּבדקה, לא ואם חֹוׁשׁשת; ואינּה .מצטרפין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

.ËÈלּה יׁש אם - ּבגללֹו טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
- הּוא' ּפלֹוני מּדבר זה ּכתם 'ׁשּמא ולֹומר: ּבֹו לתלֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּדבר
חכמים  אמרּו ׁשּלא טהֹורה; זֹו הרי הּבגד, על נמצא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ספקֹו ּבׂשרּה, על נמצא ואם להקל. אּלא להחמיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּדבר

ּבֹו ּתֹולה ואינּה יתר טמא ּבבׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָ
טהֹור. ּוספקֹו ּתֹולה, ּבׂשרּה על אף - ְְֲֵֵַַָָָָָמחלּוקּה

.Î ׁשּנתעּסקה אֹו עֹוף, אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחטה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד?
ּבׁשּוק  ׁשעברה אֹו ּבהם, העֹוסקין ּבצד ׁשּיׁשבה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכתמים,
ּבדברים  ותֹולה טהֹורה, - חלּוקּה על ּדם ונמצא טּבחים, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשל

הּכתם  ּבא ׁשּמהם .אּלּו ֵֵֶֶֶֶַָ
.‡Î ּולמעלה מחגֹור אפּלּו ּבלבד, ּבׂשרּה על הּכתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

היה  הּׁשּוק, מן אֹו הּׁשחיטה מן זה ּדם היה ׁשאּלּו טמאה; -ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ולא  ּבׂשרּה על ונמצא והֹואיל ּבגדיה; על ּגם ׁשּיּמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹו

טמאה  .ּבבגּדּה, ְְְִֵָָ
.·Î להתּגּלע יכֹולה אם - ׁשחית ּפי על אף מּכה, ּבּה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ּתֹולה  - ּבׂשרּה על ּדם ונמצא ּדם, ּכל ּולהֹוציא וכן ּבּמּכה; ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.‚Îׁשּיׁש ּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובׂשרּה ּבגּדּה על הּכתם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנמצא
לתלֹות  ּבמאכלתלּה ותֹולה ׁשּיׁשבה [חרק]. ּבעת ׁשּמא , ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

עד  ּכּמה? ועד הּוא; מאכלת ּדם זה ודם מאכלת, ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹנהרגה
פול]ּכּגריס אינּה[כחצי מּכּגריס, יתר הּכתם מצאה אם אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הֹואיל  ּבּכתם, רצּוצה מאכלת היתה ואפּלּו ּבמאכלת; ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתֹולה
ּבּמאכלת. ּתֹולה אינּה מּכּגריס, יתר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹוהּוא

.„Îאֹו ּבדם, עֹוסקין היּו אם ּובבעלּה: ּבבנּה ּתֹולה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָוכן
ּתֹולה  - מּכה ּבהם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מלכלכֹות ידיהם ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשהיּו
מחמתם  זה ודם ידעה, לא והיא ּבּה נגעּו 'הן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹואֹומרת:

.הּוא'
.‰Î?ּכיצד ּבֹו. לתלֹות למקֹום מּמקֹום ּדם מחזיקין ְְְִִִִֵֵַַָָָאין

אין  - ׁשֹוקּה על ּכתם ונמצא ּבכתפּה, מּכה לּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
וכן  זה'; ּבמקֹום ונגעה ּבּמּכה נגעה ּבידיה 'ׁשּמא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאֹומרין:

ּבחלּוקּה ּבין ּבגּופּה ּבין ּבֹו, ּתֹולין אין - ּבזה ּכּיֹוצא .ּכל ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
.ÂÎ ּכסלע אּלא ּבֹו ואין אחד, ּבצּפֹור ׁשּנתעּסקּו נׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתי

ׁשּתיהן  - ּכסלע ּכתם מּׁשּתיהן אחת ּכל על ונמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדם,
אּלא טמאֹות  ּכתם מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ּבדם נתעּסקה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּכּגריס  ּתֹולה זֹו הרי - ּגריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּגריס,
יתר  הּכתם נמצא ּבמאכלת; וכּגריס ּבֹו, ׁשּנעסקה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּדם

טמאה. ּגריסין, ְְְִִִִֵֵָמּכׁשני
.ÊÎ ּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר; ּבֹו ּתֹולה אין ּבאדם, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה

ּתֹולה  - מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, מינין ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
ּתֹולה ּבֹו לתלֹות, יכֹולה אם - חלּוקֹות ׁשלׁש לֹובׁשת היתה .ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ

אפּלּו ּתֹולה אינּה לתלֹות, יכֹולה אינּה ואם ּבּתחּתֹון; ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאף
ּפי  על אף - טּבחים ׁשל ּבׁשּוק עברה ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבעליֹון.
לא  הּטּבחים; ּבדם ּתֹולה לבּדֹו, הּתחּתֹון על הּכתם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּנמצא
הּכתם  ׁשּנמצא ּפי על אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּטּבחים ּבׁשּוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעברה
עברה, לא ספק עברה ספק טמאה. זֹו הרי לבּדֹו, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּבעליֹון

ּתֹולה. אינּה - נתעּסקה לא ספק נתעּסקה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹספק
.ÁÎ ּתמיד לּה ּבאין ׁשהן אֹו חזירים, ּבּה ׁשּיׁש אין עיר - ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּבחלּוק. הּנמצאין לכתמיה ְְְִִִִֶֶַָָָָחֹוׁשׁשין
.ËÎ ּבין ּגֹויה ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָהאּׁשה

עליו  ּומצאה ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹיׂשראלית,
אֹותֹו הׁשאילה אֹותֹו; ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּכתם
אֹו טהר, ּדם על ליֹוׁשבת אֹו ׁשּלּה, הּטמא ּבּיֹום קטּנה ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלזבה

ּבֹו ּתֹולה זֹו הרי - טהֹורין ׁשּדמיה אם לבתּולה אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָ
לזבה  אֹו לּה, הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָהׁשאילה
ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימי ּבׁשבעה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹּגדֹולה
והּמׁשאלת  הּׁשֹואלת מקלקלֹות, ׁשּתיהן - ּכתם עליו ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻונמצא
על  ליֹוׁשבת אֹותֹו הׁשאילה מּזֹו. ׁשּמא מּזֹו, ׁשּמא ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָאֹותּה;

ּתֹולין ׁשאין ּבּה, ּתֹולה אינּה - ּבכתם.הּכתם ּכתם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
.Ï,טהֹור עצמּה ּומצאה עצמּה ּובדקה חלּוקּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָּבדקה

ּכתם  עליו ונמצא ּולבׁשּתּו, לחברּתּה, החלּוק ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהׁשאילה
ּבבעלת  ּתֹולה ואינּה טמאה, הּׁשֹואלת - לּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהחזירּתּו

לּה ׁשּתׁשאילהּו קדם אֹותֹו ּבדקה ׁשהרי .החלּוק; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.‡Ï- ּכתם ּבֹו ונמצא קצרה, ׁשל חלּוקּה ׁשּלבׁשה ְְְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻארּכה

טהֹורה, - לאו ואם טמאה; - ּתרּפּה ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם
הּוא  קצרה ׁשל זה .ׁשּכתם ְֶֶֶֶֶָָ

.·Ïּכ ואחר זֹו, אחר זֹו אחד חלּוק ׁשּלבׁשּו נׁשים ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
ּכאחד  אחת ּבמּטה יׁשנּו אם וכן ּכתם, עליו ונמצא נמצא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מהן  אחת ּבדקה ואם טמאֹות; ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּדם
טהֹורֹות. הּׁשּתים הרי - טמאה עצמּה ּומצאה מּיד, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָעצמּה

.‚Ïׁשאינּה מי ּתֹולה - טהֹורֹות עצמן ּומצאּו ּכּלן ְְְְִֵֶַָָָָָָֻּבדקּו
ראּויה  ׁשאינּה ותהיה ראּויה, ׁשהיא ּבמי ּדם, לראֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָראּויה

טמאה  והראּויה ואחת טהֹורה, מעּברת אחת היתה ּכיצד? . ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
טמאה; מעּברת וׁשאינּה טהֹורה, המעּברת - מעּברת ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻאינּה
וׁשאינּה זקנה טהֹורה; הּמניקה - מניקה וׁשאינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמניקה
הּבתּולה  - ּבתּולה וׁשאינּה ּבתּולה טהֹורה; הּזקנה - ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָזקנה
ּכּלן  מניקֹות, ּכּלן זקנֹות, ּכּלן מעּברֹות, ּכּלן היּו ְְְְִֵָָָָָָָֻֻֻֻֻטהֹורה.

טמאֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵֵָֻּבתּולֹות
.„Ïמרּגלֹות ּדר ׁשעלּו נׁשים ויׁשנּו[רגלי]ׁשלׁש הּמּטה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּתחת  טמאֹות; ׁשלׁשּתן - האמצעית ּתחת ּדם ונמצא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻּכּלן,
ּתחת  טהֹורה; והחיצֹונה טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּפנימית
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.ÊÈ ּבׁשעה אחר ּכתם ראתה אבל ּבׁשּבת, ּדם ראתה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא
ּומצאה  ׁשּבת ּבערב עצמּה ּבדקה אם - הּׁשּבת מּיֹום ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּׁשּבת, ּביֹום ׁשהּוא אחד לכתם אּלא מֹונה אינּה ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור,
ידעה  ולא ּבדקה לא ואם לעת. מעת ּבתֹו ּוׁשניהם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹהֹואיל
מֹונה  זֹו הרי - הפסיקה לא אֹו ּביניהם טהרה הפסיקה ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאם

לזיבּות  חֹוׁשׁשת ּבׁשּבת, ּבאחד ראתה ואם ׁשּבת; .לערב ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.ÁÈ ּבין - הּׁשּבת מּיֹום ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשני הּכתם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראתה

אין  ׁשהרי ימים, ׁשני טמאה זֹו הרי ּבדקה, לא ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹּבדקה
מעת  אחר ּבׁשּבת ּבאחד ראת ואם לעת; מעת ּבתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהם
אחד  מּיֹום ראׁשֹונה ּבׁשעה ראת לזיבּות. חֹוׁשׁשת - ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָלעת
אין  ּביניהם, טהרה הפסיקה אם - ׁשליׁשי ּכתם ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשּבת
לזיבּות  חֹוׁשׁשת ּבדקה, לא ואם חֹוׁשׁשת; ואינּה .מצטרפין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

.ËÈלּה יׁש אם - ּבגללֹו טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
- הּוא' ּפלֹוני מּדבר זה ּכתם 'ׁשּמא ולֹומר: ּבֹו לתלֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּדבר
חכמים  אמרּו ׁשּלא טהֹורה; זֹו הרי הּבגד, על נמצא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ספקֹו ּבׂשרּה, על נמצא ואם להקל. אּלא להחמיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּדבר

ּבֹו ּתֹולה ואינּה יתר טמא ּבבׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָ
טהֹור. ּוספקֹו ּתֹולה, ּבׂשרּה על אף - ְְֲֵֵַַָָָָָמחלּוקּה

.Î ׁשּנתעּסקה אֹו עֹוף, אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחטה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד?
ּבׁשּוק  ׁשעברה אֹו ּבהם, העֹוסקין ּבצד ׁשּיׁשבה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכתמים,
ּבדברים  ותֹולה טהֹורה, - חלּוקּה על ּדם ונמצא טּבחים, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשל

הּכתם  ּבא ׁשּמהם .אּלּו ֵֵֶֶֶֶַָ
.‡Î ּולמעלה מחגֹור אפּלּו ּבלבד, ּבׂשרּה על הּכתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

היה  הּׁשּוק, מן אֹו הּׁשחיטה מן זה ּדם היה ׁשאּלּו טמאה; -ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ולא  ּבׂשרּה על ונמצא והֹואיל ּבגדיה; על ּגם ׁשּיּמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹו

טמאה  .ּבבגּדּה, ְְְִֵָָ
.·Î להתּגּלע יכֹולה אם - ׁשחית ּפי על אף מּכה, ּבּה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ּתֹולה  - ּבׂשרּה על ּדם ונמצא ּדם, ּכל ּולהֹוציא וכן ּבּמּכה; ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.‚Îׁשּיׁש ּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובׂשרּה ּבגּדּה על הּכתם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנמצא
לתלֹות  ּבמאכלתלּה ותֹולה ׁשּיׁשבה [חרק]. ּבעת ׁשּמא , ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

עד  ּכּמה? ועד הּוא; מאכלת ּדם זה ודם מאכלת, ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹנהרגה
פול]ּכּגריס אינּה[כחצי מּכּגריס, יתר הּכתם מצאה אם אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הֹואיל  ּבּכתם, רצּוצה מאכלת היתה ואפּלּו ּבמאכלת; ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתֹולה
ּבּמאכלת. ּתֹולה אינּה מּכּגריס, יתר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹוהּוא

.„Îאֹו ּבדם, עֹוסקין היּו אם ּובבעלּה: ּבבנּה ּתֹולה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָוכן
ּתֹולה  - מּכה ּבהם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מלכלכֹות ידיהם ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשהיּו
מחמתם  זה ודם ידעה, לא והיא ּבּה נגעּו 'הן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹואֹומרת:

.הּוא'
.‰Î?ּכיצד ּבֹו. לתלֹות למקֹום מּמקֹום ּדם מחזיקין ְְְִִִִֵֵַַָָָאין

אין  - ׁשֹוקּה על ּכתם ונמצא ּבכתפּה, מּכה לּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
וכן  זה'; ּבמקֹום ונגעה ּבּמּכה נגעה ּבידיה 'ׁשּמא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאֹומרין:

ּבחלּוקּה ּבין ּבגּופּה ּבין ּבֹו, ּתֹולין אין - ּבזה ּכּיֹוצא .ּכל ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
.ÂÎ ּכסלע אּלא ּבֹו ואין אחד, ּבצּפֹור ׁשּנתעּסקּו נׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתי

ׁשּתיהן  - ּכסלע ּכתם מּׁשּתיהן אחת ּכל על ונמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדם,
אּלא טמאֹות  ּכתם מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ּבדם נתעּסקה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּכּגריס  ּתֹולה זֹו הרי - ּגריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּגריס,
יתר  הּכתם נמצא ּבמאכלת; וכּגריס ּבֹו, ׁשּנעסקה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּדם

טמאה. ּגריסין, ְְְִִִִֵֵָמּכׁשני
.ÊÎ ּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר; ּבֹו ּתֹולה אין ּבאדם, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה

ּתֹולה  - מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, מינין ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
ּתֹולה ּבֹו לתלֹות, יכֹולה אם - חלּוקֹות ׁשלׁש לֹובׁשת היתה .ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ

אפּלּו ּתֹולה אינּה לתלֹות, יכֹולה אינּה ואם ּבּתחּתֹון; ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאף
ּפי  על אף - טּבחים ׁשל ּבׁשּוק עברה ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבעליֹון.
לא  הּטּבחים; ּבדם ּתֹולה לבּדֹו, הּתחּתֹון על הּכתם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּנמצא
הּכתם  ׁשּנמצא ּפי על אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּטּבחים ּבׁשּוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעברה
עברה, לא ספק עברה ספק טמאה. זֹו הרי לבּדֹו, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּבעליֹון

ּתֹולה. אינּה - נתעּסקה לא ספק נתעּסקה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹספק
.ÁÎ ּתמיד לּה ּבאין ׁשהן אֹו חזירים, ּבּה ׁשּיׁש אין עיר - ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּבחלּוק. הּנמצאין לכתמיה ְְְִִִִֶֶַָָָָחֹוׁשׁשין
.ËÎ ּבין ּגֹויה ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָהאּׁשה

עליו  ּומצאה ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹיׂשראלית,
אֹותֹו הׁשאילה אֹותֹו; ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּכתם
אֹו טהר, ּדם על ליֹוׁשבת אֹו ׁשּלּה, הּטמא ּבּיֹום קטּנה ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלזבה

ּבֹו ּתֹולה זֹו הרי - טהֹורין ׁשּדמיה אם לבתּולה אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָ
לזבה  אֹו לּה, הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָהׁשאילה
ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימי ּבׁשבעה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹּגדֹולה
והּמׁשאלת  הּׁשֹואלת מקלקלֹות, ׁשּתיהן - ּכתם עליו ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻונמצא
על  ליֹוׁשבת אֹותֹו הׁשאילה מּזֹו. ׁשּמא מּזֹו, ׁשּמא ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָאֹותּה;

ּתֹולין ׁשאין ּבּה, ּתֹולה אינּה - ּבכתם.הּכתם ּכתם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
.Ï,טהֹור עצמּה ּומצאה עצמּה ּובדקה חלּוקּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָּבדקה

ּכתם  עליו ונמצא ּולבׁשּתּו, לחברּתּה, החלּוק ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהׁשאילה
ּבבעלת  ּתֹולה ואינּה טמאה, הּׁשֹואלת - לּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהחזירּתּו

לּה ׁשּתׁשאילהּו קדם אֹותֹו ּבדקה ׁשהרי .החלּוק; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.‡Ï- ּכתם ּבֹו ונמצא קצרה, ׁשל חלּוקּה ׁשּלבׁשה ְְְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻארּכה

טהֹורה, - לאו ואם טמאה; - ּתרּפּה ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם
הּוא  קצרה ׁשל זה .ׁשּכתם ְֶֶֶֶֶָָ

.·Ïּכ ואחר זֹו, אחר זֹו אחד חלּוק ׁשּלבׁשּו נׁשים ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
ּכאחד  אחת ּבמּטה יׁשנּו אם וכן ּכתם, עליו ונמצא נמצא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מהן  אחת ּבדקה ואם טמאֹות; ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּדם
טהֹורֹות. הּׁשּתים הרי - טמאה עצמּה ּומצאה מּיד, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָעצמּה

.‚Ïׁשאינּה מי ּתֹולה - טהֹורֹות עצמן ּומצאּו ּכּלן ְְְְִֵֶַָָָָָָֻּבדקּו
ראּויה  ׁשאינּה ותהיה ראּויה, ׁשהיא ּבמי ּדם, לראֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָראּויה

טמאה  והראּויה ואחת טהֹורה, מעּברת אחת היתה ּכיצד? . ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
טמאה; מעּברת וׁשאינּה טהֹורה, המעּברת - מעּברת ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻאינּה
וׁשאינּה זקנה טהֹורה; הּמניקה - מניקה וׁשאינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמניקה
הּבתּולה  - ּבתּולה וׁשאינּה ּבתּולה טהֹורה; הּזקנה - ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָזקנה
ּכּלן  מניקֹות, ּכּלן זקנֹות, ּכּלן מעּברֹות, ּכּלן היּו ְְְְִֵָָָָָָָֻֻֻֻֻטהֹורה.

טמאֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵֵָֻּבתּולֹות
.„Ïמרּגלֹות ּדר ׁשעלּו נׁשים ויׁשנּו[רגלי]ׁשלׁש הּמּטה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּתחת  טמאֹות; ׁשלׁשּתן - האמצעית ּתחת ּדם ונמצא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻּכּלן,
ּתחת  טהֹורה; והחיצֹונה טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּפנימית
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ואם  טהֹורה. והּפנימית טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָהחיצֹונה
ּדם  ונמצא סדר, להן אין ׁשהרי הּמּטה, מרּגלֹות ּדר עלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

טמאֹות. ּכּלן - מהן אחת ְֵֵֶַַַַָֻּתחת
.‰Ï ולא טהֹור, ּומצאּו ּכּלן ׁשּבדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻּבּמה

אם  אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבחברּתּה לתלֹות מהן אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתּוכל
- ּבדקה לא וחברּתּה טהֹורה, עצמּה ּומצאה אחת, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָָֹּבדקה
טמאה  ּבדקה ׁשּלא וזֹו ּבדקה, ׁשּלא ּבזֹו הּטהֹורה זֹו .ּתֹולה ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

.ÂÏאינֹו - ּיּתלה ּבמה לֹו ׁשאין הּבגד על הּנמצא ּכתם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
הּוא  ׁשּמא להן נסּתּפק ואם ּדם. ׁשהּוא ׁשּיּודע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמטּמא,
על  אּלּו סּמנין ׁשבעה עליו מעבירין - אדם צבע אֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדם
ואם  ּוטמאה; ּדם ּכתם זה הרי עינֹו, ּכהה אֹו עבר אם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדר:

ּוטהֹורה  צבע זה הרי ׁשהּוא, ּכמֹות .עמד ְְֲֵֶֶֶַַָָ
.ÊÏ ּולעיסת ּתפל, רק סדרן: על סּמנין הּׁשבעה הן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואּלּו

ּוברית, ונתר, ׁשהחמיצּו, רגלים ּומי ּפֹול, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּגריסין
ואׁשלג  וצר וקימֹוניא, לכסּכס. ּפעמים [לשפשף]י ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּלא  העבירן ּכסּכּוס. ּבכל ּומביא ּומֹולי וסם, סם ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הקּדים  ּכלּום; עׂשה לא - ּכאחד ׁשהעבירן אֹו הּסדר, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
ׁשהן  ּבאחרֹונה ׁשהעביר אּלּו - לראׁשֹונים ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחרֹונים
האחרֹונים  אחריהן ּומעביר וחֹוזר לֹו, עלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהראׁשֹונים

הּסדר. על הּׁשבעה ׁשּיעברּו עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהקּדים,
.ÁÏ מּתחּלת ּכלּום טעם ׁשּלא זה ּתפל? רק הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה

קדם  למחר האחרֹון, הּלילה חצי ּכל יׁשן והיה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּלילה,
ׁשלׁש עד ּדּבּורֹו רב יצא ׁשּלא והּוא ּתפל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹׁשּיאכל,
- ׁשעֹות ׁשלׁש קדם ּפרקֹו וׁשנה הׁשּכים ואם ּבּיֹום; ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹׁשעֹות
ּכּמים  ּומחזירֹו הרק חזק מבּטל ׁשהּדּבּור ּתפל, רק זה .אין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ׁשּיתערב  עד הּגריסין ׁשּילעס הּוא ּגריסין? לעיסת היא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹואיזֹו
ׁשהחמיצּו? רגלים מי הּוא ואיזה מּפיו. הרּבה רק הּפֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹעם

יתר. אֹו ימים, ׁשלׁשה ְִֵַַָָָֹאחר
.ËÏ הּכתם מצאה אם - ּכתם מּׁשּום טמאה ׁשהיא אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

וטֹובלת  ׁשבעה, עליו ויֹוׁשבת נּדה, ספק זֹו הרי נּדתּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבימי
מצאה  ואם לבעלּה. מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשמיני, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבליל
ּכמֹו קטּנה, אֹו ּגדֹולה זבה ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָאֹותֹו

זה  ּבפרק אֹוׁשּנתּבאר קטּנה, היתה אם אחד יֹום ויֹוׁשבת ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּדברי  והּכל מּספק. ּגדֹולה, היתה אם נקּיים ימי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹׁשבעת

אֹותֹוסֹופרים  מּכין - ּבזדֹון עליה הּבא לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מּקרּבן. ּופטּורין מרּדּות, ְְְִִַַַָָמּכת

ה'תשע"ג  כסלו י"ב שני יום

י  ¤¤ּפרק
ּכנּדה ‡. טמאה - הּיֹולדת ּדם.ּכל ראת ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יֹוׁשבת  זכר, אם - נפל ואפּלּו מת, אֹו חי, הּיֹולדת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
צּורתֹו; ׁשּתּגמר והּוא לנקבה; יֹוׁשבת נקבה, ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלזכר;
הּזכר  אחד יֹום, מארּבעים לפחֹות נגמרת הּולד צּורת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואין

הּנקבה. ְְֵֶַָָואחד
אפּלּו·. לדה, טמאה אינּה - יֹום ארּבעים ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּמּפלת

ארּבעים  הּתׁשמיׁשּביֹום מאחר ואחד ארּבעים ּביֹום הּפילה . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

היתה  ּולנּדה; ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּתׁשב  זֹו הרי - ּבעליל נּכרת ואינּה ּביֹותר, ּדּקה האדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָצּורת

מרּקם'. 'ׁשפיר הּנקרא הּוא וזה ולנקבה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻלזכר
ּגּופֹו‚. אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת מרּקם? ׁשפיר הּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאיזה

טּפי ּכׁשּתי עיניו ׁשּתי ה]ּכעדׁשה, זֹו[עיני מרחקֹות זבּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻ
ּפתּוח  ּפיו לזה, זה מקרבין זבּוב טּפי ּכׁשּתי חטמיו ׁשני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּזֹו,
צּורתֹו נתּבארה לֹו. אין ורגלים ידים וחּתּו הּׂשערה, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּכחּוט

אי  ועדין מּזה, אֹותֹויתר ּבֹודקין אין - לנקבה זכר ּבין נּכר נֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשראׁשֹו קיסם ּומביא מצחצחֹו; ׁשהּׁשמן ּבׁשמן, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבמים
מסכס אם למּטה: מּמעלה מקֹום ּבאֹותֹו ּומנענע ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָחלק,

חיכוך] מקֹום [נוצר ּבאֹותֹו ראה ואם זכר; ׁשהּוא ּבידּוע ,ְְְִֶַָָָָָָ
ּובכל  ּבדיקה. צריכה ואינּה נקבה, זֹו הרי סדּוקה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָּכׂשעֹורה
עד  טהר ימי לּה נֹותנין אין נפלים, ׁשל הרקימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו

הּולד. ְִֶַַָָׁשּיׂשעיר
הרי „. עצם, ּבּה ונמצא נקרעה אם - לבנה חתיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָָהּפילה

לדה  טמאה מלא זֹו ּדם, מלא מים, מלא ׁשפיר הּפילה ; ְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
חֹוׁשׁשת  אינּה מרּקם, ואינֹו הֹואיל - ּבׂשר מלא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻּגנינים,

ְָָלולד.
דפן‰. הבטן]יֹוצא בדופן מחתך טמאה [יצא אּמֹו אין - ְִֵֵֵֶָֹ

ּכי  "אּׁשה ׁשּנאמר: טהרה, וימי טמאה ימי לֹו ואין ְְְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻלדה,
וילדה  הּמקׁשה ׁשּמזרעת. מּמקֹום ׁשּתלד עד וילדה", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָתזריע,
אֹו זיבּות הרחם , ּדר ה ּבא הּקׁשי ּדם הרי - ּדפן ּדר ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולד
ּדר ּדם יצא לא ואם טמא. הּדפן, ּדר הּיֹוצא ודם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹנּדה,
מּדפנּה ׁשּיצא ׁשהּדם ּפי על אף טהֹורה, האּׁשה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרחם
ערותּה. ּדר מדוה ׁשּיצא עד טמאה, האּׁשה ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָטמא;

.Â על ׁשּיצא ּבין - אבר אבר ויצא ּבמעיה הּולד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתחּת
ואחריה  הּׁשֹוק ואחריה הרגל ׁשּיצאה ּכגֹון האברים, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסדר

,עד הּיר לדה, טמאה אינּה - הּסדר על ׁשּלא ׁשּיצא ּבין ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכאחת  ּכּלֹו ראׁשֹו יצא ואם רּבֹו; ואם ׁשּיצא ּכרּבֹו. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻֻ

זה  הרי ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ,נתחּת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹלא
.ּכ אחר ׁשּנתחּת ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַָָּכילּוד,

.Ê מּדברי לדה טמאה אּמֹו והחזירּה, ידֹו העּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהֹוציא
רּבֹו אֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר, ימי לּה ואין ּכמֹוסֹופרים; , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Á ּכפני ּפניו היּו אם - ועֹוף חּיה ּבהמה ּכמין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמּפלת

ּתׁשב  נקבה, ואם לזכר, ּתׁשב זכר, אם ולד; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָהאדם,
ולנקבה  לזכר ּתׁשב לנקבה, זכר ּבין נּכר אין ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָלנקבה,
לעֹוף. אֹו לחּיה אֹו לבהמה ּדֹומה הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על ואף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
הּגּוף  ׁשּׁשאר ּפי על אף - האדם ּפני ּכצּורת ּפניו אין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
הּוא  והרי ורגליו, אדם ידי ורגליו וידיו ׁשלם, אדם ְְְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָָּגּוף

לדה  טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו - זכר אֹו .נקבה ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָָָ
.Ë והּגבינין הּמצח ׁשּיהיה האדם? ּפני צּורת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואיזֹו

הּפה  אבל האדם; ּכצּורת הּזקן, וגּבֹות והּלסתֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעינים
הרי  וחּיה, ּבהמה ּכׁשל ׁשהם ּפי על אף - והאף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהאזנים

ולד  .זה ֶָָ
.È עיניו ׁשּגלּגל מּפני לדה, טמאה אּמֹו - נחׁש ּדמּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּפלת

ּבׂשר  ׁשל ּכנפים לֹו ׁשּיׁש אדם ּדמּות הּמּפלת אדם. ּכׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעגל
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לדה - טמאה היּואּמֹו אם - אחת ויר אחת ּבעין נברא . ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ואם  לדה; טמאה אּמֹו - אדם ּכחצי הּוא ׁשהרי הּצד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמן

אחרת. ּברּיה זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָהיּו
.‡È ּולמּטה מּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנברא

ּפניו  ׁשהיּו אֹו אטּומה, ּגלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָֻוהרי
גּבין [ישרות]טּוחֹות ׁשני לֹו ׁשּיׁש אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין

יד  אֹו ,חתּו ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ׁשדרֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוׁשּתי
טמאה  אּמֹו ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - חתּו ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשאינֹו
חזקתּה הרי - חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה אם אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלדה;

אבריו. לרב ּומצטרפין ׁשלם, ְְְִִִֵֵָָָָָָֹמּולד
.·Èיקּפה גוש]ּפעמים מהם [נוצר ׁשּנֹוצר הּדמים מּׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מקצת  על כרּוכה ותהיה הּׁשֹור, לׁשֹון ּכמֹו חתיכה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהאדם,
זה, סנּדל יעׂשה לא ּולעֹולם 'סנּדל'. הּנקראת והיא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּולד;
אינּה ולד, ּבלא לבּדּה ׁשּנֹוצרה חתיכה אבל ולד; עם ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹאּלא
ּופעמים  סנּדל. עּמהן יהיה לא העּברים ורב 'סנּדל'. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻנקראת
ּכסנּדל  ויעׂשה העּבר וּיּפסד ּבטנּה, על ּדבר המעּברת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻיּכה
הּולד  ייבׁש ּופעמים ּפנים, הּכר ּבֹו יּׁשאר ּופעמים ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָזה;
ּפנים. הּכר ּבֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּדמים עליו ויקּפאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹויׁשּתּנה

וסנ  זכר הּמּפלת ,ּפנים לפיכ הּכר ׁשאין ּפי על אף - עּמֹו ּדל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
נקבה  זה סנּדל ׁשּמא ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּסנּדל,
ּפי  על אף ולד מּׁשּום ּבֹו לּטמא ּבֹו החמירּו וחמרא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה;
הּולד  מּפני לדה טמאה והיא הֹואיל ּפנים, צּורת ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשאין

ִֶׁשעּמֹו.
.‚Èחמת[מעטפת]החֹותלת ּכמֹו ׁשהיא מים]העבה, [נאד ְִֵֶֶֶֶֶַָָ

אם  - הּסנּדל ואת אֹותֹו מּקפת והיא הּולד, נֹוצר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבתֹוכּה
- ויֹוצא אֹותּה קֹורע לצאת זמּנֹו ּוכׁשּיּגיע סנּדל, עּמֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ערב  ׁשל לחּוט ּדֹומה ּברּיתּה ּותחּלת 'ׁשליה'; הּנקראת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהיא

ואין [רוחב] הּתרנגֹולין. ּכקרקבן ועבה ּכחצֹוצרת, וחלּולה ,ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֻ
מּטפח. ּפחּותה ְְִִֶַָָׁשליה

.„È ולנקבה לזכר ּתׁשב - ׁשליה ולד,הּמּפלת ׁשהּׁשליה לא ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּפילה  ּכ ואחר נפל הּפילה ולד. ּבלא ׁשליה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלא
ואין  אחר; ּכולד היא והרי לּׁשליה, חֹוׁשׁשין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשליה
אּלא  הּׁשליה את ּתֹולין ׁשאין הּנפל', ׁשלית 'זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹומרין:
והּפילה  קּימה, ׁשל ולד ילדה אם ,לפיכ קּימה. ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּבולד
ּבּולד, אֹותּה ּתֹולין - יֹום ועׂשרים ׁשלׁשה אחר אפּלּו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹׁשליה

ויצא. הּׁשליה קרע ׁשהּולד אחר, לולד חֹוׁשׁשין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואין
.ÂË- קּימה ׁשל ולד ילדה ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשליה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָהּפילה

ּבּולד  אֹותּה ּתֹולין ואין אחר, ולד ׁשהיא לּׁשליה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוׁשׁשין
ּדרּכ ׁשאין אחריה; הּולד הּבא לפני לצאת ׁשליה ׁשל .ּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לּה מֹונין - ּבּׁשני ּומקצתּה ראׁשֹון ּביֹום הּׁשליה מקצת ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָיצאת
ׁשני  מּיֹום אּלא טהרה ימי לּה נֹותנין ואין ראׁשֹון, ְְְֳִִִִִֵֵֵֶָָָָמּיֹום

ְְִַלהחמיר.
.ÊË- ּבֹו קׁשּורה וׁשליה ועֹוף, חּיה ּבהמה ּדמּות ְְְְְִִִֵַָָָָָָהּפילה

עליהן  מּטילין - ּבֹו קׁשּורה אינּה ואם לולד. חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
מרּקם  ׁשפיר נּמֹוח 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ולדֹות; ׁשני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחמר
ׁשהּוא  זה, ׁשפיר ׁשל הּׁשליה נּמֹוחה וׁשּמא זֹו, ּבׁשליה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

וחּיה' ּבהמה .ּדמּות ְְְֵַָָ

.ÊÈ טהר ימי להן נֹותנין אין לּׁשליה, ׁשחֹוׁשׁשין אּלּו ;ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ארּבעים  ּבתֹו ׁשפיר אֹו ולד, ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּפילה מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכל
זֹו הרי ּדם, עּמֹו יצא אם - צּורתֹו נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹיֹום,

טהֹורה. זֹו הרי ּדם, ּבלא יבׁש יצא ואם זבה; אֹו ְְְֲִִֵֵָָָָָָָָֹנּדה
.ÁÈ ילדה לנקבה; ּתׁשב - ּתאֹומים ּונקבה זכר ׁשּילדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָמי

ּתאֹומים, ילדה ולנקבה. לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻטמטּום
לזכר  ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני זכר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאחד
ּתׁשב  - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני נקבה האחד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻולנקבה;
זכר  ׁשּמא הם, ספק והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ּבלבד; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלנקבה

נקבה  ׁשּמא אֹו .הן ְֵֵֶָָ
.ËÈ ּילדה מה ידּוע ואין וילדה, מעּברת, ׁשהחזקה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהאּׁשה

אֹו לּבֹור, ׁשהּפילה אֹו ׁשם, והּפילה ּבּנהר ׁשעברה ּכגֹון -ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ותׁשב  ולד, ׁשהּפילה ּבחזקת זֹו הרי - חּיה ּוגררּתּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּפילה
ואין  והּפילה, מעּברת, החזקה לא אם אבל ולנקבה; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻֻלזכר
ולנקבה  לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי - הּפילה מה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידּוע

.ּולנּדה  ְִָ
.Î?ּדינּה ּכיצד ולנקבה', לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

- נקבה ּכיֹולדת יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתהיה
נֹותנין  ואין ספק; הּׁשנּיים והּׁשבעה וּדאי, הראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשבעה
ראתה  ואם זכר. ּכיֹולדת יֹום, ארּבעים עד אּלא טהר ימי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלּה
ספק  אּלא טהר, ּדם אינֹו - ׁשמֹונים עד הארּבעים אחר ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּדם

הּזיבה  ּבימי ּבא אם זיבה ּדם ספק אֹו נּדה, ּכמֹוּדם , ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
הרי  - ּבלבד ּוׁשמֹונים אחד ּביֹום ּדם ראתה אם וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ׁשאין  ילדה, נקבה ׁשּמא נּדה, ימי ׁשבעת ותׁשב נּדה, ספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָזֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאת, אחר עד נּדֹות וסת ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹלּה
.‡Î ּכיצד ּולנּדה', ולנקבה לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּכיֹולדת  יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ּתהיה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּדינּה?
נּדה; ספק זֹו הרי ּוׁשמֹונים, אחד ּביֹום ּדם ראתה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָנקבה.
אחד  ּוביֹום וׁשבעים ארּבעה ּביֹום ּדם ראתה אם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָוכן
אחד  ּביֹום ראתה אם וכן נּדה; ספק זֹו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונים,
זֹו הרי ּוׁשלׁשים, ארּבעה ּביֹום ׁשראת ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹוארּבעים
ּכיֹולדת  וארּבעים, ׁשמֹונה ליל עד לבעלּה ואסּורה נּדה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָספק

ה זכר  והרי ּכנּדה; ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין ּכמי . יא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
יֹום, ׁשמֹונים עד ׁשהּפילה מּיֹום ׁשּתראה ּדם וכל ילדה. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
מּיֹום  הּׁשבעה מאחר נּדה ספק זֹו הרי - נּדתּה ּבימי ּבא ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאם
ׁשּכל  זבה, ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהּפילה;

ּבהם אין מלאת ּוׁשמֹונים ימי אחד ּביֹום ראת אם וכן וסת. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
אף  ׁשּבארנּו, ּכמֹו נּדה, ספק ותהיה מקלקלת, היא עדין -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
אחר  הּוסת לּה ּוכׁשּיּקבע אחד. יֹום אּלא ראת ׁשּלא ּפי ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
זבה  אֹו וּדאית, נּדה להיֹות ותחזר קלקּולּה, יסּור ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹהּׁשמֹונים,
נּדה  ותהיה ימים; ׁשבעה עד ׁשהּפילה מּיֹום וכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוּדאית.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּדתּה, ימי ּבתֹו הּפילה אם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָוּדאית

ה'תשע"ג  כסלו י"ג שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. ּדין הּוא ויֹולדת, וזבה ּבנּדה ׁשאמרנּו .ּכל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ
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לדה - טמאה היּואּמֹו אם - אחת ויר אחת ּבעין נברא . ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ואם  לדה; טמאה אּמֹו - אדם ּכחצי הּוא ׁשהרי הּצד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמן

אחרת. ּברּיה זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָהיּו
.‡È ּולמּטה מּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנברא

ּפניו  ׁשהיּו אֹו אטּומה, ּגלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָֻוהרי
גּבין [ישרות]טּוחֹות ׁשני לֹו ׁשּיׁש אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין

יד  אֹו ,חתּו ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ׁשדרֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוׁשּתי
טמאה  אּמֹו ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - חתּו ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשאינֹו
חזקתּה הרי - חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה אם אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלדה;

אבריו. לרב ּומצטרפין ׁשלם, ְְְִִִֵֵָָָָָָֹמּולד
.·Èיקּפה גוש]ּפעמים מהם [נוצר ׁשּנֹוצר הּדמים מּׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מקצת  על כרּוכה ותהיה הּׁשֹור, לׁשֹון ּכמֹו חתיכה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהאדם,
זה, סנּדל יעׂשה לא ּולעֹולם 'סנּדל'. הּנקראת והיא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּולד;
אינּה ולד, ּבלא לבּדּה ׁשּנֹוצרה חתיכה אבל ולד; עם ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹאּלא
ּופעמים  סנּדל. עּמהן יהיה לא העּברים ורב 'סנּדל'. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻנקראת
ּכסנּדל  ויעׂשה העּבר וּיּפסד ּבטנּה, על ּדבר המעּברת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻיּכה
הּולד  ייבׁש ּופעמים ּפנים, הּכר ּבֹו יּׁשאר ּופעמים ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָזה;
ּפנים. הּכר ּבֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּדמים עליו ויקּפאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹויׁשּתּנה

וסנ  זכר הּמּפלת ,ּפנים לפיכ הּכר ׁשאין ּפי על אף - עּמֹו ּדל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
נקבה  זה סנּדל ׁשּמא ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּסנּדל,
ּפי  על אף ולד מּׁשּום ּבֹו לּטמא ּבֹו החמירּו וחמרא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה;
הּולד  מּפני לדה טמאה והיא הֹואיל ּפנים, צּורת ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשאין

ִֶׁשעּמֹו.
.‚Èחמת[מעטפת]החֹותלת ּכמֹו ׁשהיא מים]העבה, [נאד ְִֵֶֶֶֶֶַָָ

אם  - הּסנּדל ואת אֹותֹו מּקפת והיא הּולד, נֹוצר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבתֹוכּה
- ויֹוצא אֹותּה קֹורע לצאת זמּנֹו ּוכׁשּיּגיע סנּדל, עּמֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ערב  ׁשל לחּוט ּדֹומה ּברּיתּה ּותחּלת 'ׁשליה'; הּנקראת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהיא

ואין [רוחב] הּתרנגֹולין. ּכקרקבן ועבה ּכחצֹוצרת, וחלּולה ,ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֻ
מּטפח. ּפחּותה ְְִִֶַָָׁשליה

.„È ולנקבה לזכר ּתׁשב - ׁשליה ולד,הּמּפלת ׁשהּׁשליה לא ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּפילה  ּכ ואחר נפל הּפילה ולד. ּבלא ׁשליה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלא
ואין  אחר; ּכולד היא והרי לּׁשליה, חֹוׁשׁשין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשליה
אּלא  הּׁשליה את ּתֹולין ׁשאין הּנפל', ׁשלית 'זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹומרין:
והּפילה  קּימה, ׁשל ולד ילדה אם ,לפיכ קּימה. ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּבולד
ּבּולד, אֹותּה ּתֹולין - יֹום ועׂשרים ׁשלׁשה אחר אפּלּו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹׁשליה

ויצא. הּׁשליה קרע ׁשהּולד אחר, לולד חֹוׁשׁשין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואין
.ÂË- קּימה ׁשל ולד ילדה ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשליה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָהּפילה

ּבּולד  אֹותּה ּתֹולין ואין אחר, ולד ׁשהיא לּׁשליה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוׁשׁשין
ּדרּכ ׁשאין אחריה; הּולד הּבא לפני לצאת ׁשליה ׁשל .ּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לּה מֹונין - ּבּׁשני ּומקצתּה ראׁשֹון ּביֹום הּׁשליה מקצת ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָיצאת
ׁשני  מּיֹום אּלא טהרה ימי לּה נֹותנין ואין ראׁשֹון, ְְְֳִִִִִֵֵֵֶָָָָמּיֹום

ְְִַלהחמיר.
.ÊË- ּבֹו קׁשּורה וׁשליה ועֹוף, חּיה ּבהמה ּדמּות ְְְְְִִִֵַָָָָָָהּפילה

עליהן  מּטילין - ּבֹו קׁשּורה אינּה ואם לולד. חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
מרּקם  ׁשפיר נּמֹוח 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ולדֹות; ׁשני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחמר
ׁשהּוא  זה, ׁשפיר ׁשל הּׁשליה נּמֹוחה וׁשּמא זֹו, ּבׁשליה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

וחּיה' ּבהמה .ּדמּות ְְְֵַָָ

.ÊÈ טהר ימי להן נֹותנין אין לּׁשליה, ׁשחֹוׁשׁשין אּלּו ;ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ארּבעים  ּבתֹו ׁשפיר אֹו ולד, ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּפילה מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכל
זֹו הרי ּדם, עּמֹו יצא אם - צּורתֹו נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹיֹום,

טהֹורה. זֹו הרי ּדם, ּבלא יבׁש יצא ואם זבה; אֹו ְְְֲִִֵֵָָָָָָָָֹנּדה
.ÁÈ ילדה לנקבה; ּתׁשב - ּתאֹומים ּונקבה זכר ׁשּילדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָמי

ּתאֹומים, ילדה ולנקבה. לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻטמטּום
לזכר  ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני זכר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאחד
ּתׁשב  - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני נקבה האחד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻולנקבה;
זכר  ׁשּמא הם, ספק והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ּבלבד; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלנקבה

נקבה  ׁשּמא אֹו .הן ְֵֵֶָָ
.ËÈ ּילדה מה ידּוע ואין וילדה, מעּברת, ׁשהחזקה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהאּׁשה

אֹו לּבֹור, ׁשהּפילה אֹו ׁשם, והּפילה ּבּנהר ׁשעברה ּכגֹון -ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ותׁשב  ולד, ׁשהּפילה ּבחזקת זֹו הרי - חּיה ּוגררּתּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּפילה
ואין  והּפילה, מעּברת, החזקה לא אם אבל ולנקבה; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻֻלזכר
ולנקבה  לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי - הּפילה מה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידּוע

.ּולנּדה  ְִָ
.Î?ּדינּה ּכיצד ולנקבה', לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

- נקבה ּכיֹולדת יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתהיה
נֹותנין  ואין ספק; הּׁשנּיים והּׁשבעה וּדאי, הראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשבעה
ראתה  ואם זכר. ּכיֹולדת יֹום, ארּבעים עד אּלא טהר ימי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלּה
ספק  אּלא טהר, ּדם אינֹו - ׁשמֹונים עד הארּבעים אחר ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּדם

הּזיבה  ּבימי ּבא אם זיבה ּדם ספק אֹו נּדה, ּכמֹוּדם , ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
הרי  - ּבלבד ּוׁשמֹונים אחד ּביֹום ּדם ראתה אם וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ׁשאין  ילדה, נקבה ׁשּמא נּדה, ימי ׁשבעת ותׁשב נּדה, ספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָזֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאת, אחר עד נּדֹות וסת ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹלּה
.‡Î ּכיצד ּולנּדה', ולנקבה לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּכיֹולדת  יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ּתהיה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּדינּה?
נּדה; ספק זֹו הרי ּוׁשמֹונים, אחד ּביֹום ּדם ראתה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָנקבה.
אחד  ּוביֹום וׁשבעים ארּבעה ּביֹום ּדם ראתה אם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָוכן
אחד  ּביֹום ראתה אם וכן נּדה; ספק זֹו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונים,
זֹו הרי ּוׁשלׁשים, ארּבעה ּביֹום ׁשראת ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹוארּבעים
ּכיֹולדת  וארּבעים, ׁשמֹונה ליל עד לבעלּה ואסּורה נּדה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָספק

ה זכר  והרי ּכנּדה; ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין ּכמי . יא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
יֹום, ׁשמֹונים עד ׁשהּפילה מּיֹום ׁשּתראה ּדם וכל ילדה. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
מּיֹום  הּׁשבעה מאחר נּדה ספק זֹו הרי - נּדתּה ּבימי ּבא ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאם
ׁשּכל  זבה, ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהּפילה;

ּבהם אין מלאת ּוׁשמֹונים ימי אחד ּביֹום ראת אם וכן וסת. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
אף  ׁשּבארנּו, ּכמֹו נּדה, ספק ותהיה מקלקלת, היא עדין -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
אחר  הּוסת לּה ּוכׁשּיּקבע אחד. יֹום אּלא ראת ׁשּלא ּפי ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
זבה  אֹו וּדאית, נּדה להיֹות ותחזר קלקּולּה, יסּור ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹהּׁשמֹונים,
נּדה  ותהיה ימים; ׁשבעה עד ׁשהּפילה מּיֹום וכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוּדאית.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּדתּה, ימי ּבתֹו הּפילה אם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָוּדאית

ה'תשע"ג  כסלו י"ג שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. ּדין הּוא ויֹולדת, וזבה ּבנּדה ׁשאמרנּו .ּכל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ
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מצּויין, הּגדֹול ּדין ּבית ּכׁשהיּו עֹוׂשין היּו אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּוכמׁשּפטים
להם  נֹולד ואם הּדמים. ׁשּמּכירים ּגדֹולים חכמים ׁשם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָוהיּו
ּדין  לבית יעלּו - זיבה אֹו נּדה ּבימי אֹו ּבראּיֹות ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָספק
יּפלא  "ּכי ׁשּנאמר: עליהן, ּתֹורה ׁשהבטיחה ּכמֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָויׁשאלּו,
ּובאֹותן  זיבה. לדם נּדה ּדם ּבין - לדם" ּדם ּבין דבר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּמ
ּומׁשּמרֹות  זה, מּדבר נזהרֹות יׂשראל ּבנֹות היּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּימים

הּזיבה. וימי הּנּדה ימי ּתמיד וסֹופרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוסתֹותיהן,
לידי וטר ·. יבֹואּו רּבֹות ּופעמים הּימים, ּבמנין יׁש ּגדֹול ח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

הּיֹום  מאֹותֹו הּלדה, ּביֹום ּדם הּבת ראת ׁשאפּלּו ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָספק;
ׁשּבארנּו ּכמֹו זיבה וימי נּדה ימי לּה למנֹות לפיכמתחילין ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ראת  ׁשאם - ימים עׂשרה ּבת אּלא ּבזיבה הּבת ּתטמא ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹלא
סמּו ימים ּוׁשלׁשה ימים, ׁשבעת נּדה זֹו הרי ׁשּתּולד, ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּיֹום
ראּיה  ׁשּמּתחּלת למדּת, הּנה ימים. עׂשרה הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלנּדתּה,
ראתה  ואפּלּו ימיה, ּכל זיבה וימי נּדה ימי למנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמתחלת

קטּנה. ְְִַָוהיא
הּדמים ‚. ּבראּיֹות הרּבה הּדבר נסּתּפק ּתלמּוד חכמי ,ּובימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

למנֹות  הּנׁשים ּבכל ּכח היה ׁשּלא לפי הּוסתֹות, ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹונתקלקלּו
וגזרּו ּבּדבר, חכמים החמירּו לפיכ זיבה; וימי נּדה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָימי
ׁשּתראה  ּדם ּכל ויהיה זיבתּה, ּכימי האּׁשה ימי ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו

זיבּות. ּדם ְִֵַספק
זֹו„. על יתרה חמרא עצמן על יׂשראל ּבנֹות החמירּו ,ועֹוד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּתראה  יׂשראל ּבת ׁשּכל יׂשראל, ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻונהגּו
טּפה אּלא ראת לא אפּלּו - ּופסק [זעירה]ּדם ּבלבד ּכחרּדל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹ

נּדתּה. ּבעת ראת ואפּלּו נקּיים, ימי ׁשבעת לּה סֹופרת - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדם
- יתר אֹו ּכּלן, הּׁשבעה אֹו ׁשנים, אֹו אחד, יֹום ׁשראת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבין
ּגדֹולה, ּכזבה נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת הּדם, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּיפסק
ּביֹום  אֹו זבה, ספק ׁשהיא ּפי על אף ׁשמיני, ּבליל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוטֹובלת
ּתהיה  ּכ ואחר - ׁשאמרנּו ּכמֹו ּדחק, ׁשם היה אם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשמיני

לבעלּה .מּתרת ְֲֶֶַָֻ
ּבזֹוב,‰. ּכיֹולדת היא הרי - הּזה ּבּזמן יֹולדת ּכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

נקּיים  ימי ׁשבעת ּבׁשנער ּוצריכה ּפׁשּוט ּומנהג ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּצבי[בבל] ראת [ישראל]ּובארץ ׁשאם ּובּמערב, ּובספרד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשבעת  ׁשּספרה אחר ׁשראת ּפי על אף - מלאת ימי ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדם
אחר  נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת זֹו הרי וטבלה, נקּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָימי
ּדם  ּכל אּלא ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין הּדם; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיפסק
ׁשבעת  סֹופרת - טהר ּדם ּבין קׁשי, ּדם ּבין - האּׁשה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּתראה

הּדם. ׁשּיפסק אחר נקּיים ְְְִִִֵֶַַַָֹימי
.Âנתחּדׁש הּגאֹונים ּבימי זה, ׁשם ודין יהיה ׁשּלא ּגזרּו והם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבימי  עצמן על יׂשראל ּבנֹות ׁשהחמירּו ׁשּזה - ּכלל טהר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדם
ׁשּיֹוׁשבת  טמא, ׁשהּוא ּדם ּברֹואה אּלא אינֹו ּתלמּוד, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחכמי
אחר  טהר ּבימי ׁשּתראה ּדם אבל נקּיים; ימי ׁשבעת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו
לא  ראּויין טהר ימי ׁשאין - לֹו לחש אין ּוטבילה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹספירה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזיבה, ולא ְְְְְִִֵֶַָָֹלנּדה
.Ê עד הּתלמּוד ּכדין טהר ּדם על ּבֹועלין ׁשּבצרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹוׁשמענּו

ּבזֹוב  יֹולדת מּטמאת ּוטבילה ספירה אחר זה הּיֹום, ודבר ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבּמנהג. ְִַָָּתלּוי

.Áׁשּלא וכן קטּנה היתה ׁשאפּלּו הּזה, ּבּזמן ּבתּולים ּדם ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבֹועל  זה הרי - מּימיה ּדם ראת ולא לראֹות, זמּנּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּגיע
הּמּכה, מחמת ּדם ׁשּתראה זמן וכל ּופֹורׁש. מצוה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבעילת

טמאה  היא ימי הרי ׁשבעת סֹופרת הּדם, ׁשּיפסק ואחר ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ְִִנקּיים.

.Ëלהּנׂשא ׁשּתבעּוה ּבת ּכל זה, על (וראתה)}ורצת {יתר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתהיה  ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ׁשֹוהה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אחת  טּפה ּדם ראת לאיׁש מחּמּודּה ׁשּמא להּבעל; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרת
ׁשהיתה  ּבין ּגדֹולה, האּׁשה ׁשהיתה ּבין ּבּה; הרּגיׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹולא
ואחר  ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ליׁשב צריכה - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקטּנה

ותּבעל  ּתטּבל ּכ. ְְִִֵָָֹ
.È יׂשראל ּבנֹות ּבּה ׁשּנהגּו יתרה חמרא האּלּו, הּדברים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻוכל

ּכל  ,לפיכ לעֹולם. מּמּנה, לסּור ואין ּתלמּוד; חכמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמימי
ׁשּתסּפר  עד תּנׂשא לא - להּנׂשא ּכׁשּתבעּוה ׁשרצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּׁשה
מּיד, להּנׂשא מּתרת - חכמים לתלמיד נּׂשאת ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻותטּבל.
ׁשהיא  יֹודע חכמים ׁשּתלמיד ותטּבל; ׁשּנּׂשאת מאחר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹותסּפר

ׁשּתטּבל  עד לּה יקרב ולא מּזה, ונזהר .אסּורה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ
.‡Èׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ּבּזמן הּכתמים חּדּוׁשּדין ּבּדבר ואין ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

היא  הרי טהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ּכל אּלא מנהג, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹולא
נקּיים  ימי ׁשבעת סֹופרת טמאה, ׁשהיא ׁשאמרנּו וכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹורה,
לחש  ּכדי הּכתם ׁשעּור היה ואם הּכתם. ּבֹו ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּיֹום

הּכתם;לזיבּות, ּבֹו ׁשּנמצא יֹום מאחר ימים ׁשבעת סֹופרת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּכתם. ּכרֹואה ּדם הרֹואה ְֵֶֶֶָָָָׁשאין

.·È טהֹורה היא הרי טהֹורה, ׁשאּמֹו ּביֹולדת ׁשאמרנּו ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוכן
ׁשהׁשליכה  אֹו ירק, ּדם אֹו לבן ׁשראת האּׁשה וכן הּזה; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבּזמן
ּבּזמן  אף טהֹורה היא הרי - ּדם עּמּה ׁשאין אדּמה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחתיכה
ּדם  רֹואה זֹו ואין טמא, ּדם ּברֹואה אּלא החמירּו ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהּזה;

ֵָטמא.
.‚È הּדם ׁשּבא אֹו מּמּנה, ׁשֹותת והיה מּכה ּבּה היתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוכן

אּלא  ּדבר, נתחּדׁש ולא טהֹורה. זֹו הרי - רגלים מימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעם
ּדם רֹואה לכל נקּיים ימי ׁשבעת ׁשאמרנּוספירת ּכמֹו ,טמא, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

טמאים. - ּדמים מראה ּכל ְְְְִִִֵֵֶַָָוׁשּיהיּו
.„È ׁשבעת יֹוׁשבת ׁשהּנּדה מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָזה

אחד, יֹום אּלא ּדם ראת ׁשּלא ּפי על ואף ּבנּדתּה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹימים
מנהג, זה אין - נקּיים ימי ׁשבעת ּתׁשב הּׁשבעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואחר
לפנֹות  ראּוי ואין ;ּכ להן ׁשהֹורה מּמי היא טעּות ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָאּלא
אחריו  סֹופרת אחד, יֹום ראתה אם אּלא - ּכלל זה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלדבר
ימי  ׁשּלאחר ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני ּבליל וטֹובלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשבעה,

לבעלּה ּומּתרת .נּדתּה, ְֲִֶֶַָָָֻ
.ÂË ּתׁשּובֹות ותמצא מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכן

ּגאֹונים  סֹוף למקצת עד מּטתּה ּתׁשּמׁש לא זכר ׁשּיֹולדת , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ויֹו ׁשּלא ארּבעים, ּפי על ואף ׁשמֹונים, אחר נקבה לדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

טעּות  אּלא מנהג, זה אין - הּׁשבעה ּבתֹו אּלא ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָראתה
ּומן  הּמקֹומֹות, ּבאֹותן מינּות ודר הּתׁשּובֹות. ּבאֹותן ְְְְְִִִֶֶַַָָהיא

בתושבע"פ]הּצדֹוקין הכופרים צדוק בני שייסדוה למדּו[כת ְְִַָ
ּולהחזירן  מּלּבן להֹוציא ּכדי לכֹופן, ּומצוה זה; ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָּדבר
ּכמֹו ּבלבד, נקּיים ימי ׁשבעה ׁשּתסּפר חכמים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָֹלדברי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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.ÊË עד ערוה, מידי ויֹוצאה מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין
ּבׂשרּהׁשּתטּבל  ּבין חֹוצץ ּדבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

הּכׁשר  הּמקוה יתּבאר מקוֹות ּובהלכֹות הּמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובין
רחצה  אם אבל החציצה. ּומׁשּפטי הּטבילה, ודר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּפסּול,
היא  הרי ׁשּבעֹולם, מימֹות ּכל עליה נפלּו אפּלּו - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבמרחץ
ׁשאין  ּבכרת; הרחיצה, קדם ׁשהיתה ּכמֹות הרחיצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר
מקוה, ּבמי טבילה אּלא לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ּדבר ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻל
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ּבמעין, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו

ְִמקוֹות.
.ÊÈ ׁשהן ּפי על אף - הּזה ׁשּבּזמן נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכל

טבלה  ואם טבילה. לּה עלתה לא ּבהן, טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹספק,
ׁשּמא  לכּתחּלה, ּכן לעׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשביעי
ּבזמּנּה, וטבלה הֹואיל - הּטבילה אחר ּבּׁשביעי לבעל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹיבֹוא

טבילה. לּה עלתה זֹו הרי וּדאית, זבה היתה ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָָאפּלּו
.ÁÈאף ואסּור נקּיים, ימי ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ולא  לּה, יקרב ולא ּבכסּותֹו. והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹעל
אחת. ּבקערה עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹיּגע
ּבימי  ׁשּינהג ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּכללֹו

ׁשּבארנּו.נּדה  ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.ËÈעֹוׂשה ּכל נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָ

הּכֹוס, ּומזיגת ורגליו, ידיו ּפניו מהרחצת חּוץ - ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָלבעלּה
ּבפניו  הּמּטה ּומּפני והּצעת עברה. לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מּפני  ּבבׂשרּה יּגע ולא אחת, ּבקערה ע ּמֹו תאכל לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹזה
ׁשלׁש לֹו תעׂשה לא נקּיים ימי ּבׁשבעת וכן עברה. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרּגל
ּכדי  נּדתּה, ּבימי להתקּׁשט לאּׁשה ּומּתר אּלּו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻמלאכֹות

ּבעלּה. על תתּגּנה ְֲִֶֶַַַָֹׁשּלא

ה'תשע"ג  כסלו י"ד רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
אֹויׂשראל‡. איׁשּות, ּדר האּמֹות מּׁשאר ּגֹויה ׁשּבעל ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

איׁשּות  ּדר לגֹוי ׁשּנבעלה מן יׂשראלית לֹוקין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ
עממין, ׁשבעה אחד ּבם"; תתחּתן "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה,
עזרא: ידי על מפרׁש וכן זה. ּבאּסּור האּמֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻואחד
נּקח  לא ּבנתיהם ואת הארץ, לעּמי ּבנתינּו נּתן לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ"ואׁשר

ְֵָלבנינּו".
חתנּות ·. ּדר אּלא ּתֹורה אסרה הּגֹויה ולא על הּבא אבל ; ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגזרה  סֹופרים, מּדברי מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - זנּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּדר
עליה  חּיב - ּבזנּות לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבֹוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
ואם  זֹונה; ּומּׁשּום ּגֹויה, ּומּׁשּום ׁשפחה, ּומּׁשּום נּדה, ְְִִִִִִִָָָָמּׁשּום
ּגֹויה. מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - מקרה נקרית אּלא לֹו יחדּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלא

מּדבריהם. אּלּו חּיּובין ְְִִִִֵֵֶָוכל
ּכהן ‚. אבל יׂשראל. הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּמה

זֹונה  ואחד זֹונה, מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּגֹויה על ְִִֶֶַַַַָָָָָָהּבא
ׁשהרי  לֹוקה, ּבלבד ּובבעילה יׂשראלית; זֹונה ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּגֹויה

קּדּוׁשין  ּבת .אינּה ִִֵַָ
אם „. - זנּות ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּגֹויה, הּבֹועל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל

עׂשרה  לעיני ׁשּיבעל והּוא ּבפרהסיא, אֹוּבעלּה מּיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם - ותורתו]יתר להשם והרגּוהּו,[הלוחמים ְֲִִֵַַָָָָ

ּוז  מׁשּבחין אּלּו מּסיני הרי למׁשה הלכה זה ודבר ריזין; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּבזמרי. ּפינחס מעׂשה - זה לדבר ּוראיה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָהּוא,

ּכזמרי,‰. מעׂשה, ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין
קבתּה" אל האּׁשה "ואת אין ׁשּנאמר: - ּפרׁש אם אבל ; ְֱֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לּטל  הּקּנאי ּבא ואם עליו. נהרג - הרגֹו ואם אֹותֹו, ְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָֹהֹורגין
ׁשהּוא  ּפי על ואף לֹו, מֹורין אין - להרגֹו ּדין מּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַָרׁשּות
את  להרג הּקּנאי ּבא אם אּלא עֹוד, ולא מעׂשה; ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבׁשעת
מּידֹו עצמֹו להּציל ּכדי הּקּנאי והרג הּבֹועל ונׁשמט ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָהּבֹועל,
אין  ּתֹוׁשב, ּגר ּבת על והּבא עליו. נהרג הּבֹועל אין -ְֱֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּבֹו; ּפֹוגעין ְְֲִִִַַַַַַָָהּקּנאין
.Âענׁשֹו הרי - ּדין ּבית הלקּוהּו ולא קּנאין, ּבֹו ּפגעּו ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא

נכרת  ׁשהּוא קּבלה ּבדברי יהּודה מפרׁש חּלל "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אׁשר  לאיׁש ה' יכרת נכר. אל ּבת ּובעל אהב, אׁשר ה' ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדׁש
"ער" לֹו יהיה לא הּוא, יׂשראל אם - ועֹונה" ער ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיעׂשּנה,
יהיה  לא הּוא, ּכהן ואם ּבּתלמידים; "עֹונה" ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחכמים
ּכאּלּו ּגֹויה ׁשהּבֹועל למדּת הּנה צבאֹות. לה' מנחה מּגיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
ונקרא  נכר", אל ּבת "ּובעל ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנתחּתן

קדׁש'. ְֵֶַֹ'מחּלל
.Ê קל יהי אל ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָעוֹון

ּכמֹותֹו:ּבעיני העריֹות ּבכל ׁשאין הפסד ּבֹו יׁש אּלא ; ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
יחׁשב, יׂשראל ּובכלל ּדבר, לכל הּוא ּבנֹו - הערוה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּבן
ּבנֹו, אינֹו - הּגֹויה מן והּבן ממזר; ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָואף
מּלהיֹות  אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ את יסיר "ּכי ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

ה'. ֲֵַאחרי
.Áּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבּדילנּו ּבּגֹויים להּדבק ּגֹורם זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָודבר

ּבֹו ולמעל ה' מאחרי ולׁשּוב מהם, .הּוא ְְְֲִֵֵֵֶַָֹ
.Ë נהרג היא, איׁש אׁשת אם - יׂשראל ּבת על הּבא ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגֹוי

נהרג  אינֹו היא, ּפנּויה ואם .עליה; ְְֱִִֵֶֶָָָָ
.È ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה ּבין - הּגֹויה על ׁשּבא יׂשראל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאבל

היה  ואפּלּו איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָויֹום
ּבזדֹון  הּגֹויה על ׁשּבא ּכיון - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ,קטן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ידיה, על ּתּקלה ליׂשראל ׁשּבאת מּפני נהרגת, זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
היּו הּנה "הן ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁש זה ודבר ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכבהמה.

ּבלעם  ּבדבר יׂשראל למׁשּכב .לבני איׁש ידעת אּׁשה וכל . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
הרגּו" - .זכר ֲָָֹ

.‡È עליהן וקּבלּו עבדּות, לׁשם אֹותן ׁשהטּבילּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהעבדים
ולכלל  הּגֹויים, מּכלל יצאּו - ּבהן חּיבין ׁשהעבדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצוֹות

ּבאּו לא אחד יׂשראל חֹורין, לבן אסּורה הּׁשפחה ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
אֹותֹו מּכין הּׁשפחה, על והּבא חברֹו; ׁשפחת ואחד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשפחתֹו
ׁשהאדֹון  ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהרי סֹופרים, מּדברי מרּדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּכת
ׁשּנאמר: לֹו, מּתרת והיא העברי לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

אּׁשה". לֹו יּתן אדניו ֲִִִֵָָֹ"אם
.·È זה ּבדבר חכמים ּגזרּו מלקּות ולא ּתֹורה חּיבה ולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ

לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא שפחה]ּבׁשפחה, ּכמֹו[חצי , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.
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.ÊË עד ערוה, מידי ויֹוצאה מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין
ּבׂשרּהׁשּתטּבל  ּבין חֹוצץ ּדבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

הּכׁשר  הּמקוה יתּבאר מקוֹות ּובהלכֹות הּמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובין
רחצה  אם אבל החציצה. ּומׁשּפטי הּטבילה, ודר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּפסּול,
היא  הרי ׁשּבעֹולם, מימֹות ּכל עליה נפלּו אפּלּו - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבמרחץ
ׁשאין  ּבכרת; הרחיצה, קדם ׁשהיתה ּכמֹות הרחיצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר
מקוה, ּבמי טבילה אּלא לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ּדבר ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻל
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ּבמעין, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו

ְִמקוֹות.
.ÊÈ ׁשהן ּפי על אף - הּזה ׁשּבּזמן נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכל

טבלה  ואם טבילה. לּה עלתה לא ּבהן, טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹספק,
ׁשּמא  לכּתחּלה, ּכן לעׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשביעי
ּבזמּנּה, וטבלה הֹואיל - הּטבילה אחר ּבּׁשביעי לבעל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹיבֹוא

טבילה. לּה עלתה זֹו הרי וּדאית, זבה היתה ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָָאפּלּו
.ÁÈאף ואסּור נקּיים, ימי ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ולא  לּה, יקרב ולא ּבכסּותֹו. והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹעל
אחת. ּבקערה עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹיּגע
ּבימי  ׁשּינהג ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּכללֹו

ׁשּבארנּו.נּדה  ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.ËÈעֹוׂשה ּכל נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָ

הּכֹוס, ּומזיגת ורגליו, ידיו ּפניו מהרחצת חּוץ - ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָלבעלּה
ּבפניו  הּמּטה ּומּפני והּצעת עברה. לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מּפני  ּבבׂשרּה יּגע ולא אחת, ּבקערה ע ּמֹו תאכל לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹזה
ׁשלׁש לֹו תעׂשה לא נקּיים ימי ּבׁשבעת וכן עברה. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרּגל
ּכדי  נּדתּה, ּבימי להתקּׁשט לאּׁשה ּומּתר אּלּו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻמלאכֹות

ּבעלּה. על תתּגּנה ְֲִֶֶַַַָֹׁשּלא

ה'תשע"ג  כסלו י"ד רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
אֹויׂשראל‡. איׁשּות, ּדר האּמֹות מּׁשאר ּגֹויה ׁשּבעל ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

איׁשּות  ּדר לגֹוי ׁשּנבעלה מן יׂשראלית לֹוקין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ
עממין, ׁשבעה אחד ּבם"; תתחּתן "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה,
עזרא: ידי על מפרׁש וכן זה. ּבאּסּור האּמֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻואחד
נּקח  לא ּבנתיהם ואת הארץ, לעּמי ּבנתינּו נּתן לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ"ואׁשר

ְֵָלבנינּו".
חתנּות ·. ּדר אּלא ּתֹורה אסרה הּגֹויה ולא על הּבא אבל ; ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגזרה  סֹופרים, מּדברי מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - זנּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּדר
עליה  חּיב - ּבזנּות לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבֹוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
ואם  זֹונה; ּומּׁשּום ּגֹויה, ּומּׁשּום ׁשפחה, ּומּׁשּום נּדה, ְְִִִִִִִָָָָמּׁשּום
ּגֹויה. מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - מקרה נקרית אּלא לֹו יחדּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלא

מּדבריהם. אּלּו חּיּובין ְְִִִִֵֵֶָוכל
ּכהן ‚. אבל יׂשראל. הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּמה

זֹונה  ואחד זֹונה, מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּגֹויה על ְִִֶֶַַַַָָָָָָהּבא
ׁשהרי  לֹוקה, ּבלבד ּובבעילה יׂשראלית; זֹונה ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּגֹויה

קּדּוׁשין  ּבת .אינּה ִִֵַָ
אם „. - זנּות ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּגֹויה, הּבֹועל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל

עׂשרה  לעיני ׁשּיבעל והּוא ּבפרהסיא, אֹוּבעלּה מּיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם - ותורתו]יתר להשם והרגּוהּו,[הלוחמים ְֲִִֵַַָָָָ

ּוז  מׁשּבחין אּלּו מּסיני הרי למׁשה הלכה זה ודבר ריזין; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּבזמרי. ּפינחס מעׂשה - זה לדבר ּוראיה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָהּוא,

ּכזמרי,‰. מעׂשה, ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין
קבתּה" אל האּׁשה "ואת אין ׁשּנאמר: - ּפרׁש אם אבל ; ְֱֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לּטל  הּקּנאי ּבא ואם עליו. נהרג - הרגֹו ואם אֹותֹו, ְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָֹהֹורגין
ׁשהּוא  ּפי על ואף לֹו, מֹורין אין - להרגֹו ּדין מּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַָרׁשּות
את  להרג הּקּנאי ּבא אם אּלא עֹוד, ולא מעׂשה; ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבׁשעת
מּידֹו עצמֹו להּציל ּכדי הּקּנאי והרג הּבֹועל ונׁשמט ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָהּבֹועל,
אין  ּתֹוׁשב, ּגר ּבת על והּבא עליו. נהרג הּבֹועל אין -ְֱֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּבֹו; ּפֹוגעין ְְֲִִִַַַַַַָָהּקּנאין
.Âענׁשֹו הרי - ּדין ּבית הלקּוהּו ולא קּנאין, ּבֹו ּפגעּו ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא

נכרת  ׁשהּוא קּבלה ּבדברי יהּודה מפרׁש חּלל "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אׁשר  לאיׁש ה' יכרת נכר. אל ּבת ּובעל אהב, אׁשר ה' ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדׁש
"ער" לֹו יהיה לא הּוא, יׂשראל אם - ועֹונה" ער ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיעׂשּנה,
יהיה  לא הּוא, ּכהן ואם ּבּתלמידים; "עֹונה" ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחכמים
ּכאּלּו ּגֹויה ׁשהּבֹועל למדּת הּנה צבאֹות. לה' מנחה מּגיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
ונקרא  נכר", אל ּבת "ּובעל ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנתחּתן

קדׁש'. ְֵֶַֹ'מחּלל
.Ê קל יהי אל ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָעוֹון

ּכמֹותֹו:ּבעיני העריֹות ּבכל ׁשאין הפסד ּבֹו יׁש אּלא ; ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
יחׁשב, יׂשראל ּובכלל ּדבר, לכל הּוא ּבנֹו - הערוה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּבן
ּבנֹו, אינֹו - הּגֹויה מן והּבן ממזר; ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָואף
מּלהיֹות  אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ את יסיר "ּכי ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

ה'. ֲֵַאחרי
.Áּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבּדילנּו ּבּגֹויים להּדבק ּגֹורם זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָודבר

ּבֹו ולמעל ה' מאחרי ולׁשּוב מהם, .הּוא ְְְֲִֵֵֵֶַָֹ
.Ë נהרג היא, איׁש אׁשת אם - יׂשראל ּבת על הּבא ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגֹוי

נהרג  אינֹו היא, ּפנּויה ואם .עליה; ְְֱִִֵֶֶָָָָ
.È ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה ּבין - הּגֹויה על ׁשּבא יׂשראל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאבל

היה  ואפּלּו איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָויֹום
ּבזדֹון  הּגֹויה על ׁשּבא ּכיון - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ,קטן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ידיה, על ּתּקלה ליׂשראל ׁשּבאת מּפני נהרגת, זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
היּו הּנה "הן ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁש זה ודבר ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכבהמה.

ּבלעם  ּבדבר יׂשראל למׁשּכב .לבני איׁש ידעת אּׁשה וכל . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
הרגּו" - .זכר ֲָָֹ

.‡È עליהן וקּבלּו עבדּות, לׁשם אֹותן ׁשהטּבילּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהעבדים
ולכלל  הּגֹויים, מּכלל יצאּו - ּבהן חּיבין ׁשהעבדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצוֹות

ּבאּו לא אחד יׂשראל חֹורין, לבן אסּורה הּׁשפחה ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
אֹותֹו מּכין הּׁשפחה, על והּבא חברֹו; ׁשפחת ואחד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשפחתֹו
ׁשהאדֹון  ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהרי סֹופרים, מּדברי מרּדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּכת
ׁשּנאמר: לֹו, מּתרת והיא העברי לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

אּׁשה". לֹו יּתן אדניו ֲִִִֵָָֹ"אם
.·È זה ּבדבר חכמים ּגזרּו מלקּות ולא ּתֹורה חּיבה ולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ

לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא שפחה]ּבׁשפחה, ּכמֹו[חצי , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.
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.‚È מן מלקּות ּבֹו ׁשאין מּפני ,ּבעיני קל זה עוֹון יהי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל
ה' מאחרי לסּור לּבן ּגֹורם זה ׁשּגם - מן הּתֹורה ׁשהּבן , ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הּקדׁש לזרע ּגֹורם ונמצא מּיׂשראל, ואינֹו עבד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשפחה
ּכלל  המתרּגם אּונקלֹוס והרי עבדים. ולהיֹותם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָלהתחּלל

וׁשפ  עבד תהיה ּבעילת ולא קדׁש, יהיה "לא ּבכלל חה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ְֵָקדׁשה".

.„È אין - עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו הּׁשפחה, על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבא
אינֹו חתנּות, ּדר ׁשפחה לקח אם וכן ּבֹו; ּפֹוגעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקּנאין
יצאת  מצוֹות, וקּבלה ׁשּטבלה ׁשּמעת הּתֹורה, מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלֹוקה

הּגֹויים. ְִִַַמּכלל
.ÂË,ספק ׁשניהן הרי - ׁשפחה ּבולד יׂשראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנתערב

עבד  ספק מהן אחד ּומׁשחרר וכל הּׁשפחה, ּבעל וכֹופין ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכׁשּיגּדלּו - עבד ׁשל אדֹון הּוא הּבן היה ואם ׁשניהן. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ה'. ּבקהל לבֹוא מּתרין ויהיּו זה, את זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֻיׁשחררּו
.ÊË והּבא ׁשפחֹות; ספק ׁשּתיהן הרי ּבנֹות, הּתערבת ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיּו

עבד  ספק הּולד מהן, אחת ּגֹויה על ולד נתערב אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
אחת  וכל ּגרּות, לׁשם ׁשניהן את מטּבילין - יׂשראלית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבולד

ּגּיֹורת. ספק ְִֵֵֶֶמהן
.ÊÈ הּמצוֹות ּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם, הּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכל

ּתֹורה  לכל ׁשל ּכיׂשראל הן הרי - ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
להּכנס  ּומּתרין לכם"; אחת חּקה "הּקהל, ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּדבר,
יׂשראל, ּבת המׁשחרר אֹו הּגר ׁשּיּׂשא והּוא - מּיד ה' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבקהל
עממין  מארּבעה חּוץ ּומׁשחררת; ּגּיֹורת הּיׂשראלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻויּׂשא
האּלּו, ׁשהאּמֹות - ואדֹום ּומצרים ּומֹואב עּמֹון והם: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבלבד,
לענין  אּלא ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי אדם, מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשּיתּגּיר

ּבּקהל  .ּביאה ִַָָָ
.ÁÈזכרים וכיצד עֹולם, אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְְִִִִֵַַָָָָָ

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא "לא ׁשּנאמר: נקבֹות, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹולא
הּזכר וגֹו' והּמֹואבי הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

עד  ּבנֹו ּבן ּבן אפּלּו יׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ׁשאסּור הּוא -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּכׁשאר  מּיד מּתרת - ּומֹואבית עּמֹונית אבל העֹולם; ְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻסֹוף

ָֻהאּמֹות.
.ËÈראׁשֹון מצרי ּדֹור - נקבֹות ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ּביׂשראל; לבֹוא אסּורין ׁשני, מּתר,ודֹור ׁשליׁשי ודֹור ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֻ
וגֹו'. ׁשליׁשי" ּדֹור להם, יּולדּו אׁשר "ּבנים ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

.Î ׁשני ּבנּה ׁשּנתּגּירה, מעּברת ׁשּנׂשא מצרית ׁשני מצרי ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
- ׁשנּיה מצרית ׁשּנׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָָמצרית
ּתלאן  הּכתּוב להם", יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּולד

ְֵָּבלדה.
‡Î. ׁשּנׂשא מצרי וגר עּמֹוני; הּולד מצרית, ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגר

אחר  הֹול ּבאּמֹות, הּולד הּכלל: זה מצרי. הּולד ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעּמֹונית,
הּפחּות  אחר הֹול נתּגּירּו, .הּזכר; ְְִֵַַַַַָָָ

.·Î הּתֹורה מן אסּורין אינן עממין, מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי
הּגבעֹונים. אּלא מהן נתּגּיר ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלבֹוא

ּבּקהל  לבֹוא אסּורין ׁשּיהיּו עליהם ּגזר זכרים ויהֹוׁשע אחד , ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מקּדׁש, ׁשּיׁש ּבזמן אּלא אֹותן אסר ולא נקבֹות; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואחד

ּתלה  אלהי", לבית - מים וׁשאבי עצים "וחטבי ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבּמקּדׁש. ְְִַַָָָָהרחקתן

.‚Î.הּמקּדׁש לעבֹודת ׁשּנתנם לפי 'נתינים', הּנקראין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוהן
ּבזמן  ואפּלּו לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר ּדוד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבא

מקּדׁש ּדויד ׁשאין ׁשּנתן הּנתינים "ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹותם  ּתלה ׁשּלא למדּת, הא הּלוּים". לעבדת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹוהּׂשרים

ְִַָּבּמקּדׁש.
.„Î עּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם ּגזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה

ּבהם  ׁשהיתה ׁשאּול ואכזרּיּות ּבני ׁשבעת ׁשּבּקׁשּו ּבעת , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
עליהם. רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹּבחיר

.‰Î וערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה
ׁשּבארץ  הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

ו  הם; אחרים אנׁשים עּתה, ׁשּבׂשדה מצרים האדֹומּיים כן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אּמֹות  ּבכל האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל ְְְְְְֱֲִִִַַָָָֻֻאדֹום.
מהן  הּפֹורׁש ׁשּכל - הּכל הּתר מּתרים, ׁשהם ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהעֹולם

הרב  מן ׁשּפרׁש חזקתֹו ּבּזמן להתּגּיר, הּגר ּכׁשּיתּגּיר לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבין  עּמֹוני, ּבין מצרי, ּבין אדֹומי, ּבין - מקֹום ּבכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּזה
ואחד  הּזכרים אחד - האּמֹות ׁשאר ּבין ּכּוׁשי, ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמֹואבי,

מּיד. ּבּקהל לבֹוא מּתרין ְִִֵַַָָָָָֻהּנקבֹות,

ה'תשע"ג  כסלו ט"ו חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּוטבילה,‡. ּבמילה, - לּברית יׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה

.וקרּבן  ְְָָ
יאכל ·. לא ערל "וכל ּכׁשּנאמר: ּבמצרים. היתה - ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה

מילה ּבֹו" ּברית ּבּטלּו ׁשּכּלם רּבנּו, מׁשה אֹותם מל ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ינצרּו". ּוברית" נאמר: זה ועל לוי; מּׁשבט חּוץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבמצרים,

ּתֹורה ‚. מּתן קדם ּבּמדּבר, היתה - ּכׁשּנאמר:ּוטבילה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּנאמר: - וקרּבן ׂשמלתם". וכּבסּו ּומחר, הּיֹום ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֹ"וקּדׁשּתם
ּכל  ידי על עלת", וּיעלּו יׂשראל, ּבני נערי את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ"וּיׁשלח

הקרי  בּום.יׂשראל ְְִִִֵָ
ּולהסּתֹופף „. לּברית, להּכנס הּגֹוי ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכן

מילה, צרי - ּתֹורה עֹול עליו ויקּבל הּׁשכינה, ּכנפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחת
קרּבן  והרצאת וקרּבן,ּוטבילה, טבילה - היא נקבה ואם ; ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ

והרצאת  ּוטבילה ּבמילה אּתם מה - ּכּגר" "ּככם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
קרּבן. והרצאת ּוטבילה ּבמילה לדֹורֹות הּגר אף ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָקרּבן,

אֹו‰. תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵַַַַָָּומה
עֹולה  ּוׁשניהם יֹונה, בני קרּבן,ׁשני ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קרּבנֹו. יביא הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה; מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָצרי
.Â ׁשּימּול עד ּגר, אינֹו - מל ולא ּטבל אֹו טבל, ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגר

ּבית ויטּבל  צרי והּדבר והֹואיל ׁשלׁשה. ּבפני לטּבל וצרי . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֹ
ּבּלילה; ולא טֹוב , ּביֹום ולא ּבׁשּבת, אֹותֹו מטּבילין אין ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹּדין,

ּגר. זה הרי הטּבילּוהּו, ְְֲִִִֵֵֶואם
.Ê היא ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגר
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d`ia ixeqi` zekld - elqk f"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

טבילה לֹו צרי ּבנּה אין וטבלה, ׁשּנתּגּירה מעּברת טבל ; . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ׁשנים  ּבפני ואפּלּו עצמֹו, לבין ּבינֹו ונתּגּיר עצמֹו, לבין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַּבינֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית 'נתּגּירּתי ואמר: ּבא ּגר. אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עדים. ׁשּיביא עד ּבּקהל, לבֹוא נאמן אינֹו - ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהטּבילּוני'
.Á:ואמר ּבנים, לֹו ויׁש לגּיֹורת, אֹו ליׂשראלית, נׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהיה

ואינֹו עצמֹו, את לפסל נאמן - עצמי' לבין ּביני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'נתּגּירּתי
ּדין  ּבבית וטֹובל וחֹוזר הּבנים; את לפסל .נאמן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

.Ë ּכגֹון ּתמיד, יׂשראל ּבדרכי נֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת
וכן  ּבזה, וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש לנּדתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּתטּבל
הּמצוֹות  ּכל ועֹוׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יׂשראל, ּבדרכי ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגר
עדים  ׁשם ׁשאין ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
להתערב  ּבאּו אם כן, ּפי על ואף נתּגּירּו. מי ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמעידין
ׁשּיטּבלּו אֹו עדים, ׁשּיביאּו עד אֹותם מּׂשיאין אין - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביׂשראל

ּגֹויים  והחזקּו הֹואיל .ּבפנינּו, ְְְְִִֵָֻ
.È,נאמן - ּדין ּבבית ונתּגּיר ּגֹוי, ׁשהיה ואמר ׁשּבא מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל

ׁשהּתיר  הּפה הּוא ׁשאסר אמּורים?*.ׁשהּפה ּדברים ּבּמה  ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבחזקת  ׁשם הּכל ׁשחזקת הּימים, ּובאֹותן יׂשראל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּכ ואחר ראיה, להביא צרי - לארץ ּבחּוצה אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל.

ּבּיחּוסין. מעלה ׁשּזֹו אֹומר, ואני יׂשראלית; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָיּׂשא
.‡È ּומטּבילין מלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם

עבדּות  לׁשם הּגֹויים מן הּנלקחים העבדים עבד את הּלֹוקח . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
עצמֹו; קנה - חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד וקדם הּגֹוי, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמן
לׁשם  ּבפניכם טֹובל 'הריני טבילה: ּבעת ׁשּיאמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹוהּוא

לפרׁש צרי אינֹו רּבֹו, ּבפני טבל ואם [שהוא ּגרּות'; ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ
רּבֹולגירות] צרי לפיכ נׁשּתחרר. ׁשּטבל, ּכיון אּלא ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּמים במים]לתקפֹו בעודו מלאכה עליו ׁשּיעלה [להטיל עד , ְְֲִֶֶַַַַָ
ׁשעּבּודֹו[עדיין]והּוא הטבילה ּתחת את לפרש ניתן לא [וכך ְְִַַ

לשחרור] עבדּות שהיא ׁשּלׁשם הּדּינין, ּבפני ּומֹודיעֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַָ
ּכגר, ּובּיֹום, ׁשלׁשה ּבפני אּלא טֹובל העבד ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמטּבילֹו;

היא. ּגרּות ְִִֵֶָׁשּמקצת
.·È העבד ׁשלׁשה ּכׁשּיׁשּתחרר ּבפני אחרת טבילה צרי , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לקּבל  צרי ואין ּכיׂשראל; ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּיֹום,
ּכׁשּטבל  הֹודיעּוהּו ׁשּכבר הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצוֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו

עבדּות. ְְֵַלׁשם
.‚È הּגרים את מטּבילין ׁשם נּדה, לטבילת הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובמקוה

ּבנּדה, ׁשחֹוצץ ּדבר וכל המׁשחררים; ואת העבדים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּובמׁשחררים. ּובעבדים ּבגרים ְְְֲִִִִֵֵַָָֻחֹוצץ

.„È יעל אֹואל יׂשראל, את הּמֹוׁשיע ׁשּׁשמׁשֹון ,ּדעּת על ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ידידיה  יׂשראל מל ּבגּיּותן;ׁשלמה נכרּיֹות נׁשים נׂשאּו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

אֹו הּגר ּכׁשּיבֹוא הּנכֹונה ׁשהּמצוה הּוא: ּכ הּדבר סֹוד ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּיּטל, ממֹון ּבגלל ׁשּמא - אחריו ּבֹודקין להתּגּיר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּגּיֹורת
להּכנס  ּבא הּפחד, מּפני אֹו לּה, ׁשּיזּכה ׂשררה ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ּבאּׁשה  נתן עיניו ׁשּמא אחריו ּבֹודקין הּוא, איׁש ואם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלּדת;
מּבחּורי  ּבבחּור נתנה עיניה ׁשּמא היא, אּׁשה ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָיהּודית,
על  ּכבד אֹותן מֹודיעין - עּלה להן נמצא לא אם ְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹיׂשראל.
ּכדי  הארצֹות, עּמי על ּבעׂשּיתּה ׁשּיׁש וטרח ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּתֹורה
מאהבה  ׁשחזרּו אֹותן וראּו ּפרׁשּו, ולא קּבלּו אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּיפרׁשּו;

ללכת  היא מתאּמצת ּכי "וּתרא ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
אליה". לדּבר וּתחּדל ְְִֵֵֶֶַַַָָאּתּה,

.ÂË- ּוׁשלמה ּדוד ימי ּכל ּגרים ּדין ּבית קּבלּו לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹלפיכ
ּבׁשביל  ׁשּמא ׁשלמה, ּובימי חזרּו, הּפחד מן ׁשּמא ּדוד, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבימי
ׁשּכל  חזרּו; יׂשראל ּבּה ׁשהיּו הּגדֹולה והּטֹובה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמלכּות
מּגרי  אינֹו העֹולם, מהבלי ּדבר ּבׁשביל הּגֹויים מן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהחֹוזר

ּדוד הּצדק  ּבימי מתּגּירים הרּבה ּגרים היּו כן ּפי על ואף . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
להן, חֹוׁשׁשין הּגדֹול ּדין ּבית והיּו הדיֹוטֹות, ּבפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּוׁשלמה
מקרבין  ולא מקֹום, מּכל ׁשּטבלּו אחר אֹותן, ּדֹוחין ְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹלא

אחריתן. ׁשּתראה עד ֲִֵֶֶַַָָָאֹותן,
.ÊËׁשּגּי ּונׂשאן ּולפי נׁשים ׁשלמה ונׂשא,ר ּגּיר ׁשמׁשֹון וכן , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

ּפי  על ולא ּדבר, ּבׁשביל אּלא אּלּו חזרּו ׁשּלא ידּוע ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהּדבר
ּובאּסּורן  ּגֹויֹות, הן ּכאּלּו הּכתּוב וחׁשבן - ּגּירּום ּדין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבית
עֹובדֹות  ׁשהן ּתחּלתן, על סֹופן ׁשהֹוכיח ועֹוד, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָעֹומדין.
הּכתּוב  עליו והעלה ּבמֹות, להן ּובנּו ׁשּלהן, זרה ְֱֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָעבֹודה

ּבמה". ׁשלמה יבנה "אז ׁשּנאמר: ּבנאן, הּוא ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכאּלּו
.ÊÈ הּמצוֹות הֹודיעּוהּו ׁשּלא אֹו אחריו, ּבדק ּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּגר

ּגר; זה הרי - הדיֹוטֹות ׁשלׁשה ּבפני וטבל ּומל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוענׁשן,
וטבל, ּומל הֹואיל - מתּגּיר הּוא ּדבר ׁשּבׁשביל נֹודע ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָואפּלּו
צדקּותֹו ׁשּיתּבאר עד לֹו, וחֹוׁשׁשין הּגֹויים; מּכלל .יצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מׁשּמד, ּכיׂשראל הּוא הרי - זרה עבֹודה ועבד חזר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻואפּלּו
ׁשּטבל, מאחר אבדתֹו; להחזיר ּומצוה קּדּוׁשין; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּדּוׁשיו
ואף  נׁשֹותיהן, ּוׁשלמה ׁשמׁשֹון קּים ּולפיכ ּכיׂשראל. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹנעׂשה

סֹודן. ׁשּנגלה ּפי ְִִֶַָָעל
.ÁÈ ליׂשראל ּגרים להן 'קׁשים חכמים: אמרּו זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּפני

צרעת' יׂשראל,ּכנגע את ּומטעין ּדבר, ּבׁשביל חֹוזר ׁשרּבן - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ארע  מה ּולמד צא ׁשּנתּגּירּו. אחר מהן לפרׁש הּדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוקׁשה

הּתאוה  ּובקברֹות העגל ּבמעׂשה הּנסיֹונֹות ּבּמדּבר רב וכן ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּתחּלה. ּבהן היּו האספסּוף -ְְֲִֶַָָָָ

ה'תשע"ג  כסלו ט"ז שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ויבּדקּו‡. להתּגּיר, ּכׁשּיבֹוא הּצדק ? ּגרי מקּבלין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד

ׁשּבאת  ראית 'מה לֹו: אֹומרין - עּלה ימצאּו ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹאחריו
ּדחּופים  ּדוים הּזה ּבּזמן ׁשּיׂשראל יֹודע אּתה אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר?

אמר:[שפלים]ּומסחפין עליהן'? ּבאין ויּסּורין ּומטרפין, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֻ
מּיד. אֹותֹו מקּבלין - ּכדאי' ואיני יֹודע, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ'אני

ואּסּור ·. הּׁשם יחּוד ׁשהּוא הּדת, עּקרי אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָּומֹודיעין
מקצת  אֹותֹו ּומֹודיעין זה. ּבדבר ּומאריכין זרה; ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָעבֹודה
ּבדבר  מאריכין ואין חמּורֹות; מצוֹות ּומקצת קּלֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָמצוֹות
עני  ּומעׂשר ּופאה, ׁשכחה לקט עוֹון אֹותֹו ּומֹודיעין .זה. ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

'הוי  לֹו: אֹומרין ּכיצד? מצוֹות. ׁשל ענׁשן אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַָָּומֹודיעין
אּתה  אי חלב, אכלּת אם - זֹו לדת ּבאת ׁשּלא ׁשעד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹודע
ועכׁשו  סקילה; ענּוׁש אּתה אי ׁשּבת, חּללּת אם ּכרת; ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָענּוׁש
חּללּת אם ּכרת; ענּוׁש אּתה חלב, אכלּת אם - ׁשּתתּגּיר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחר
מדקּדקין  ואין עליו מרּבין ואין סקילה'. ענּוׁש אּתה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבת,
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טבילה לֹו צרי ּבנּה אין וטבלה, ׁשּנתּגּירה מעּברת טבל ; . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ׁשנים  ּבפני ואפּלּו עצמֹו, לבין ּבינֹו ונתּגּיר עצמֹו, לבין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַּבינֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית 'נתּגּירּתי ואמר: ּבא ּגר. אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עדים. ׁשּיביא עד ּבּקהל, לבֹוא נאמן אינֹו - ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהטּבילּוני'
.Á:ואמר ּבנים, לֹו ויׁש לגּיֹורת, אֹו ליׂשראלית, נׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהיה

ואינֹו עצמֹו, את לפסל נאמן - עצמי' לבין ּביני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'נתּגּירּתי
ּדין  ּבבית וטֹובל וחֹוזר הּבנים; את לפסל .נאמן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

.Ë ּכגֹון ּתמיד, יׂשראל ּבדרכי נֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת
וכן  ּבזה, וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש לנּדתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּתטּבל
הּמצוֹות  ּכל ועֹוׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יׂשראל, ּבדרכי ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגר
עדים  ׁשם ׁשאין ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
להתערב  ּבאּו אם כן, ּפי על ואף נתּגּירּו. מי ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמעידין
ׁשּיטּבלּו אֹו עדים, ׁשּיביאּו עד אֹותם מּׂשיאין אין - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביׂשראל

ּגֹויים  והחזקּו הֹואיל .ּבפנינּו, ְְְְִִֵָֻ
.È,נאמן - ּדין ּבבית ונתּגּיר ּגֹוי, ׁשהיה ואמר ׁשּבא מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל

ׁשהּתיר  הּפה הּוא ׁשאסר אמּורים?*.ׁשהּפה ּדברים ּבּמה  ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבחזקת  ׁשם הּכל ׁשחזקת הּימים, ּובאֹותן יׂשראל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּכ ואחר ראיה, להביא צרי - לארץ ּבחּוצה אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל.

ּבּיחּוסין. מעלה ׁשּזֹו אֹומר, ואני יׂשראלית; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָיּׂשא
.‡È ּומטּבילין מלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם

עבדּות  לׁשם הּגֹויים מן הּנלקחים העבדים עבד את הּלֹוקח . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
עצמֹו; קנה - חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד וקדם הּגֹוי, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמן
לׁשם  ּבפניכם טֹובל 'הריני טבילה: ּבעת ׁשּיאמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹוהּוא

לפרׁש צרי אינֹו רּבֹו, ּבפני טבל ואם [שהוא ּגרּות'; ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ
רּבֹולגירות] צרי לפיכ נׁשּתחרר. ׁשּטבל, ּכיון אּלא ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּמים במים]לתקפֹו בעודו מלאכה עליו ׁשּיעלה [להטיל עד , ְְֲִֶֶַַַַָ
ׁשעּבּודֹו[עדיין]והּוא הטבילה ּתחת את לפרש ניתן לא [וכך ְְִַַ

לשחרור] עבדּות שהיא ׁשּלׁשם הּדּינין, ּבפני ּומֹודיעֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַָ
ּכגר, ּובּיֹום, ׁשלׁשה ּבפני אּלא טֹובל העבד ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמטּבילֹו;

היא. ּגרּות ְִִֵֶָׁשּמקצת
.·È העבד ׁשלׁשה ּכׁשּיׁשּתחרר ּבפני אחרת טבילה צרי , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לקּבל  צרי ואין ּכיׂשראל; ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּיֹום,
ּכׁשּטבל  הֹודיעּוהּו ׁשּכבר הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצוֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו

עבדּות. ְְֵַלׁשם
.‚È הּגרים את מטּבילין ׁשם נּדה, לטבילת הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובמקוה

ּבנּדה, ׁשחֹוצץ ּדבר וכל המׁשחררים; ואת העבדים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּובמׁשחררים. ּובעבדים ּבגרים ְְְֲִִִִֵֵַָָֻחֹוצץ

.„È יעל אֹואל יׂשראל, את הּמֹוׁשיע ׁשּׁשמׁשֹון ,ּדעּת על ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ידידיה  יׂשראל מל ּבגּיּותן;ׁשלמה נכרּיֹות נׁשים נׂשאּו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

אֹו הּגר ּכׁשּיבֹוא הּנכֹונה ׁשהּמצוה הּוא: ּכ הּדבר סֹוד ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּיּטל, ממֹון ּבגלל ׁשּמא - אחריו ּבֹודקין להתּגּיר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּגּיֹורת
להּכנס  ּבא הּפחד, מּפני אֹו לּה, ׁשּיזּכה ׂשררה ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ּבאּׁשה  נתן עיניו ׁשּמא אחריו ּבֹודקין הּוא, איׁש ואם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלּדת;
מּבחּורי  ּבבחּור נתנה עיניה ׁשּמא היא, אּׁשה ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָיהּודית,
על  ּכבד אֹותן מֹודיעין - עּלה להן נמצא לא אם ְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹיׂשראל.
ּכדי  הארצֹות, עּמי על ּבעׂשּיתּה ׁשּיׁש וטרח ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּתֹורה
מאהבה  ׁשחזרּו אֹותן וראּו ּפרׁשּו, ולא קּבלּו אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּיפרׁשּו;

ללכת  היא מתאּמצת ּכי "וּתרא ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
אליה". לדּבר וּתחּדל ְְִֵֵֶֶַַַָָאּתּה,

.ÂË- ּוׁשלמה ּדוד ימי ּכל ּגרים ּדין ּבית קּבלּו לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹלפיכ
ּבׁשביל  ׁשּמא ׁשלמה, ּובימי חזרּו, הּפחד מן ׁשּמא ּדוד, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבימי
ׁשּכל  חזרּו; יׂשראל ּבּה ׁשהיּו הּגדֹולה והּטֹובה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמלכּות
מּגרי  אינֹו העֹולם, מהבלי ּדבר ּבׁשביל הּגֹויים מן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהחֹוזר

ּדוד הּצדק  ּבימי מתּגּירים הרּבה ּגרים היּו כן ּפי על ואף . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
להן, חֹוׁשׁשין הּגדֹול ּדין ּבית והיּו הדיֹוטֹות, ּבפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּוׁשלמה
מקרבין  ולא מקֹום, מּכל ׁשּטבלּו אחר אֹותן, ּדֹוחין ְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹלא

אחריתן. ׁשּתראה עד ֲִֵֶֶַַָָָאֹותן,
.ÊËׁשּגּי ּונׂשאן ּולפי נׁשים ׁשלמה ונׂשא,ר ּגּיר ׁשמׁשֹון וכן , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

ּפי  על ולא ּדבר, ּבׁשביל אּלא אּלּו חזרּו ׁשּלא ידּוע ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהּדבר
ּובאּסּורן  ּגֹויֹות, הן ּכאּלּו הּכתּוב וחׁשבן - ּגּירּום ּדין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבית
עֹובדֹות  ׁשהן ּתחּלתן, על סֹופן ׁשהֹוכיח ועֹוד, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָעֹומדין.
הּכתּוב  עליו והעלה ּבמֹות, להן ּובנּו ׁשּלהן, זרה ְֱֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָעבֹודה

ּבמה". ׁשלמה יבנה "אז ׁשּנאמר: ּבנאן, הּוא ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכאּלּו
.ÊÈ הּמצוֹות הֹודיעּוהּו ׁשּלא אֹו אחריו, ּבדק ּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּגר

ּגר; זה הרי - הדיֹוטֹות ׁשלׁשה ּבפני וטבל ּומל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוענׁשן,
וטבל, ּומל הֹואיל - מתּגּיר הּוא ּדבר ׁשּבׁשביל נֹודע ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָואפּלּו
צדקּותֹו ׁשּיתּבאר עד לֹו, וחֹוׁשׁשין הּגֹויים; מּכלל .יצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מׁשּמד, ּכיׂשראל הּוא הרי - זרה עבֹודה ועבד חזר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻואפּלּו
ׁשּטבל, מאחר אבדתֹו; להחזיר ּומצוה קּדּוׁשין; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּדּוׁשיו
ואף  נׁשֹותיהן, ּוׁשלמה ׁשמׁשֹון קּים ּולפיכ ּכיׂשראל. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹנעׂשה

סֹודן. ׁשּנגלה ּפי ְִִֶַָָעל
.ÁÈ ליׂשראל ּגרים להן 'קׁשים חכמים: אמרּו זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּפני

צרעת' יׂשראל,ּכנגע את ּומטעין ּדבר, ּבׁשביל חֹוזר ׁשרּבן - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ארע  מה ּולמד צא ׁשּנתּגּירּו. אחר מהן לפרׁש הּדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוקׁשה

הּתאוה  ּובקברֹות העגל ּבמעׂשה הּנסיֹונֹות ּבּמדּבר רב וכן ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּתחּלה. ּבהן היּו האספסּוף -ְְֲִֶַָָָָ

ה'תשע"ג  כסלו ט"ז שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ויבּדקּו‡. להתּגּיר, ּכׁשּיבֹוא הּצדק ? ּגרי מקּבלין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד

ׁשּבאת  ראית 'מה לֹו: אֹומרין - עּלה ימצאּו ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹאחריו
ּדחּופים  ּדוים הּזה ּבּזמן ׁשּיׂשראל יֹודע אּתה אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר?

אמר:[שפלים]ּומסחפין עליהן'? ּבאין ויּסּורין ּומטרפין, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֻ
מּיד. אֹותֹו מקּבלין - ּכדאי' ואיני יֹודע, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ'אני

ואּסּור ·. הּׁשם יחּוד ׁשהּוא הּדת, עּקרי אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָּומֹודיעין
מקצת  אֹותֹו ּומֹודיעין זה. ּבדבר ּומאריכין זרה; ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָעבֹודה
ּבדבר  מאריכין ואין חמּורֹות; מצוֹות ּומקצת קּלֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָמצוֹות
עני  ּומעׂשר ּופאה, ׁשכחה לקט עוֹון אֹותֹו ּומֹודיעין .זה. ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

'הוי  לֹו: אֹומרין ּכיצד? מצוֹות. ׁשל ענׁשן אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַָָּומֹודיעין
אּתה  אי חלב, אכלּת אם - זֹו לדת ּבאת ׁשּלא ׁשעד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹודע
ועכׁשו  סקילה; ענּוׁש אּתה אי ׁשּבת, חּללּת אם ּכרת; ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָענּוׁש
חּללּת אם ּכרת; ענּוׁש אּתה חלב, אכלּת אם - ׁשּתתּגּיר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחר
מדקּדקין  ואין עליו מרּבין ואין סקילה'. ענּוׁש אּתה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבת,
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רעה, לדר טֹובה מּדר ּולהּטֹותֹו לטרדֹו יגרם ׁשּמא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹעליו,
הא  את מֹוׁשכין אין רּכים;ׁשּבּתחּלה רצֹון ּבדברי אּלא דם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכ ואחר אמׁשכם", אדם "ּבחבלי אֹומר: הּוא ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָוכן
אהבה". ֲֲַַָ"ּבעבֹותֹות

מֹודיעין ‚. ּכ מצוֹות, ׁשל ענׁשן אֹותֹו ׁשּמֹודיעין ְְְִִִִִֵֶֶָָָּוכׁשם
מצוֹות  ׁשּבעׂשּית אֹותֹו ּומֹודיעין מצוֹות; ׁשל ׂשכרן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָאֹותֹו

הּבא, העֹולם לחּיי יזּכה אּלא אּלּו ּגמּור צּדיק ׁשם וׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ויֹודען. אּלּו מצוֹות ׁשעֹוׂשה חכמה ְְְְִֵֶֶַַָָָּבעל

אּלא „. צפּון אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, 'הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָואֹומרין
ּבעֹולם  ּבצער יׂשראל ׁשּתראה וזה יׂשראל; והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּצּדיקים,
טֹובה  רב לקּבל יכֹולין ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּזה,
ׂשכר  ויפסידּו ויתעּו לבבם ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבעֹולם

הּבא  וּיבעט".העֹולם יׁשרּון "וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין , ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּכדי (‰.) ּפרענ ּות, רב עליהם מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֻואין

יאבדּו ּומאריכין ׁשּלא עֹומדין'; והם ּכלין, האּמֹות ּכל אּלא , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הֹול - לקּבל רצה ולא ּבֹו חזר אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּדבר
מּיד; אֹותֹו מלין אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלדרּכֹו.
עד  אֹותֹו ּומׁשהין ּברית. ּדם מּמּנּו מּטיפין - מהּול היה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָואם

מט  ּכ ואחר ׁשלמה, רפּואה אֹותֹו.ׁשּיתרּפא ּבילין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
.Â מצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו; על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָֹּוׁשלׁשה

ּבּמים  עֹומד והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת .קּלֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
צּוארּה, עד ּבּמים אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָואם
ּומקצת  קּלֹות מצֹות מקצת אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ. ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוהּדּינין
טֹובלת  ּכ ואחר ּבּמים; יֹוׁשבת והיא חמּורֹות, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמצֹות
אֹותּה יראּו ׁשּלא ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן מחזירין והם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבפניהן,

הּמים. מן ְֲִִֶֶַַַּכׁשּתעלה
.Ê יעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּגֹוי זה ּתֹוׁשב? ּגר הּוא ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאיזה

ולא  מל ולא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר עם זרה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹעבֹודה
העֹולם; אּמֹות מחסידי והּוא אֹותֹו, מקּבלין זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֻטבל
ּבינינּו להֹוׁשיבֹו לנּו ׁשּמּתר לפי 'ּתֹוׁשב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻולּמה

יׂשראל  זרה.ּבארץ עבֹודה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.Á נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין אבל ואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אחד מּדקּדּוק חּוץ ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּבל אפּלּו הּזה, -ּבּזמן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
אֹותֹו. מקּבלין ְְִֵַאין

.Ë הּגֹויים מן הּנלקח ראית העבד 'מה לֹו: אֹומרין אין - ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
'רצֹו לֹו: אֹומרים אּלא עבדי ׁשּבאת'; ּבכלל ׁשּתּכנס נ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לֹו מֹודיעין רצה, אם לא'? אֹו ה ּכׁשרים, מן ותהיה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹיׂשראל
ּכמֹו ּוׂשכרן, וענׁשן וחמּורֹות קּלֹות מצֹות ּומקצת הּדת ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעּקרי
אֹותֹו ּומֹודיעין ּכּגר, אֹותֹו ּומטּבילין הּגר; את ְִִִִִִֵֵֶֶַַַׁשּמֹודיעין
ׁשנים  ּכל עליו מגלּגלין לקּבל, רצה לא ואם ּבּמים. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכׁשהּוא
ואם  ּכן. על יתר לקּימֹו ואסּור לּגֹויים; ּומֹוכרֹו חדׁש, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹעׂשר
ּתֹוׁשב  ּכגר יהיה אּלא ויטּבל, יּמֹול ׁשּלא מּתחּלה עּמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹהתנה
עבד  מקּימין ואין ּתֹוׁשב; ּגר ּכׁשהּוא ּבעבדּותֹו לקּימֹו מּתר -ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

הּיֹובל. ּבזמן אּלא ְִֵֶֶַַָָּכזה
.È ואׁשת אּמֹו, אּלא ערוה מּׁשּום עליהן אסּור אין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּגֹויים

ּובהמה  ּוזכּור, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו ּכמֹואביו, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

עריֹות  ׁשאר אבל ּומלחמֹות; מלכים ּבהלכֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּיתּבאר
להן. ֶָָֻמּתרֹות

.‡È,ׁשּנֹולד ּכקטן הּוא הרי ׁשּנׁשּתחרר, ועבד ׁשּנתּגּיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּגר
אינן  עבד, ּכׁשהּוא אֹו ּגֹוי ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיּו ּבׂשר ׁשאר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכל
מהן  אחת על חּיב אינֹו והן, הּוא נתּגּיר ואם ּבׂשר; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאר

ּכלל  ערוה .מּׁשּום ְְִֶָָ
.·Èמאּמֹו אחֹותֹו אֹו אּמֹו ׁשּיּׂשא לּגר ׁשּמּתר ּתֹורה, ֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּדין

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי זה, ּדבר אסרּו חכמים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנתּגּירּו;
זֹו היתה ׁשאמׁש קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻ'ּבאנּו
אחֹותֹו אֹו אּמֹו על ׁשּבא ּגר וכן מּתרת. והּיֹום לֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֻאסּורה

ּכ זה הרי ּבגּיּותּה, הּנכרית והיא על .בא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
.‚È נׂשּוי היה אם ּבׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

ּכמֹו אֹותן, מפריׁשין - ונתּגּירּו לאחֹותֹו, אֹו לאּמֹו ּגֹוי ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָּכׁשהּוא
ואׁשּתֹוׁשּבארנּו הּוא ונתּגּיר עריֹות, לׁשאר נׂשּוי היה ואם ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנתּגּיר, אחר האם ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּבוּדאי  ׁשּיֹודע ּפי על אף האב, ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמּדברי
ׁשל  ׁשאביו ּברּור ׁשּדבר ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו; ׁשארֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּזה
אביו. ׁשאר על  ּגזרּו לא כן, ּפי על ואף זה; ׁשל אביו הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
אביו, אחי ואׁשת מאביו, אחיו אׁשת הּגר נֹוׂשא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ
לאביו  אֹו לאחיו ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת
אּמֹו אחֹות וכן ׁשּנתּגּירּו; אחר לבנֹו אֹו אביו לאחי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָאֹו
אבל  לֹו. מּתרת - ׁשּנתּגּירה ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאביה,
ולא  מאּמּה, אּמֹו אחֹות ולא מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוׂשא ְְֲֲִִִֵֵֵֵָֹֹֹאינֹו
אבל  ׁשּנתּגּיר; אחר מאּמֹו אחיו ׁשּנׂשאּה מאּמֹו אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשת

זה הרי ּגֹוי, ּכׁשהּוא אחיו נׂשאּה לֹו.אם מּתרת ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ
.„È ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתם ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני

אח  אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה .ּולדתם ְִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.ÂË האם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה ּגּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוׂשא

- ומתה ּגּיֹורת נׂשא הּׁשנּיה; ּומגרׁש מהן, אחת עם יׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אּמ לּׂשא מּתר זה ּבחּייהן.הרי אּלא ּגזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו ּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ּגזרּו ׁשּלא האב, מן ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא אדם ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר

.ÊËמשנית]הּׁשנּיֹות מדרגה דרבנן ּגזרּו[עריות לא ּכּלן, ְְִַָָֹֻ
אדם  ונֹוׂשא אּמֹו, אם לּׂשא הּגר מּתר לפיכ ּבגרים. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהן
הּׁשנּיֹות. ׁשאר וכן ּבּתּה, ּבת ּבת אֹו אּמּה, אם ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגּיֹורת

.ÊÈ לֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ּבהן  וכּיֹוצא ואחֹותֹו ואין ּבּתֹו ּגֹויים, מּכלל יצא ׁשּכבר - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לכלל  ּבא ולא עליו, אסּורֹות הּגֹויים על האסּורֹות ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹהעריֹות
הּגרים. על האסּורֹות עריֹות עליו ׁשּיאסרּו ּכדי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל,

.ÁÈ,יהרגּו ּובהמה, זכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
אדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשאּסּור

.ËÈ לּגרים ׁשאסּור ּכל ּכגרים: הן הרי ׁשּנׁשּתחררּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעבדים
להן  מּתר - לּגרים הּמּתר וכל להן, אסּור אדם - נֹותן . ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

לׁשני  אחת ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו לעבּדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשפחתֹו
הן  הרי אּלא ּדבר ׁשּום צריכין ואינן לכּתחּלה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעבדים
מיחדת, ׁשאינּה אֹו זה לעבד מיחדת ׁשהיא וׁשפחה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֻֻּכבהמה.
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על א  לגֹויים אֹו ליׂשראל, אּלא איׁשּות ׁשאין לפי - היא חת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
על  לעבדים ולא העבדים, על לעבדים לא אבל ְֲֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָֹֹהּגֹויים,

ְִֵָיׂשראל.

ה'תשע"ג  כסלו י"ז קודש שבת יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה איזה‡. האמּור "ממזר" מן הּוא מערוה הּבא זה ? ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ממזר; ואינֹו ּפגּום מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעריֹות
ּבין  ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין - העריֹות ׁשאר על הּבא ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
נקבֹות  ואחד זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבזדֹון
לעֹולם. ּכלֹומר עׂשירי", ּדֹור "ּגם ׁשּנאמר: - לעֹולם ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

ממזרת ·. ׁשּנׂשא יׂשראלי אֹו יׂשראלית, ׁשּנׂשא ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אינֹו ּבעל, ולא קּדׁש לֹוקין; הּקּדּוׁשין, אחר ׁשּבעלּו ּכיון -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ללֹוקה  ׁשאין - ממזרת מּׁשּום לֹוקין אינן קּדׁש, ולא ּבעל . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּב על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי אּלא ּבכל קּדּוׁשין, ּבלא עילה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אלמנה, על ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכהן
ערוה. אינּה ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשּנּׂשאת

ּכׁשר ‚. הּולד - יׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּביןּגֹוי ּבפנּויה , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבאים  ועבד וגֹוי ּברצֹון; ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבין
הּולד  - הּגֹויה על הּבא ּוממזר ממזר. הּולד - הּממזרת ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעל
על  ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר הּוא הרי נתּגּיר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגֹוי;
עבדים  ּכׁשאר ּכׁשר הּולד - ׁשחררֹו עבד; הּולד - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשפחה

יׂשראל. ּבבת ּומּתר ְְְְִִֵַָָָֻֻמׁשחררין,
מן „. אֹו הּגֹוי, מן אֹו העבד, מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מׁשּגיחין  ואין ּכאּמֹו, הּוא הרי - הּגֹויה מן אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּׁשפחה,
האב  ּכדי על ׁשפחה לּׂשא לממזר הּתירּו זה, ּדבר לפי . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבני  ונמצאּו אֹותן, מׁשחרר הּוא ׁשהרי - ּבניו את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהר
הּבנים. ּתּקנת מּפני לממזר, הּׁשפחה על גזרּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹחֹורין;

איׁש‰. אׁשת על הּבא חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמי
עבדּות  וצד ממזרּות ׁשּצד מּפני ּתּקנה, לֹו אין הּבן אֹותֹו -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּכמֹותֹו ּבניו ונמצאּו ּבׁשפחה, אסּור לפיכ ּבֹו; ְְְְְְְְִִִִָָָָָָֹמערבים

.לעֹולם  ְָ
.Â ועבד עבד, זה הרי ׁשּטבלה, הּׁשפחה על הּבא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

ּגֹוי ׁשּטבל הּולד הּגֹויה, על אבל ׁשּבא האם; אחר הּל - ֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבת  ּגֹויה על ׁשּבא ּגֹוי עבד אֹו ּגֹויה, ׁשפחה על הּבא ְִֶֶֶַַַַָָָָָּגֹוי

הּזכר. אחר הּל - ִֵַַַַָָחֹורין
.Ê לגר מּתרת הּממזרת וכן ּגּיֹורת, לּׂשא מּתר ;ממזר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

הּפגּום; אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, מּׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּבנים
ה'. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל ה'", "ּבקהל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.Áׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ּבן והֹולידּו לגר, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּגּיֹורת
עד  ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי ּבקדּׁשה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻולדתֹו
ּכ ואחר ּגר; ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו, ּגּיּותֹו ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיׁשּתּקע

ּבממזרת  ּדין יאסר מׁשחררין, עבדים ואחד הּגרים ואחד . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
לכּלן. ְֶָָֻאחד

.Ë הּולד - ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּגר
ּדבר  לכל ּבממזרת.יׂשראלי ואסּור , ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָ

.È ּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר - הן ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹׁשלׁשה
סֹופרים  הערוה מּדברי מן ׁשּבא זה וּדאי? ממזר הּוא איזה . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּספק  ׁשּבא זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוּדאית,
אֹו קּדּוׁשין, ספק ׁשּנתקּדׁשה אּׁשה על הּבא ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָערוה,
ׁשּמת  ׁשּׁשמעה האּׁשה ּבהן. וכּיֹוצא ּגרּוׁשין, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָנתּגרׁשה
והיא  עליה ּבעלּה ּובא קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעלּה,

סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי - הּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַּתחת
.‡È העּבר הּוא 'מה לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֻּפנּויה

הּוא, ּכׁשר 'ּבן אמרה: אם - הּזה'? הּיּלֹוד אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָהּזה
ּכׁשר  והּבן נאמנת, זֹו הרי - נבעלּתי' על ּוליׂשראל ואף , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפסּולים. ּבּה ׁשּזּנתה העיר ׁשרב ְְִִִִֶֶָָָֹּפי
.·È חרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם

ׁשֹוטה  אֹו אּלמת נבעלּתי',אֹו הּממזר 'לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו, ׁשהּוא מֹודה ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו - הּנתין' 'לפלֹוני ְְֲִִִִִִֶֶֶַָאֹו
לּה, ׁשהֹודה זה עם ׁשּזנת ּכׁשם ממזר; ספק הּיּלֹוד זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרי

- 'ׁשתּוקי' הּנקרא הּוא וזה אחר. עם זנתה את ּכ ׁשּמּכיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
וּדאי. אביו את מּכיר ואינֹו ְִִִֵֶַַַָאּמֹו,

.‚È הּוא הרי - 'אסּופי' הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא ּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָוכן
הּוא  מה יֹודעין אנּו ׁשאין ממזר, .ספק ְְְִֵֵֵֶַַָ

.„Èאֹותֹו אם - הּוא' ּפלֹוני ּבן זה 'ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה
ּכׁשר  הּבן הרי ּכׁשר, ׁשל ּפלֹוני ּבנֹו זה להיֹות נאמנת ואינּה ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אסּור  הּבן ויהיה לדבריה, ׁשחֹוׁשׁשין לי ויראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפלֹוני.
אינּה - ממזר ּפלֹוני אֹותֹו ואם מּספק. ּפלֹוני, אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָּבקרֹובֹות
אּלא  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפיה, על וּדאי ממזר הּבן להיֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנאמנת

ממזר. ספק ְְְִֵֵֶַיהיה
.ÂË'הּוא ממזר זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

אֹותֹו האמינה ׁשּלא נאמן, אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן; -ְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבנֹו על אּלא הּׂשנּואה ּתֹורה ּבן הּבכר את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לאחרים. יּכירּנּו ֲִִִֵֶַַַיּכיר",
.ÊË לֹומר נאמן ּכ - ּבכֹור' זה 'ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

חלּוצה  ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן אֹו ממזר, היתה ׁשהּוא אם וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוממזר  ּבני, אינֹו זה 'עּבר לֹומר: נאמן - מעּברת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻאׁשּתֹו
ממזר, ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. ממזר ויהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּוא';
ׁשּיּודע  עד ּבממזרת, ואסּור יׂשראל; ּבבת עצמֹו לאסר ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמן
נאמן  אינֹו - בנים ּבני לֹו יׁש ואם ּכמֹוהּו. ּובנֹו ממזר. ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

בניו  ּבני עצמֹו.לפסל אּלא יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
.ÊÈ ּבחזקת הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָארּוסה

נבּדקה  ואם ּבממזרת. ואסּור יׂשראל, ּבבת ואסּור ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָממזר;
ּכׁשר  והּולד נאמנת, - נתעּברּתי' 'מארּוסי ואמרה: ואם אּמֹו . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הרי  - עליה' ּבאתי לא 'מעֹולם ואמר: הארּוס ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹהכחיׁשּה
ממזר' זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ּבחזקת היה ׁשאפּלּו ממזר; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּולד
לֹומר: נאמנת אּלא זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה נאמן. -ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
תצא, לא - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה; ואינּה נבעלּתי', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ'לארּוסי

ּכׁשר. מּמּנּו ְִֵֶָָָּוולדּה
.ÁÈ ועם ארּוסּה עם ארּוסה, והיא אחריה, מרּננים העם ְְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָהיּו

חמיו, ּבבית ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף - אחרים ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאנׁשים
לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי
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על א  לגֹויים אֹו ליׂשראל, אּלא איׁשּות ׁשאין לפי - היא חת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
על  לעבדים ולא העבדים, על לעבדים לא אבל ְֲֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָֹֹהּגֹויים,

ְִֵָיׂשראל.

ה'תשע"ג  כסלו י"ז קודש שבת יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה איזה‡. האמּור "ממזר" מן הּוא מערוה הּבא זה ? ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ממזר; ואינֹו ּפגּום מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעריֹות
ּבין  ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין - העריֹות ׁשאר על הּבא ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
נקבֹות  ואחד זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבזדֹון
לעֹולם. ּכלֹומר עׂשירי", ּדֹור "ּגם ׁשּנאמר: - לעֹולם ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

ממזרת ·. ׁשּנׂשא יׂשראלי אֹו יׂשראלית, ׁשּנׂשא ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אינֹו ּבעל, ולא קּדׁש לֹוקין; הּקּדּוׁשין, אחר ׁשּבעלּו ּכיון -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ללֹוקה  ׁשאין - ממזרת מּׁשּום לֹוקין אינן קּדׁש, ולא ּבעל . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּב על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי אּלא ּבכל קּדּוׁשין, ּבלא עילה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אלמנה, על ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכהן
ערוה. אינּה ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשּנּׂשאת

ּכׁשר ‚. הּולד - יׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּביןּגֹוי ּבפנּויה , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבאים  ועבד וגֹוי ּברצֹון; ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבין
הּולד  - הּגֹויה על הּבא ּוממזר ממזר. הּולד - הּממזרת ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעל
על  ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר הּוא הרי נתּגּיר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגֹוי;
עבדים  ּכׁשאר ּכׁשר הּולד - ׁשחררֹו עבד; הּולד - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשפחה

יׂשראל. ּבבת ּומּתר ְְְְִִֵַָָָֻֻמׁשחררין,
מן „. אֹו הּגֹוי, מן אֹו העבד, מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מׁשּגיחין  ואין ּכאּמֹו, הּוא הרי - הּגֹויה מן אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּׁשפחה,
האב  ּכדי על ׁשפחה לּׂשא לממזר הּתירּו זה, ּדבר לפי . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבני  ונמצאּו אֹותן, מׁשחרר הּוא ׁשהרי - ּבניו את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהר
הּבנים. ּתּקנת מּפני לממזר, הּׁשפחה על גזרּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹחֹורין;

איׁש‰. אׁשת על הּבא חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמי
עבדּות  וצד ממזרּות ׁשּצד מּפני ּתּקנה, לֹו אין הּבן אֹותֹו -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּכמֹותֹו ּבניו ונמצאּו ּבׁשפחה, אסּור לפיכ ּבֹו; ְְְְְְְְִִִִָָָָָָֹמערבים

.לעֹולם  ְָ
.Â ועבד עבד, זה הרי ׁשּטבלה, הּׁשפחה על הּבא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

ּגֹוי ׁשּטבל הּולד הּגֹויה, על אבל ׁשּבא האם; אחר הּל - ֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבת  ּגֹויה על ׁשּבא ּגֹוי עבד אֹו ּגֹויה, ׁשפחה על הּבא ְִֶֶֶַַַַָָָָָּגֹוי

הּזכר. אחר הּל - ִֵַַַַָָחֹורין
.Ê לגר מּתרת הּממזרת וכן ּגּיֹורת, לּׂשא מּתר ;ממזר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

הּפגּום; אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, מּׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּבנים
ה'. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל ה'", "ּבקהל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.Áׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ּבן והֹולידּו לגר, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּגּיֹורת
עד  ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי ּבקדּׁשה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻולדתֹו
ּכ ואחר ּגר; ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו, ּגּיּותֹו ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיׁשּתּקע

ּבממזרת  ּדין יאסר מׁשחררין, עבדים ואחד הּגרים ואחד . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
לכּלן. ְֶָָֻאחד

.Ë הּולד - ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּגר
ּדבר  לכל ּבממזרת.יׂשראלי ואסּור , ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָ

.È ּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר - הן ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹׁשלׁשה
סֹופרים  הערוה מּדברי מן ׁשּבא זה וּדאי? ממזר הּוא איזה . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּספק  ׁשּבא זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוּדאית,
אֹו קּדּוׁשין, ספק ׁשּנתקּדׁשה אּׁשה על הּבא ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָערוה,
ׁשּמת  ׁשּׁשמעה האּׁשה ּבהן. וכּיֹוצא ּגרּוׁשין, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָנתּגרׁשה
והיא  עליה ּבעלּה ּובא קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעלּה,

סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי - הּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַּתחת
.‡È העּבר הּוא 'מה לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֻּפנּויה

הּוא, ּכׁשר 'ּבן אמרה: אם - הּזה'? הּיּלֹוד אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָהּזה
ּכׁשר  והּבן נאמנת, זֹו הרי - נבעלּתי' על ּוליׂשראל ואף , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפסּולים. ּבּה ׁשּזּנתה העיר ׁשרב ְְִִִִֶֶָָָֹּפי
.·È חרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם

ׁשֹוטה  אֹו אּלמת נבעלּתי',אֹו הּממזר 'לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו, ׁשהּוא מֹודה ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו - הּנתין' 'לפלֹוני ְְֲִִִִִִֶֶֶַָאֹו
לּה, ׁשהֹודה זה עם ׁשּזנת ּכׁשם ממזר; ספק הּיּלֹוד זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרי

- 'ׁשתּוקי' הּנקרא הּוא וזה אחר. עם זנתה את ּכ ׁשּמּכיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
וּדאי. אביו את מּכיר ואינֹו ְִִִֵֶַַַָאּמֹו,

.‚È הּוא הרי - 'אסּופי' הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא ּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָוכן
הּוא  מה יֹודעין אנּו ׁשאין ממזר, .ספק ְְְִֵֵֵֶַַָ

.„Èאֹותֹו אם - הּוא' ּפלֹוני ּבן זה 'ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה
ּכׁשר  הּבן הרי ּכׁשר, ׁשל ּפלֹוני ּבנֹו זה להיֹות נאמנת ואינּה ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אסּור  הּבן ויהיה לדבריה, ׁשחֹוׁשׁשין לי ויראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפלֹוני.
אינּה - ממזר ּפלֹוני אֹותֹו ואם מּספק. ּפלֹוני, אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָּבקרֹובֹות
אּלא  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפיה, על וּדאי ממזר הּבן להיֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנאמנת

ממזר. ספק ְְְִֵֵֶַיהיה
.ÂË'הּוא ממזר זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

אֹותֹו האמינה ׁשּלא נאמן, אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן; -ְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבנֹו על אּלא הּׂשנּואה ּתֹורה ּבן הּבכר את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לאחרים. יּכירּנּו ֲִִִֵֶַַַיּכיר",
.ÊË לֹומר נאמן ּכ - ּבכֹור' זה 'ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

חלּוצה  ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן אֹו ממזר, היתה ׁשהּוא אם וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוממזר  ּבני, אינֹו זה 'עּבר לֹומר: נאמן - מעּברת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻאׁשּתֹו
ממזר, ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. ממזר ויהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּוא';
ׁשּיּודע  עד ּבממזרת, ואסּור יׂשראל; ּבבת עצמֹו לאסר ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמן
נאמן  אינֹו - בנים ּבני לֹו יׁש ואם ּכמֹוהּו. ּובנֹו ממזר. ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

בניו  ּבני עצמֹו.לפסל אּלא יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
.ÊÈ ּבחזקת הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָארּוסה

נבּדקה  ואם ּבממזרת. ואסּור יׂשראל, ּבבת ואסּור ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָממזר;
ּכׁשר  והּולד נאמנת, - נתעּברּתי' 'מארּוסי ואמרה: ואם אּמֹו . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הרי  - עליה' ּבאתי לא 'מעֹולם ואמר: הארּוס ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹהכחיׁשּה
ממזר' זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ּבחזקת היה ׁשאפּלּו ממזר; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּולד
לֹומר: נאמנת אּלא זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה נאמן. -ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
תצא, לא - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה; ואינּה נבעלּתי', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ'לארּוסי

ּכׁשר. מּמּנּו ְִֵֶָָָּוולדּה
.ÁÈ ועם ארּוסּה עם ארּוסה, והיא אחריה, מרּננים העם ְְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָהיּו

חמיו, ּבבית ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף - אחרים ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאנׁשים
לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי
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לאחרים  -הפקירה מארּוסי' זה 'עּבר ואמרה: נבּדקה ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה ְְֲֵֵֵֶֶַָהרי

.ËÈאינֹו זה 'עּבר ואמרה: מעּברת ׁשהיתה  איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי'

האב  אּלא ּתֹורה האמינה אֹוׁשּלא ּבני', 'אינֹו האב: אמר . ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ואם  ממזר; ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
הּבעל  ׁשאין ּכׁשר, הּולד הרי - נתעּברּתי' ועבד 'מּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאמרה:
אּמֹו ּבמעי מׁשּתהה העּבר ואין זה. ּבדבר להכחיׁשּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻיכֹול

חדׁש. עׂשר ׁשנים על ְֵֵֶַָָָֹיתר
.Î,ּבעלּה ּתחת מזּנה ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשת

הן, ממזרים ׁשּמא לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּכל
אבל  לכּתחּלה; ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל. אצל ּבעילֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשרב
יתר  ּפרּוצה היתה ואם זֹונה; מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין עצמּה, ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָהיא

חֹוׁשׁשין  לבניה אף .מּדי, ְְִִֶַַָָ
.‡Î לא" ׁשּנאמר: ּבּקהל, לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּדין

ה'" ּבקהל ממזר ולא יבֹוא ּבּקהל, לבֹוא אסּור וּדאי ממזר - ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָֹ
הּספקֹות  ּכל ואסרּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו חכמים אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָספק;
וּדאית, ממזרת לּׂשא מּתר וּדאי ממזר ,לפיכ ּבּקהל. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻלבֹוא
ּבת  לּׂשא אסּור - אסּופי אֹו ׁשתּוקי, אֹו ספק, ממזר ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָאבל

ְִֵָיׂשראל.
.·Î- לֹו אסּורה מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת, לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואסּור

ׁשל  ּוממזר וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהם אחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמא
ּדבריהם  ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר הּספקֹות ּדבריהם ׁשאר וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

מּזה. זה לּׂשא ֲִִִֶֶָאסּורין
.‚Î לבֹוא אסּורים ממזרים, ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָּכיצד?

ּבגט  יֹוציאּו אּלא יקּימּו לא - נׂשאּו ואם ּבזה; והּולד זה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מן  ׁשּיּׂשאּו אּלא ּתּקנה, אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָספק

הּפגּום  אחר הֹול והּולד .הּגרים; ְִֵֵַַַַַָָָ
.„Îאֹו מׁשחררת, אֹו ּגּיֹורת ׁשּנׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכיצד?

אֹו ׁשתּוקי הּולד - אסּופית אֹו ׁשתּוקית ׁשּנׂשאּו ּומׁשחרר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֻּגר
ֲִאסּופי.

.‰Î רב ׁשהיה ּבין ּגֹויים, ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהאסּופי
יחּוסין  לענין ּגֹוי ספק זה הרי - יׂשראל רב אֹו קּדׁשּגֹויים ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

עליו. נהרג אינֹו ׁשהרגֹו, מי מּספק. ּגט צריכה - ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאּׁשה
.ÂÎ- מּׁשהגּדיל ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהטּבילּוהּו

רב  היה יׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר הּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהרי
רּבן  היה ּוטרפֹות; נבלֹות להאכילֹו מּתר ּגֹויים, ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻֻהעיר

ּכיׂשראל  אבדתֹו לֹו מחזירין -יׂשראל, למחצה מחצה . ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבׁשּבת; הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיׂשראל, להחיֹותֹו ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמצוה
מחברֹו הּמֹוציא - ממֹון ספק ּככל נזקין לענין הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי

הראיה. ְָָָָָעליו
.ÊÎ הראּויה ּגֹויה אֹו ׁשפחה ּבּה ׁשּיׁש מדינה ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָיראה

עבד, ספק אֹו ּגֹוי ספק ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלולד
והּבא  איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּגּיֹורת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשּיּׂשא

מּספק  הֹורגין ׁשאין ּפטּור: ׁשהּׁשתּוקי עליה לי, יראה וכן . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אׁשת  ספק זֹו הרי - עליו ערוה ׁשהיא ׁשאפׁשר אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנׂשא
ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְֲִִִִֵֶָָאיׁש,

.ÁÎ היא ּכל ואיזֹו עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
וכל  אּמֹו; ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאּׁשה
אֹו היא אביו אׁשת ׁשּמא נתאלמנה, אֹו ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה

אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת
.ËÎ ּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין

ׁשּנבּדקה  הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו. ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו,

להזנֹותּה" ּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: נאמר ואמרּווהרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
נֹוׂשא  ואח ּבּתֹו נֹוׂשא אב נמצא זה, יעׂשה ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמים,
ּבוּדאי, אביו יֹודע ׁשאינֹו מי ׁשּכל הּדין היה ואּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחֹותֹו.
היינּו לא - עליו ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאסּור
הא  זּמה. מלאה הארץ תהיה ולא לעֹולם, הּזאת לּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹּבאים
ּבׂשר  ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין עריֹות אֹוסרין ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלמדּת,
אֹומר  אּתה ׁשאם עליו: ערוה ׁשּזֹו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבספק,
היּו אבֹותיהם, הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם היתֹומים ּכל - ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכן

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל להּנׂשא ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאסּורין
.Ï,הּוא 'ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד

נאמן  - הׁשלכּתיו' הּׁשּוק,ואני מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן ; ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
נאמנין, אין - הּוא' 'ּבננּו ואמרּו: ּכ אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָּובאּו
ׁשּמּפני  נאמנין, רעבֹון ּובׁשני אסּופי; ׁשם עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהֹואיל

ּולפיכהרעב אחרים, אֹותן ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאסף. עד ְֱֶֶַָָׁשתקּו

.‡Ï ה ׁשהמלחנמצא אֹו מהּול, איבריו]ּולד להקשות ,[כדי ְְִֶַַָָָָָ
הּכחל ׁשהיה אֹו ׁשהחּתל, הּקמיעין [משחה]אֹו אֹו ּבעיניו, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

לֹו נכנסת חּיה ׁשאין מסּב אילן ּתחת ׁשּנמצא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבצּוארֹו,
לעיר, הּסמּו הּכנסת ּבבית ׁשּנמצא אֹו לעיר, סמּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיה
ׁשהן  מאחר אסּופי; מּׁשּום ּבֹו אין - הרּבים רׁשּות ּבצּדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָאֹו
נמצא  אם אבל הּוא. ּכׁשר ּבחזקת ימּות, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹמׁשּמרין
אילן  ּתחת אפּלּו - העיר מן רחֹוק אֹו ,הּדר ּבאמצע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמׁשל
מּגעת  ׁשחּיה מקֹום ּבאילן ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ּבבית ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו

אסּופי. זה הרי - ֲֲִֵֶלֹו
.·Ïחּיה אֹו[מילדת]נאמנת הּוא', ּכהן הּבן 'זה לֹומר: ֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני - 'ממזר' אֹו 'נתין', אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ'לוי',
ּבנאמנּות, ּבׁשהחזקה אמּורים? ּדברים ּבּמה יחּוסֹו. ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֻיֹודעין
אחד, אפּלּו עליה ערער אם אבל אדם. עליה ערער ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
ּבחזקת  הּבן והרי נאמנת; אינּה - מעידה' 'ּבׁשקר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואמר:

יחּוס. לֹו ואין ְִֵֵָּכׁשר,
.‚Ï ּברּור והאסּופי ּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

וּדאּיים  ממזרים אבל ספקֹות; ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ואסּופי  ּוׁשתּוקי ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּונתינים,

ספק. והּולד ּגרים, ּכׁשאר ּבנתינים ְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמּתר



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

elqk f"iÎ`"i ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd elqk f"iÎ`"i -

ה'תשע"ג  כסלו י"א ראשון יום

.‡¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"א ֿ זההּמצוה ֿ את זה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותֹו הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹּבדברים,
מהם, ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּומעליבים
ּתֹודה לֹו: ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּכגֹון
וכּיֹוצא זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלה'
אמרֹו והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבכ
"מאלהי ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹיתעּלה:

(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)ּולׁשֹון ּדברים. אֹונאת זֹו : ְְְִַָָָ
my)ספרא xda zyxt)איׁש תֹונּו "ולא אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְִִֵֶָֹ

היה אם ּכיצד? אמּורה. ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָאת
וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשי זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ְְְֲִִֶַַַַָָֹֹּבעל

וכּו' חלאים oicdהיּו z` eilr wicvne Ð eilr mi`a zexv Ð) ְֲִָָ
(ei`hg exikfdaחּמרים dptneראה zepwl miytgnd mixgeq) ִַָָָ

(llk jiiy epi`y mewnl mze`חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא ְְֵֶַַָֹֹוכּו',
eykxl)זה utg epi`e Ð exign lr el`ey)ואמרּו (aa`וגֹו'". ְְְֶָ

(my `rivn,ממֹון מאֹונאת ּדברים אֹונאת "ּגדֹולה :ְְִֵַַָָָָָ
ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: הּוא ּדברים ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבאֹונאת

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  כסלו י"ב שני יום

ה'תשע"ג  כסלו י"ג שלישי יום

.‚¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ג צדקהּמצוה ּגר מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

תלחצּנּו" "ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹּומּלהּזיקֹו
(k ,ak zeny)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ולא" : ְְְְִַָֹ

מציעא ּבבא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָתלחצּנּו
(:hk)איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום עֹובר ― ֿ הּגר את ְִִֵֵֶֶֶַַַׁשהמאּנה

ֿ תֹונה" לא "וגר ּומּׁשּום ֿ אחיו", ―(my)את הּלֹוחצֹו וכן . ְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום הּלאו(my)עֹובר על נֹוסף ,`l) ְְִִֵֶַַָָָֹ

(fx dyrz.ממֹון אֹונאת ּכלֹומר: ֿ יׂשראל, ּכל עם ְְְִִֵַַַָָָָהּכֹוללֹו

ה'תשע"ג  כסלו י"ד רביעי יום

ה'תשע"ג  כסלו ט"ו חמישי יום

.·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ב ֿ הּגרהּמצוה את מּלהֹונֹות הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ֿ תֹונה" לא "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולׁשֹון(my)ּבדברים, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt).ּבדברים ― ֿ תֹונה" לא "וגר : ְְְְִִִֵֶַָָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו bl)ונכּפל ,hi `xwie)ּובספרא . ְְְְְִִַַַָָָֹֹ
(miyecw zyxt)עבֹודה עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא :ֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָזרה

ה'תשע"ג  כסלו ט"ז שישי יום

ה'תשע"ג  כסלו י"ז קודש שבת יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש י "א ֿ י "ז כסלו 
― הרמ"ה ּוממּכר,הּמצוה מּקח ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּבין והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, מּמהֿ(oipw)הּמֹוכרים זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: (xwie`ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ci ,dkאמרּו ,(:fn `rivn `aa),ליד מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְְִִֶַָָָָָ

קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכלֹומר
הּמסירה וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש hv.)וההגּבהה. my)מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר : ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ozeyxlּבּלֹוקחין "dkiyn"dy) ְְְְִִִִַַָָ

(mixneyd iaeig odilr dlihnׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְְִִִֵֵֶֶֶָ
ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָמׁשיכה
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָאבל
מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָׁשטר
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּדין
ח' ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכל

ז'(aa`)מ  ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָ
ּבתרא.(aa`)מ  ְִַָ
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קכז elqk f"iÎ`"i ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd elqk f"iÎ`"i -

ה'תשע"ג  כסלו י"א ראשון יום

.‡¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"א ֿ זההּמצוה ֿ את זה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותֹו הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹּבדברים,
מהם, ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּומעליבים
ּתֹודה לֹו: ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּכגֹון
וכּיֹוצא זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלה'
אמרֹו והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבכ
"מאלהי ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹיתעּלה:

(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)ּולׁשֹון ּדברים. אֹונאת זֹו : ְְְִַָָָ
my)ספרא xda zyxt)איׁש תֹונּו "ולא אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְִִֵֶָֹ

היה אם ּכיצד? אמּורה. ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָאת
וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשי זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ְְְֲִִֶַַַַָָֹֹּבעל

וכּו' חלאים oicdהיּו z` eilr wicvne Ð eilr mi`a zexv Ð) ְֲִָָ
(ei`hg exikfdaחּמרים dptneראה zepwl miytgnd mixgeq) ִַָָָ

(llk jiiy epi`y mewnl mze`חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא ְְֵֶַַָֹֹוכּו',
eykxl)זה utg epi`e Ð exign lr el`ey)ואמרּו (aa`וגֹו'". ְְְֶָ

(my `rivn,ממֹון מאֹונאת ּדברים אֹונאת "ּגדֹולה :ְְִֵַַָָָָָ
ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: הּוא ּדברים ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבאֹונאת

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  כסלו י"ב שני יום

ה'תשע"ג  כסלו י"ג שלישי יום

.‚¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ג צדקהּמצוה ּגר מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

תלחצּנּו" "ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹּומּלהּזיקֹו
(k ,ak zeny)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ולא" : ְְְְִַָֹ

מציעא ּבבא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָתלחצּנּו
(:hk)איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום עֹובר ― ֿ הּגר את ְִִֵֵֶֶֶַַַׁשהמאּנה

ֿ תֹונה" לא "וגר ּומּׁשּום ֿ אחיו", ―(my)את הּלֹוחצֹו וכן . ְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום הּלאו(my)עֹובר על נֹוסף ,`l) ְְִִֵֶַַָָָֹ

(fx dyrz.ממֹון אֹונאת ּכלֹומר: ֿ יׂשראל, ּכל עם ְְְִִֵַַַָָָָהּכֹוללֹו

ה'תשע"ג  כסלו י"ד רביעי יום

ה'תשע"ג  כסלו ט"ו חמישי יום

.·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ב ֿ הּגרהּמצוה את מּלהֹונֹות הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ֿ תֹונה" לא "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולׁשֹון(my)ּבדברים, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt).ּבדברים ― ֿ תֹונה" לא "וגר : ְְְְִִִֵֶַָָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו bl)ונכּפל ,hi `xwie)ּובספרא . ְְְְְִִַַַָָָֹֹ
(miyecw zyxt)עבֹודה עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא :ֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָזרה

ה'תשע"ג  כסלו ט"ז שישי יום

ה'תשע"ג  כסלו י"ז קודש שבת יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש י "א ֿ י "ז כסלו 
― הרמ"ה ּוממּכר,הּמצוה מּקח ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּבין והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, מּמהֿ(oipw)הּמֹוכרים זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: (xwie`ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ci ,dkאמרּו ,(:fn `rivn `aa),ליד מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְְִִֶַָָָָָ

קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכלֹומר
הּמסירה וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש hv.)וההגּבהה. my)מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר : ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ozeyxlּבּלֹוקחין "dkiyn"dy) ְְְְִִִִַַָָ

(mixneyd iaeig odilr dlihnׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְְִִִֵֵֶֶֶָ
ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָמׁשיכה
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָאבל
מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָׁשטר
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּדין
ח' ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכל

ז'(aa`)מ  ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָ
ּבתרא.(aa`)מ  ְִַָ
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fקכח wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnffiÎeh

æåèäøNò-íézL èeçå ãçàä ãenòä úîB÷ änà äøNò äðîL úLçð íéãenòä éðL-úà øöiå©¨²©¤§¥¬¨©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ¨©´¨¤½̈§Æ§¥¤§¥´
:éðMä ãenòä-úà áñé änàæèúBnà Lîç úLçð ÷öî íéãenòä éLàø-ìò úúì äNò úøúë ézLe ©½̈¨−Ÿ¤¨©¬©¥¦«§¥̧Ÿ¨¹Ÿ¨À̈¨¥²©¨¥¬¨«©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´©À

:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà Lîçå úçàä úøúkä úîB÷æéäNòî íéìãb äëáN äNòî íéëáN ©Æ©Ÿ¤´¤¨¤½̈§¨¥´©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©£¥´§¨À̈§¦¦Æ©£¥´
:úéðMä úøúkì äòáLå úçàä úøúkì äòáL íéãenòä Làø-ìò øLà úøúkì úBøLøL©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ¨©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«

i"yx
(ÂË).ÌÈ„ÂÓÚ‰ È˘ ובועז:‡˙ יכין באולם שהעמיד

.'Â‚Â ˙ÓÂ˜ ‰Ó‡ ‰¯˘Ú ‰Ó˘הימים טו)ובדברי ג (ב

שניהם  שיצק קומתן, אמה וחמש שלשים אומר: הוא
היתה  אמה חצי אני, אומר החסירה, והאמה כאחד,
העמוד, שאר למלאכת דומה שאינה בראשו, אחד לכל

למטה שאמור כב)כמו  העמודים (פסוק ראש ועל בענין:
שושן: ‡˙מעשה ·ÂÒÈ ‰Ó‡ ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘ ËÂÁÂ
.È˘‰ „ÂÓÚ‰ ארבע על אמות ארבע שהיה לימד

בו  יש טפחים, שלשה בהקיפו שיש שכל עגול, אמות
כך  חלול, והוא אצבעות, ארבע ועוביו טפח, רוחב

ירמיהו ספר בסוף כא)מפורש קצר,(נב מקרא זה והרי .
הקיפו  ופירש ממנו, השני וילמד אחד, של ארכו פירש
וחוט  יונתן: תרגם וכן הראשון. ממנו וילמד שני, של
תניינא: לעמודא וכן ליה, מקיף אמין עסרי תרתין משח

(ÊË).˙Â¯˙ÂÎ È˙˘Â:בלע''ז ÂÓˆ˜.פומייל''ש

בלע''ז: ‰ÂÎ˙¯˙טרישגיטי''ר ˙ÓÂ˜ ˙ÂÓ‡ ˘ÓÁ
.˙Á‡‰הספר יז)ובסוף כה ב שלש (מלכים אומר: הוא

אמות  שתי מדות: ותשע ארבעים במשנה שנינו אמות,
בהן  היו שלא לעמוד, שוות היו כותרות של התחתונות
המוקפות  לחוץ, עודפות היו העליונות ושלש צורה,

שנאמר יז)צורה, כמין (בפסוק שבכה, מעשה שבכים :
מנה  שלא אני, ואומר מוקפות. היו דקל של לולבין
שהיו  לפי הספר, בסוף התחתונות אמות שתי אותן
אמות: שתי בכותרת תחוב והעמוד לעמוד, שוות

(ÊÈ).‰Î·˘ ‰˘ÚÓ ÌÈÎ·˘,להם שהיה השבכות
קויפ''א: שקורין כיפה, כמין ˘·Î‰.דומה ‰˘ÚÓ

כמו דקל, לולבי של צורות היו ח)מוקפות יח ועל (איוב :
שרשראות: כמעשה להם היו וגדילים יתהלך, שבכה

.˙Á‡‰ ˙¯˙ÂÎÏ ‰Ú·˘ להיקף היה לולבין שבעה
אחת: לשבכה אחד

cec zcevn
(ÂË).¯ˆÈÂעשה רק  בהעמודים , המלאכה עשה שלא לפי

לזה התכה , לאחר הנחושת שם ושפך בקרקע, העמודים  צורות 
היו אשר  העמודים, שני  צורות  עשה לומר: רוצה ויצר, אמר

וכו ': ‡Ó‰.מנחושת ‰¯˘Ú ‰Ó˘הימים טו)ובדברי ג (ב

שני מדת  נאמר  שם אבל אורך , וחמש שלשים  אמות נאמר:
אחר הנעשית היא  כאן, העודפת  האמה וחצי יחד, העמודים

יורה אשר אורך, בלשון נאמר  שם כי הימים, בדברי  חשבה  לא ולזה בענין, האמור בהכותרת להכניסה הקורנס  בהקשת  היציקה
אחר כן  אם וחושב  קומה , בלשון  נאמר כאן אבל  ההיא, האמה חצי  אז היתה ולא בארץ, שכבו כאשר  היציקה, בעת שחושב 

ההוא : האמה  חצי ניתוסף  וכבר Â‚Â'.ההקמה, ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘ ËÂÁÂבהיקפו יש  אחד , ברחבו  שיש כל כי ארבע , בת  היתה כן ואם
ירמיהו‰˘È.שלשה: ובסוף השני, העמוד  היה וכן לומר : ורצה והשני, כא)כמו נבוב:(נב אצבעות  ארבעה ועביו נאמר:

(ÊË).˙˘ÂÁ ˜ˆÂÓ: ומנחושת היו, יציקה  ‡ÂÓ˙.מעשה  ˘ÓÁב מלכים יז)ובסוף ששתי(כה לפי וזה אמות , שלש  נאמר :
חשבם: לא ולזה  העמוד , לתמונת שוות כן  אם והיו מצוירות , היו  לא  הגולה , קומת  של  התחתוניות ÚÓ˘‰(ÊÈ)האמות  ÌÈÎ·˘

.‰Î·˘: בזה זה  וקלועים  לעבר  מעבר  הנקוב  שבכה, מעשה  ענפים  ˘¯˘¯Â˙.ציורי ‰˘ÚÓ:לומר רוצה לכותרות, עשוי היה
בענין: כמפורש  העליון  כותרת:˘·Ú‰.לחלק  כל מקיפים  היו ענפים שבעת ציורי

oeiv zcevn
(ÂË).¯ˆÈÂ:צורה וקו:ËÂÁÂ.מלשון כעין˘·ÌÈÎ.(ÊÈ)חבל

כמו  ט)ענפים , יח האלה:(שם רשת:˘·Î‰.שובך  מעשה כעין
.ÌÈÏ„‚כמו ושזורים, יב)קלועים  כב לך :(דברים תעשה גדילים 

.˙Â¯˘¯˘:שלשלאות.ÌÈÂÓ¯‰ ˘‡¯ ÏÚלראש סמוך 
הרמונים:

gq wxt mildz - miaezk

mildzgq`kÎfi
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i"yx
(ÊÈ).ÌÈÂ·‚ ÌÈ¯‰ ÔÂ„ˆ¯˙ ‰ÓÏ'ה על מוסב זה כל

גבנונים  הרים תרצדון למה להם יאמר עוד אומר יתן
להשחית  הגבוהים גבנונים ההרים אתם תארובון למה
שכינה  עליו לשרות לשבתו אלהים חמד אשר ההר את
קדושת  קדושתו שם ישכון לנצח הוא אף הבית הר הוא
אחר, במקום שכינה שרתה לא לשבתו משנבחר עולם
מארב  הוא רצד הדרשן משה רבי של ביסודו ראיתי
אף  תרקדון כמו תרצדון פירש מנחם אבל ערבי, בל'

הזאת: השיטה על נופל לשון ‡ÌÈ‰Ï(ÁÈ)אותו ·Î¯
.'Â‚Â עמו חבת להזכיר אומר יתן ה' על מוסב זה עוד

שנאנים  אלפים של רבותים אלהים רכב כשנגלה אף
בקודש  בסיני ביניהם היה וה' חדים מלאכים שנונים

שם: עמרם ÈÏÚ˙.(ËÈ)אף בן משה עמו נגיד אתה
מן  מתנות ולקחת התורה, את שבי שבית למרום,

אדם: לבני ולתתם È‰העליונים ÔÂÎ˘Ï ÌÈ¯¯ÂÒ Û‡Â
.ÌÈ‰Ï‡ עם בתוך במשכן הקב"ה ששכן גרמת עוד אף

אותו : ומקציפים וממרים סוררים ‡„'(Î)שהיו ÍÂ¯·
.'Â‚Â:לאלהים שירו למעלה האמור השיר מן ÒÓÚÈזה
.ÂÏ נוכל אשר ככל עומס מכל רבה ישועה לנו יתן

צרה שאת, לכל בנו נוהג כן הימים כל לנו יעמס יום יום (מצאתי

ÂÚ˘ÂÓÏ˙(Î‡).ישועה) Ï‡ ÂÏ Ï‡‰ הוא מושיע אל .
דרכים  תוצאות מות מיני תוצאות הרבה יש ולפניו לנו
בהם  ימחץ אבל נותנם הוא עלינו לא אך המות אל

אויביו: ראש

cec zcevn
(ÁÈ).ÌÈ‰Ï‡ ·Î¯היו זה בעבור גם לומר למעלה מוסב

חיבתם ראה כי שלימה גאולה  יהיה  הדבר סוף כי בטוחים
שרים רבבות הרבה המה  רכבו מלאכי הלא כי המקום לפני
התורה ליתן סיני להר בקדושתו  בואו  בעת  אף  בם שוכן וה '

לשכינה: קרובים  המה עת ובכל  עמו ירדו המלאכים  גם ÌÂ¯ÓÏ.(ËÈ)כי ˙ÈÏÚ ידך רמה ר"ל  למרום  עלית  ישראל  אתה ועכ "ז 
מלאכי בין ולא אדם בבני  מצויה להיות למתנה אותה ולקחת המלאכים מיד אותה ושבית  התורה  את  לקבל  עליהם  להתגבר 

ÌÈ¯¯ÂÒ.מעלה : Û‡Â: בם לשכון המשכן על וציום להם נתרצה  עכ"ז ה' מאחרי לסור הרבו כי ‡„'.(Î)אף ÍÂ¯·לנו ראוי
מאליו: המובן בדבר  וקצר טובותיו או ברכותיו ור "ל  לנו  טוען יום  בכל אשר ה' ברוך  עד ‰‡Ï.לומר  לנו המושיע האל הוא

ÂÚ˘ÂÓÏ˙.(Î‡)עולם: Ï‡להביא הגוף  מן הנפש תוצאות  מיני הרבה  בידו כי  עם הרעה להביא ולא  להושיע אל  לנו הוא
עלינו: יביאם  לא מ"מ  המיתה

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÔÂ„ˆ¯˙:תרקדון כמו‡ÈÙÏ.(ÁÈ)כמו וגדולים  שרים

יהודה  יב)אלופי מרום:‡˘.Ô:(זכריה מלאכי יקראו  כן
(Î).ÒÓÚÈמעמסה אבן  כמו משא הטענת :(שם)ענין

xe` ldi
רכב ממוניםיח ועליהם רבותים פי' ת"י ע' רבותים אלקים 

ובגמ ' אלפים. כ "ב  שהן במד "ר איתא  וכן  מלאכים . אלפים ב'
ב' ומזה  רבותים היינו אלפים י"ח  שהם פי' ד"ג דע"א פ"ק

י "ח . נשאר שאינן אלפים
בלילה(עמ"ש  התורה עסק  בענין הזהר  מאמר  אל  מזה 

יאמר ובנוחה  ובפסוק ביעקב  און הביט לא  לד"ה ובהגהות
מהו וצ "ל  מל ') לבוש יביאו ובד"ה יתרו פ' ובת "א כו' שובה 
אח"כ  ולומר רבותים להזכיר  לו  ומה אלפים ח"י דהל"ל  שאינן 
שנתכיון פי"ב ח "ב בעה "ק ומצאתי שאינן. דהיינו שנאן אלפי
בחי' (ור"ל באצילות  הראשון  כי הענין  וסוד  וז"ל זה  לתרץ
(הג"ה בו  התבוננות  אין כי העלמו לרוב שיזכר  דין  אינו  כתר)
מאין יש  נק' שהבריאה  וכמו  מושג  שאינו  לפי אין  נקרא ולכן
בו שאין לפי מאין  נק ' אלא האמיתי. היש  עיקר למעלה והלא
התהוות וכן מיש. יש שנקרא ועלול עילה מערך  ולא השגה 
מזה ועמ"ש תמצא. מאין והחכמה נקרא מהכתר החכמה
אחד  כל והשאר עכ"ה) תשמרו שבתותי את  בד "ה בלק"ת 

מתייחדים ברכות י"ח  ובכוונת  י"ח. הרי ורחמים  בדין כלול 
אין שאינן אלפי פירוש  לפ"ז  נמצא  עכ"ל . עולמות אלף  י"ח 
הם מהכתר הנמשכים אלפי דבחי' אלא ממש שחסרים ר"ל 
הנמשכים מלאכים  ויש אין . בבחי' שהם היינו  שאינן נק '
שיבה מפני בפסוק הנרמז סביאל וכן אכתריאל כמו  מהכתר
עץ בה היש ע "פ ע"ב  דקנ "ח  שלח  פ' זח"ג ועיין  כו '. תקום
מן לחם  מן וכן אין. מבחי' שנמשכו השפעות  שיש אין אם 
פ' בילקוט מ "ש  י"ל ועפ"ז כתר. מבחי' בא שרשו  השמים
נוה ירושלים תראינה עיניך  כמ"ש דהיינו שאנן לא  שנאן יתרו
ור"ל  אתמר . לעת"י שאנן נוה דקל"ז נשא בזח "ג  דפי ' שאנן
נק' דעת"י מו"ס  אבל  והתפעלות  מדה"ד  יש  בז"א לאפוקי
הביט  לא ע"ד אלא  התפעלות  שם שייך  שלא דשקיט  מוחא 
אלפי נק ' מהכתר הנמשכים המלאכים גם ולכן כו' ביעקב און
שרחוק דגדלות ממוחין  שהם ע"י והשקט  שאנן  לא  שנאן

כו': והדינים והקפידות מהתפעלות



קכט gq wxt mildz - miaezk

mildzgq`kÎfi

.çñæéì íéäìà ãîç øää íépðáb íéøä ïeãvøz | änì:çöðì ïkLé äåäé-óà BzáLçéíéäìà áëø ¨³¨§©§»¨¦¶©§ªÅ¦¬¨À̈¨©´¡Ÿ¦´§¦§®©§¹Ÿ̈À¦§¬Ÿ¨¤«©¤³¤¡Ÿ¦À
:Lãwa éðéñ íá éðãà ïàðL éôìà íéúaøèéóàå íãàa úBðzî zç÷ì éáM úéáL | íBønì úéìò ¦Ÿ©´¦©§¥´¦§¨®£Ÿ¨¬¹̈À¦©¬©«Ÿ¤»̈¦³¨©¨¸»̈¦³¨¤À¦¨©´§¨−©¨¨«¨¨®§©¬

ì íéøøBñ:íéäìà dé | ïkLë:äìñ eðúòeLé ìàä eðì-ñîòé íBé | íBé éðãà Ceøaàëìà eðì | ìàä ¹§¦À¦§³ŸÄ̈¡Ÿ¦«¨³́£Ÿ¨»³¬©«£¨¹̈À»̈¥³§«¨¥Ä¤«¨¨³¥´¨»¥³
:úBàöBz úånì éðãà íéäìàìå äåäéìå úBòLBîì§«Å̈¬§«¥Ÿ¦À£Ÿ¨®©¹À̈¤«¨«

i"yx
(ÊÈ).ÌÈÂ·‚ ÌÈ¯‰ ÔÂ„ˆ¯˙ ‰ÓÏ'ה על מוסב זה כל

גבנונים  הרים תרצדון למה להם יאמר עוד אומר יתן
להשחית  הגבוהים גבנונים ההרים אתם תארובון למה
שכינה  עליו לשרות לשבתו אלהים חמד אשר ההר את
קדושת  קדושתו שם ישכון לנצח הוא אף הבית הר הוא
אחר, במקום שכינה שרתה לא לשבתו משנבחר עולם
מארב  הוא רצד הדרשן משה רבי של ביסודו ראיתי
אף  תרקדון כמו תרצדון פירש מנחם אבל ערבי, בל'

הזאת: השיטה על נופל לשון ‡ÌÈ‰Ï(ÁÈ)אותו ·Î¯
.'Â‚Â עמו חבת להזכיר אומר יתן ה' על מוסב זה עוד

שנאנים  אלפים של רבותים אלהים רכב כשנגלה אף
בקודש  בסיני ביניהם היה וה' חדים מלאכים שנונים

שם: עמרם ÈÏÚ˙.(ËÈ)אף בן משה עמו נגיד אתה
מן  מתנות ולקחת התורה, את שבי שבית למרום,

אדם: לבני ולתתם È‰העליונים ÔÂÎ˘Ï ÌÈ¯¯ÂÒ Û‡Â
.ÌÈ‰Ï‡ עם בתוך במשכן הקב"ה ששכן גרמת עוד אף

אותו : ומקציפים וממרים סוררים ‡„'(Î)שהיו ÍÂ¯·
.'Â‚Â:לאלהים שירו למעלה האמור השיר מן ÒÓÚÈזה
.ÂÏ נוכל אשר ככל עומס מכל רבה ישועה לנו יתן

צרה שאת, לכל בנו נוהג כן הימים כל לנו יעמס יום יום (מצאתי

ÂÚ˘ÂÓÏ˙(Î‡).ישועה) Ï‡ ÂÏ Ï‡‰ הוא מושיע אל .
דרכים  תוצאות מות מיני תוצאות הרבה יש ולפניו לנו
בהם  ימחץ אבל נותנם הוא עלינו לא אך המות אל

אויביו: ראש

cec zcevn
(ÁÈ).ÌÈ‰Ï‡ ·Î¯היו זה בעבור גם לומר למעלה מוסב

חיבתם ראה כי שלימה גאולה  יהיה  הדבר סוף כי בטוחים
שרים רבבות הרבה המה  רכבו מלאכי הלא כי המקום לפני
התורה ליתן סיני להר בקדושתו  בואו  בעת  אף  בם שוכן וה '

לשכינה: קרובים  המה עת ובכל  עמו ירדו המלאכים  גם ÌÂ¯ÓÏ.(ËÈ)כי ˙ÈÏÚ ידך רמה ר"ל  למרום  עלית  ישראל  אתה ועכ "ז 
מלאכי בין ולא אדם בבני  מצויה להיות למתנה אותה ולקחת המלאכים מיד אותה ושבית  התורה  את  לקבל  עליהם  להתגבר 

ÌÈ¯¯ÂÒ.מעלה : Û‡Â: בם לשכון המשכן על וציום להם נתרצה  עכ"ז ה' מאחרי לסור הרבו כי ‡„'.(Î)אף ÍÂ¯·לנו ראוי
מאליו: המובן בדבר  וקצר טובותיו או ברכותיו ור "ל  לנו  טוען יום  בכל אשר ה' ברוך  עד ‰‡Ï.לומר  לנו המושיע האל הוא

ÂÚ˘ÂÓÏ˙.(Î‡)עולם: Ï‡להביא הגוף  מן הנפש תוצאות  מיני הרבה  בידו כי  עם הרעה להביא ולא  להושיע אל  לנו הוא
עלינו: יביאם  לא מ"מ  המיתה

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÔÂ„ˆ¯˙:תרקדון כמו‡ÈÙÏ.(ÁÈ)כמו וגדולים  שרים

יהודה  יב)אלופי מרום:‡˘.Ô:(זכריה מלאכי יקראו  כן
(Î).ÒÓÚÈמעמסה אבן  כמו משא הטענת :(שם)ענין

xe` ldi
רכב ממוניםיח ועליהם רבותים פי' ת"י ע' רבותים אלקים 

ובגמ ' אלפים. כ "ב  שהן במד "ר איתא  וכן  מלאכים . אלפים ב'
ב' ומזה  רבותים היינו אלפים י"ח  שהם פי' ד"ג דע"א פ"ק

י "ח . נשאר שאינן אלפים
בלילה(עמ"ש  התורה עסק  בענין הזהר  מאמר  אל  מזה 

יאמר ובנוחה  ובפסוק ביעקב  און הביט לא  לד"ה ובהגהות
מהו וצ "ל  מל ') לבוש יביאו ובד"ה יתרו פ' ובת "א כו' שובה 
אח"כ  ולומר רבותים להזכיר  לו  ומה אלפים ח"י דהל"ל  שאינן 
שנתכיון פי"ב ח "ב בעה "ק ומצאתי שאינן. דהיינו שנאן אלפי
בחי' (ור"ל באצילות  הראשון  כי הענין  וסוד  וז"ל זה  לתרץ
(הג"ה בו  התבוננות  אין כי העלמו לרוב שיזכר  דין  אינו  כתר)
מאין יש  נק' שהבריאה  וכמו  מושג  שאינו  לפי אין  נקרא ולכן
בו שאין לפי מאין  נק ' אלא האמיתי. היש  עיקר למעלה והלא
התהוות וכן מיש. יש שנקרא ועלול עילה מערך  ולא השגה 
מזה ועמ"ש תמצא. מאין והחכמה נקרא מהכתר החכמה
אחד  כל והשאר עכ"ה) תשמרו שבתותי את  בד "ה בלק"ת 

מתייחדים ברכות י"ח  ובכוונת  י"ח. הרי ורחמים  בדין כלול 
אין שאינן אלפי פירוש  לפ"ז  נמצא  עכ"ל . עולמות אלף  י"ח 
הם מהכתר הנמשכים אלפי דבחי' אלא ממש שחסרים ר"ל 
הנמשכים מלאכים  ויש אין . בבחי' שהם היינו  שאינן נק '
שיבה מפני בפסוק הנרמז סביאל וכן אכתריאל כמו  מהכתר
עץ בה היש ע "פ ע"ב  דקנ "ח  שלח  פ' זח"ג ועיין  כו '. תקום
מן לחם  מן וכן אין. מבחי' שנמשכו השפעות  שיש אין אם 
פ' בילקוט מ "ש  י"ל ועפ"ז כתר. מבחי' בא שרשו  השמים
נוה ירושלים תראינה עיניך  כמ"ש דהיינו שאנן לא  שנאן יתרו
ור"ל  אתמר . לעת"י שאנן נוה דקל"ז נשא בזח "ג  דפי ' שאנן
נק' דעת"י מו"ס  אבל  והתפעלות  מדה"ד  יש  בז"א לאפוקי
הביט  לא ע"ד אלא  התפעלות  שם שייך  שלא דשקיט  מוחא 
אלפי נק ' מהכתר הנמשכים המלאכים גם ולכן כו' ביעקב און
שרחוק דגדלות ממוחין  שהם ע"י והשקט  שאנן  לא  שנאן

כו': והדינים והקפידות מהתפעלות
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: ומוסיפה ב: עמוד מד äîדף ìò ,ìàòîLé éaø éác àðúå[עון איזה [-על §¨¨§¥©¦¦§¨¥©©

ìò ,úøtëî úøBèw עוןì.òøä ïBL ש שהואàáéמשום éàLçaLהקטורת øác- §¤§©¤¤©¨¨¨¨Ÿ¨¨¤©£©
לבדו, בהיכל מקטיר הגדול ìòשהכהן øtëéå הרע לשון éàLç,שהוא חטא äNòî ¦©¥©©£¤£©

בחשאי. אלא בפרהסיא אותו מספרים אין כלל שבדרך

הגדול: הכהן עבודת בזמן פרישה בדין דנה íúäהגמרא ïðz(מ"ט פ"א רבי (כלים אמר , §©¨¨
וכו', להיכל שוה ולמזבח האולם בין דברים בחמשה çaænìåיוסי, íìeàä ïéaî ïéLøBt§¦¦¥¨¨§©¦§¥©

.äøè÷ä úòLa:הגמרא eðLומבארת àì ,øæòìà éaø øîà פרישה דין נאמר לא - ¦§©©§¨¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨
ולמזבח, האולם ìëéäcמבין äøè÷ä úòLa àlà וערבית בשחרית ההקטרה בשעת - ¤¨¦§©©§¨¨§¥¨

ולמזבח, האולם שבין למקום סמוך הפנימי שהמזבח כיון שבהיכל, הפנימי מזבח ¨£ìáàעל
íéðôì éðôìc äøè÷ä úòLa הנעשית הכיפורים יום של המיוחדת ההקטרה בשעת - ¦§©©§¨¨§¦§¥¦§¦

אמנם הקדשים, éLøt,בקודש ìëéäî וכל' בו ושייך ההקטרה, למקום סמוך שהוא כיון ¥¥¨¨§¥ְָ

אבל ּבקדׁש', לכּפר ּבבאֹו מֹועד ּבאהל יהיה לא çaænìåאדם íìeàä ïéaî מקום שהוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ¦¥¨¨§©¦§¥©
ההקטרה, ממקום éLøt.המרוחק àìŸ¨§¥

áéúî[הקשה-]dì éøîàå ,äáäà øa àcà áøבשם שהקשו ויש -éãk,[חכם [-שם ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨§¦
בתוספתא ה"ה)שנינו פ"א ב"ק íìeàä,(כלים ïéaî ïéLøBtL íLk ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥§¥¤§¦¦¥¨¨

ïéLøBt Ck ,äøè÷ä úòLa çaænìåïzî úòLaשל øôeדמים çéLî ïäk øt §©¦§¥©¦§©©§¨¨¨§¦¦§©©©©Ÿ¥¨¦©©
íéáëBk úãBáò éøéòNe øeaéö ìL øác íìòä.,כן אם התוספתא: äîשואלת àä ¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©¨¦¨©
,çaænìå íìeàä ïéáì ìëéää ïéa Lé äìòn משיבה פרישה. דין יש בשניהם הרי ©£¨¥¥©¥¨§¥¨¨§©¦§¥©

היא,àlàהתוספתא: àlLהמעלה ïéáe äøè÷ä úòLa ïéa ïéLøBt ìëéäaL ¤¨¤©¥¨§¦¥¦§©©§¨¨¥¤Ÿ
,äøè÷ä úòLa àlà ïéLøBt ïéà ,çaænìå íìeàä ïéaîe ,äøè÷ä úòLa וכמו ¦§©©§¨¨¦¥¨¨§©¦§¥©¥§¦¤¨¦§©©§¨¨

הגמרא. דברי בהמשך שיבואר

ש  הברייתא דברי בתחילת מבואר הגמרא: éLøtומדייקת àäéî äøè÷ä úòLa מבין אף ¦§©©§¨¨¦¨¨§¥
ולמזבח, åàìהאולם éàîלפרישה הכוונה, אין האם -,íéðôì éðôìc äøè÷ä úòLa ©¨¦§©©§¨¨§¦§¥¦§¦
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äéøæò ïa øæòìà éaø ìLddnz .dipxw oiay drevxa d`vei dzid ¤©¦¤§¨¨¤£©§¨

:`xnbddéì àéåä äøt àãçåiaxl el dzid zg` dxt wx ike - ©£¨¨¨©§¨¥
,'ezxt' dpynd zxne`y ,dixfr oa xfrl`dì éøîàå áø øîà àäå§¨¨©©§¨§¦¨

,øMòî äåä éìâò éôìà øñéøz ,áø øîà äãeäé áø øîàxyrna ¨©©§¨¨©©§¥©©§¥¦§¥£¨§©¥
,dndaàzLå àzL ìk ,déøãòî äéøæò ïa øæòìà éaødpy lka - ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤§¥¨©¨§©¨

:`xnbd zvxzn .el eid zeax zext ok m`e ,dpyeàðzx`azd - ¨¨
,`ziixaaäúéä BlL àì,ef dxtCBzîe ,äúéä BúðéëL ìL àlà Ÿ¤¨§¨¤¨¤§¥¨¨§¨¦

da äçéî àlL,jka `vz `ly.BîL ìò úàø÷ð ¤Ÿ¦¨¨¦§¥©§
:dxiar xac lr d`gn oipra cer `xnbd d`ianàðéðç éaøå áø©§©¦£¦¨

eðúî àáéáç áøå ïðçBé éaøå`xnbd .oldl `xnind z` epy - §©¦¨¨§©£¦¨©§
:zxne`e mdixac z` rbxl dwiqtnék ìk ,ãòBî øãñc déleëa§¥§¥¤¥¨¦

àâeæ éàäzrax` mya dn xac `aeny ,cren xcqa mewn lka - ©¨
,cgia el` minkgïðçBé éaø éôelçeny z` mi`ivene mitilgn yi - ©¥©¦¨¨

,`xnind on opgei iax lyìéiòîely eny z` miqipkne -ïúðBé éaø §©¥©¦¨¨
:minkg mze` exn` jke .eizgzøLôàL éî ìkeléLðàì úBçîì ¨¦¤¤§¨¦§§©§¥

,Búéá,mipebd mpi`y miyrn lrBúéá éLðà ìò ñtúð ,äçéî àìå ¥§Ÿ¦¨¦§©©©§¥¥
zegnl ecia yiy in lke .ezia iyp` eyry zexiar lr yprp -

Bøéò éLðàa,mipbedn mpi`y miyrn lrñtúðyprp -ìòiyrn §©§¥¦¦§©©
.Bøéò éLðàzegnl el xyt` m`e,Blek íìBòä ìëalka ,xnelk ©§¥¦§¨¨¨

jln oebke ,l`xyi,eixac miniiwne eiptn mi`xiy `iyp e`ìò ñtúð¦§©©
.Blek íìBòä ìk̈¨¨

:oexg`d xn`nd z` `xnbd zx`anLéø éác éðäå ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¨¥§¥¥
àúeìbdlebd y`x zia iyp` mze`e -,àîìò élek ìò eñtúðitl ¨¨¦§§©¥¨§¨

,mdiptn mi`xie mdl mitetk l`xyi lky,àðéðç éaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦£¦¨
áéúëc éàî(ci b diryi)milyexi ipal `iapd zgkezaètLîa 'ä' ©¦§¦§¦§¨

,'åéøNå Bnò éð÷æ íò àáé,denzl yiyeàèç íéøN íà ¨Ÿ¦¦§¥©§¨¨¦¨¦¨§

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

המשך ביאור למסכת שבת ליום שני עמ' ב



קלז `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
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,dndaàzLå àzL ìk ,déøãòî äéøæò ïa øæòìà éaødpy lka - ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤§¥¨©¨§©¨

:`xnbd zvxzn .el eid zeax zext ok m`e ,dpyeàðzx`azd - ¨¨
,`ziixaaäúéä BlL àì,ef dxtCBzîe ,äúéä BúðéëL ìL àlà Ÿ¤¨§¨¤¨¤§¥¨¨§¨¦

da äçéî àlL,jka `vz `ly.BîL ìò úàø÷ð ¤Ÿ¦¨¨¦§¥©§
:dxiar xac lr d`gn oipra cer `xnbd d`ianàðéðç éaøå áø©§©¦£¦¨

eðúî àáéáç áøå ïðçBé éaøå`xnbd .oldl `xnind z` epy - §©¦¨¨§©£¦¨©§
:zxne`e mdixac z` rbxl dwiqtnék ìk ,ãòBî øãñc déleëa§¥§¥¤¥¨¦

àâeæ éàäzrax` mya dn xac `aeny ,cren xcqa mewn lka - ©¨
,cgia el` minkgïðçBé éaø éôelçeny z` mi`ivene mitilgn yi - ©¥©¦¨¨

,`xnind on opgei iax lyìéiòîely eny z` miqipkne -ïúðBé éaø §©¥©¦¨¨
:minkg mze` exn` jke .eizgzøLôàL éî ìkeléLðàì úBçîì ¨¦¤¤§¨¦§§©§¥

,Búéá,mipebd mpi`y miyrn lrBúéá éLðà ìò ñtúð ,äçéî àìå ¥§Ÿ¦¨¦§©©©§¥¥
zegnl ecia yiy in lke .ezia iyp` eyry zexiar lr yprp -

Bøéò éLðàa,mipbedn mpi`y miyrn lrñtúðyprp -ìòiyrn §©§¥¦¦§©©
.Bøéò éLðàzegnl el xyt` m`e,Blek íìBòä ìëalka ,xnelk ©§¥¦§¨¨¨

jln oebke ,l`xyi,eixac miniiwne eiptn mi`xiy `iyp e`ìò ñtúð¦§©©
.Blek íìBòä ìk̈¨¨

:oexg`d xn`nd z` `xnbd zx`anLéø éác éðäå ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¨¥§¥¥
àúeìbdlebd y`x zia iyp` mze`e -,àîìò élek ìò eñtúðitl ¨¨¦§§©¥¨§¨

,mdiptn mi`xie mdl mitetk l`xyi lky,àðéðç éaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦£¦¨
áéúëc éàî(ci b diryi)milyexi ipal `iapd zgkezaètLîa 'ä' ©¦§¦§¦§¨

,'åéøNå Bnò éð÷æ íò àáé,denzl yiyeàèç íéøN íà ¨Ÿ¦¦§¥©§¨¨¦¨¦¨§
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc zay(oey`x meil)

àøîâ
epzpyna epipyy dna dpc `xnbd(:ap lirl)zrcxna `vei xengy ,

:ea dxeyw `idy onfaàeäå ,ìàeîL øîàxengy epipyy dn - ¨©§¥§
`l` xn`p `l ,ea dxeyw `idy onfa zrcxna miaxd zeyxl `vei

ote`aLzrcxndBì äøeLw[xengl-],úaL áøòîgiked jkay ¤§¨¥¤¤©¨
yealnk el zynyn `ide ,enngl zrcxnd z` jixv xengdy
zaygp `id zay axrn el dxeyw dzid `l m` la` ,`yn dpi`e

.da `vei epi`e ,`yn
:l`eny ixack oldl dpyndn zwiicn `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

à÷éc énð ïéúéðúîyi ok mb df wxta epiptly dpynd ixacn ± ©§¦¦©¦©§¨
,l`eny ixack wiicléðz÷cepipy oky ±(:cp oldl),àöBé øBîçä ïéà §¨¨¥¥©£¥

miaxd zeyxl.Bì äøeL÷ dðéàL ïîæa úòãøîale`yl yie §©§©©¦§©¤¥¨§¨
,ef dpynaéîc éëéä,xaecn dna ±àîéìéàxaecny xn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨

ote`aLzrcxndBì äøeL÷ dðéà[xengl-],ììk,zeywdl yi ¤¥¨§¨§¨
àèéLtdpynde ,da `vei xengd oi`y `xaqn heyt xacd `ld ± §¦¨

yegl yi df ote`a oky ,epcnll dkixv dpi`déì äìôð àîìéc± ¦§¨¨§¨¥
eilrae ,ea dxeyw dpi` `id ixdy ,xengdn zrcxnd letiz `ny

gkyiééeúàì éúàårax` exiarie ,ecia zrcxnd z` `iadl `eaie ± §¨¥§¨¥
.miaxd zeyxa zen`åàì àlàote`a ef dpyna xaecn i`ce ± ¤¨¨

`l` ,xengl dxeyw zrcxndyL`idäøeL÷ dðéàeláøòî ¤¥¨§¨¥¤¤
,úaL.da `vei xengd oi`y dpynd dxn` jk lreììkîrnyn ± ©¨¦§¨

,dfnàLéøc`vei xengdy epipyy [epzpyna xnelk] `yixay - §¥¨
ote`a xaecn ,zrcxnaLzrcxndBì äøeLwxak,úaL áøòî ¤§¨¥¤¤©¨

:`xnbd dwiqn .l`eny ixackedpéî òîL.ok gikedl yi ok` ± §©¦¨
:`ziixan l`eny ixack dgiken `xnbdéëä énð àéðzok epipy ± ©§¨©¦¨¦

,l`eny ixack `ziixaaàöBé øBîçmiaxd zeyxl zaya £¥
L ïîæa ,úòcøîa`id,úaL áøòî Bì äøeLwoi` df ote`ay §©§©©¦§©¤§¨¥¤¤©¨

,enngl yealn `l` `yn zaygp zrcxndàìå`veiókeàa §Ÿ§¨
seba `ynd jkgzi `ly ick ,zrcxnd iab lr oezpd ur ieqik-]

,[xengdL ét ìò óàske`d,úaL áøòî Bì äøeLwmeyn ©©¦¤§¨¥¤¤©¨
.enngl yealn `le ,`ed `yn mlerl ske`dyïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤

ókeàa óà ,øîBà ìàéìîb,xengd `veiBì äøeLwL ïîæa ©§¦¥¥©§¨¦§©¤§¨
[xengl ske`d-],úaL áøòîen `ed s`yaygpe enngl lir ¥¤¤©¨

,`yn `le yealnBì øBL÷é àlL ãáìáe[xengl-]ïëéøñî- ¦§©¤Ÿ¦§©§¦¨
lry `ynde ske`d z` zfge`d ,dndad zncwa mixyewy drevx

,xda dlery drya dapfl ecxi `ly mnewna dabàlL ãáìáe¦§©¤Ÿ
Bì ìBLôé[xengl-]äòeöømipzepyBáðæ úçzz` feg`l ick ¦§§¨©©§¨

`idy drya dndad x`ev lr ecxi `ly mnewna `ynde ske`d
.`yn epirhdl `ak d`xp `ed el` zerevxay iptn ,wnra zcxei

ick zaya xeng iab lr zrcxn zzl xzen m`d dpc `xnbd
:miaxd zeyxl `vei epi`e xvga cner `edyk ,enngldépéî àòa§¨¦¥

[l`y-]eäî ,éMà áø øa àéiç áøî ïúð øa éqà áøxzen m`d ± ©©¦©¨¨¥©¦¨©©©¦©
øBîç éab ìò úòcøî ïzéìxvgaúaMa`le ,dpivdn enngl ick ¦¥©§©©©©¥£©©¨

.miaxd zeyxl enr z`vldéì øîàiy` ax xa `iig ax el aiyd ± ¨©¥
,ozp xa iq` axl.øzeîe ozp xa iq` ax xfgdéì øîàeze` l`y ± ¨¨©¥

,[iy` ax xa `iig ax z`]äî éëålcaddäæ ïéa[zrcxn zpizp-] §¦©¥¤
,xzeny zxn`yìzpizp oiaókeà.dxeq`y÷ézLéàax wzy ± §¨¦§¦

.ezl`y lr ozp xa iq` axl aiyd `le iy` ax xa `iig
meyn ezl`yl aiyn epi` iy` ax xa `iig axy ozp xa iq` ax xaq
iab lr zzl xzen ske` s`y meyn ,ynn eixaca oi`y xeaq `edy

ok lre ,zaya xengddéáéúéà,`ziixaa epipy ,el dywd ±ókeà ¥¦¥¨
øBîç éab ìòL`ynd menign eppvl ick zaya eilrn exiqdl `ae ¤©©¥£

,zay axra `ypyäpìèìèé àì[ske`d z`-]àlà ,Bãéacvik Ÿ§©§§¤¨§¨¤¨
e ,eizgzn ske`d z` xyewd lagd z` xizn ,dyridëéìBî¦¨

dàéáîexengd z` `iane jilene -å ,øöçajk jeznàeä §¦¨¤¨¥§
[ske`d-]åéìéàî ìôBð:ozp xa iq` ax giken .xengd iab lrn ¥¥¥¨

àzLäm` ,xnege lw cenll yi dzr ±ìBhéìiab lrn ske`d z` ©§¨¦

xengdúøîày `ziixad dxn` ±àì,zaya lehiçépäìz` ¨§©Ÿ§©¦©
xengd iab lr ske`dàéòaéîxacd `ld ,xeq`y xnel jixv m`d ± ¦©§¨

dna `iyewd day ,ok m` .`yn epirhdl `ak d`xpy meyn ,heyt
xengd iab lr ske` zzl xeq`y myky ,ske`n zrcxn dpey

.zrcxn zpizp xeq`l yi jk ,xvga
:`xnbd daiynàøéæ éaø déì øîà,ozp xa iq` axldé÷áLaefr ± ¨©¥©¦¥¨¦§¥

,`ziixadn eixac lr dywz l`e [iy` ax xa `iig ax z`-] eze`
c meyndéì àøéáñ déaøkoky ,eax `edy ax ixack xaeq `edy ± §©¥§¦¨¥

epivn,éMà øa àéiç áø øîàcyì÷ñøè ïéìBz ,áø øîà[lq-] §¨©©¦¨©©¦¨©©¦§©§©
mixerya `lnäîäaìdx`eva,úaMa`ide ekezl oezp dite ©§¥¨©©¨

on lek`le geyl gxhz `ly dilr lwdl ick ,mixerydn zlke`
.ux`dåcenll yi lwqxh zelzl xziddnøîBçå ì÷s`ìzpizp §©¨¤§

úòcøî,zxzen `idyíúä äîe,lwqxh ziilza my ±íeMîc ©§©©¨¨¨§¦
âeðòz,ux`l geyl gxhz `ly dndad beprzl wx ok miyery ± ©£

éøL,zelzl xzen ±àëä,zrcxn zpizpa o`k ±íeMîcmiyery ± ¨¦¨¨§¦
iptn okøòö,dpivd iptn xrhvny ,xengdïkL ìk àìxzeny ©©Ÿ¨¤¥

iab lr zrcxn zzl xzeny ax zhiy ,ok m` .zaya eiab lr zzl
ya xengdecinlz s`e ,`yn epirhdl `ak d`xpy yegl oi`e ,za

.xzen xacdy aiyd okle ,ezenk xaeq iy` xa `iig ax
zelzl xqe`e ,ax lr wlegd l`eny ixac z` `xnbd d`ian

:dndad x`eva lwqxh,øîà ìàeîLzzlúòcøîxengd iab lr §¥¨©©§©©
,øzeîyealn `ide jka xengd ly ekxce ,xrv zngn d`a `idy ¨

dndad x`eva zelzl la` ,elyì÷ñøèdlik`l mixery mr lq ± §©§©
,øeñàlek`l zegyl jxhvz `ly beprzl wx `a `edy iptn ¨

.`yn aygp `ed okle ,ux`dn
.lwqxha l`enye ax zwelgn oipra eidy miyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqnìæà[jld-],óñBé øa àéiç áøeì døîààzòîL £©©¦¨©¥£¨¨¦§©§¨
áøc,lwqxh zelzl xizdy ,ax ly ezreny z` xn`e ±dén÷ §©©¥

ìàeîLc.l`eny iptl ±déì øîà,sqei xa `iig axl l`eny [el-] ¦§¥¨©¥
àaà øîà éëä éà`edy giken xacd ,ax xn` jk ok` m` ±àì ¦¨¦¨©©¨Ÿ
àúaLc éléîa òãézay zeklda rcei epi` ±,íeìk àìåi`ceay ¨©§¦¥§©§¨§Ÿ§

cer .x`azdy itk ,zaya dndad x`eva lwqxh zelzl xeq`
:`xnbd zxtqn÷éìñ ékdlr xy`k ±àøéæ éaøux`l laan ¦§¦©¦¥¨

,l`xyidéçkLà[e`vn-]déì øîà÷å áéúéc úôé øa ïéîéða éaøì ©§§¥§©¦¦§¨¦©¤¤§¨¦§¨¨©¥
ïðçBé éaøc déîMî,opgei iax mya ef dreny xn`e ayiy ±ïéðúBð ¦§¥§©¦¨¨§¦

zzl xzen ±déì øîà .úaMa øBîç éab ìò úòcøî`xif iax [el-] ©§©©©©¥£©©¨¨©¥
,zti xa oinipa iaxløLéé,zxn` dti ±dîbøz ïëåx`ia jixacke - ¦¨§¥©§§¨

ef dkld.ìááa CBéøà:`xnbd zl`eyepî CBéøàmkgd `ed in ± ©§§¨¤©§©
`ed `ld ,'jeix`' dpekndàäå ,ìàeîL[`lde-]døîà énð áø± §¥§¨©©¦£¨¨

`xif iax xn` recne ,zrcxn zzl xizd `ed s`y ,ok xn` ax mb
:`xnbd daiyn .l`eny mya wx okàlà,dyrnd did jkdéòîL ¤¨©§¥

déa íéiñî äåäcsiqedy zti xa oinipa iax z` `xif iax rny ± ©£¨§©¥¥
,xengd iab lr zrcxn zzl xzeny xn`y xg`l ,eixac meiqaïéàå§¥

ì÷ñøè ïéìBzdndad x`eva,úaMajk lredéì øîà[el-]øLéé ¦§©§©©©¨¨©¥¦¨
,zxn` dti ±ìááa CBéøà dîbøz ïëåef dkld x`ia jixacke - §¥©§§¨©§§¨¤

xizd ax eli`e ,lwqxha xq`e zrcxna xizd `edy ,laaa l`eny
.lwqxha s`

zrcxn oia weligd edn ,ozp xa iq` ax zl`yl day `xnbd
:`xnbd zxne` .ske`lúäéî àîìò éleëcmlek mewn lkn ± §¥¨§¨¦©

y mixaeqøzeî úòcøîle`yl yi aeye ,xengd iab lr zzl ©§©©¨
,ozp xa iq` ax zl`ykàðL éàî`idy zrcxn zpizp dpey dna ± ©§¨

,zxzenîzpizpókeàlehil dxq`y `ziixadny ,dxeq` `idy ¥¨
.zzl mb xeq`y epcnl ske`

xeq`y ske` lehil dxq`y `ziixadn cenll oi`y daiyn `xnbd
cenll oi` :`xnbd daiyn .mikxc izya zx`ane ,zzl s`

c meyn ,zzl s` xeq`y ske` lehil dxq`y `ziixadníúä éðàL̈¦¨¨
meyn ,dlihpa my xacd dpey ±àìénî ìéôðc øLôàcxyt`y ± §¤§¨§¨¦¦¥¨
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המשך בעמוד עע

ezny in` cenr bp sc ± iyily wxtzekxa
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àlL ãáìáeøBL÷éBìïëéøñî.,l"`xhetdvFxW inM ifginCFpirhdliFVn:äòeöø ¦§©¤Ÿ¦§©§¦¨§¤¡¥§¦¤¤§©§¦©§¨

Báðæ úçz.zcxFi `idWM Dx`Ev lr iFVOde sME`d cxY `NW mW mipzFPW `"lyet ©©§¨¤§¦¨¤Ÿ¥¥¨¨§©©©©¨¨§¤¦¤¤
,wnrlKxqOdemixdd lr dlFr `idWM Dapf lr cxY `NW:úòcøî ïzéì eäî.`le ¨¥¤§©¦§¨¤Ÿ¥¥©§¨¨§¤¦¨©¤¨¦©¦¥¦§©©§Ÿ

dPiSd ipRnE xvgA `N` ,x"dxl z`vl:â"ä: ¨¥¦¤¨¤¨¥¦§¥©¦¨
df oiA dn ike Dil xn` xYEn l"`sME`l ¨£©¥§¦©¥¤§¨

wiYWi`:'åë déáéúéà.wiYWi`C `d xEaqM ¦§¦¥¦¥§¨¨§¦§¦
.ixW inp sME` xaqC ,DiA gBW` `lC mEXn¦§¨©§©¥§¨©¨©¦¨¥

DiaizF`e`YWde ,DlHil xEq`C ,`ziixAn §¦¥¦¨©§¨§¨¦§¨§¨§¨
ENi`M incC ?'irAin giPdl ,`l Yxn` lFHil¦¨§©§¨§©¦©¦©§¨§¨¥§¦

iFVn Dpirhdl Kixv:déaøk.ax:ì÷ñøè. ¨¦§©§¦¨©§©¥©§©§¨
ditE ,Dx`EvA Dl oilFY mixFrU `ln lq©¨¥§¦¦¨§©¨¨¦¨

.zlkF`e FkFzl oEzpbEprze,`Ed `nlrA ¨§§¤¤§©£§¨§¨
gxhY `NWgFWlux`l Dx`Ev:øòö.lW ¤Ÿ¦§©¨©©¨¨¨¨¤©©¤

dPiv:øzeî úòcøî.KMld ,`id `xrvC ¦¨¦§©©¨§©£¨¦¦§¨
`Ed iFVn e`le ,ikdA DgxF`:ìàúòîL §¨§¨¦§¨©¦§©£¨

áøc.lwqxhA ixWC:àaà.*:FnM ,ixag §©§¨¥¦§©§¨©¨£¥¦§
""`Mlnl `A`" - "Kxa`)`n ziy`xa(: ©§¥©¨§©§¨

,oipicA iwA didW mW lr KFix` ixw l`EnW§¥§¦©§©¥¤¨¨¨¦§¦¦
htFWe" oFWl .ux`d lr htFXd KlnM"`kix §¥§¤¤©¥©¨¨¤§¥¨
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i"rd`UPW iF`VnliwW `l i`e ,mFi cFrAn ©¤¨§¨¦§§¦¨¨¥

,eil`n oPhvi `Ed ixdW ,ol zRki` `l - Dil¥¨¦§©¨¤£¥¦§©¥¥¥¨
'eke iWpi` ixn`C:ìòeL áðæa.oilFYWoiA Fl §¨§¦¡¨¥¦§©¨¤¦¥

oir FA hFlWi `NW eipir:úéøeøäæ.iFpl:ñéëa ¥¨¤Ÿ¦§©¦©£¦§§¦
BlL.,aFf lAwl FzO`A Fl oilFYWwFCale ¤¤¦§©¨§©¥§¦§
oipn,eizFI`xFl hiWkY Fpi`W:añéë ¦§©§¦¨¤¥©§¦§¦

ïäécãaL.alg lAwl`NW inp i` ,shFPd ¤§©¥¤§©¥¨¨©¥¦©¦¤Ÿ
EhxXiodiCCoiQB odiCC EidW ,mivFTd lr: ¦¨§©¥¤©©¦¤¨©¥¤©¦

aíBñçäéôaL.oinqFgWdrxY `NW DzF` ©£¤§¦¨¤§¦¨¤Ÿ¦§¤
oiriBOWkE ,mixg` zFcUAmFwnlmzirxn ¦§£¥¦§¤©¦¦¦§©§¦¨

oilhFpdPnid DzF`:aìcðñäéìâøaL. §¦¨¥¤¨§©§¨¤§©§¤¨
Dl oiUFrWlCpqlWzkYn`NWdEwiGi ¤¦¨©§¨¤©¤¤¤Ÿ©¦¨

mipa`d:òéî÷.z`Etxl azMilFg:äçîeî. ¨£¨¦¨¥©§¨¦§©¦§¤
`RixWxaMbminrR ':äæåøîBçäîäáa ¤¦¥§¨§¨¦§¤¤¦§¥¨
íãàaî.c"qwrinT`C `YWdopixn`C ,i`w ¦§¨¨©§¨§©¨¥©¨¥§¨§¦©

"d`vFi dX` dOA" wxtA oOwl)c'`q.( §©¨§¤¤©¤¦¨§¨
rinwA `vFi mc`dWipzwC ipd lke .dgnEn ¤¨¨¨¥§¨¥©§¤§¨¨¥§¨¨¥

`N` `Ed DtEB zxinW e`lC Kpd - `vY `lŸ¥¥¨¨§¨§¦©¨¤¨
`nlicC mEXn - lCpqe .iF`VnsilYWin ©§©§¨¦§¦§¨¦§§¦

iz`eiiEY`l:äknä éab ìòL ãâà.`Mil §¨¥§©¥¤¤¤©©¥©©¨¥¨
iiEY`l iz` xninl:ïéMéM÷øáMä ìòL. §¥©¨¥§©¥©¦¦¤©©¤¤

o`Mn oiRc Dl oiUFr mvr DA xAWPW dndA§¥¨¤¦§©¨¤¤¦¨©¦¦¨
,o`MnEmixWFweoicinrn ode ,mW ozF` ¦¨§§¦¨¨§¥©£¦¦

dp` cEpi `NW mvrdxAgzOW cr ,dp`e: ¨¤¤¤Ÿ¨¨¤¨¨¨©¤¦§©¥
àéìLáeda úìcìeãîä.Dzvwn dzvIW: §¦§¨©§§¤¤¨¤¨§¨¦§¨¨

eïé÷÷Bôâeæ dì.wEwR Fpi`WM la`'it` - §¦¨£¨§¤¥¨£¦
lApirdW ipRn ,`vY `l xvgADkFzAW ¤¨¥Ÿ¥¥¦§¥¤¨¦§¨¤§¨

WwWwncilFnEwwFR Kkl .lFwF` xnvA §©§¥¦§¨¥¤¤
,oikFnADkFzAW lApird WwWwi `NW:âeæ. §¦¤Ÿ§©§¥¨¦§¨¤§¨

h"ilwyi`:ìaðéò.l"icha:eúìéièî.FzF`A ¦§¨§©¤¤§
WxtncM ,x"dxl FA `vY `l la` ,xvgA bEf¤¨¥£¨Ÿ¥¥¦§¦§¨¥

oiwxtA oOwlc):cp s:(lif`C o`nM ifginC §©¨§¦§¦§¤¡¥§©§¨¥
`Bpigl:åàì éàî.migiiqA,xn`w milFcB §¦§¨©¨¦§¨¦§¦¨¨©
ox`EvCxrv mdl oi`e KFx`gEWllFk`le"rnblwqxh odl dlFze ,rwxTdbEprzl §©¨¨¨§¥¨¤©©¨©§¤¡¥©©§©§¤¨¤§©§¨§©£

l`EnWl `iWwe -:íépè÷.gEWl xrv mdl Wie ,ohw ox`Eve oidFaB odizFAEMx`b"r §©§¨¦§¥§©¦©§¥¤§¦§©¨¨¨¨§¥¨¤©©¨©
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àåäåy"rn el dxeywy.la` ,xengd yealn ied y"rn dxeywac onwl 'it i"yx

ifgin ± y"rn dxeyw dpi`ac :yxtl yi cere .ie`yn ied ± y"rn dxeyw dpi`a

dndad jiledl oiekzn eli`k ifginc :yxit z"xet x"de .zrcxnd z`vedl oiekznk

wegx mewnl:àîéìéà`hiyt llk el dxeyw dpi`y.`yixnc jxtnl ira `le

`d ± "dxeyw `idy onfa" ipzwc ,dl opirny

f"r zkqna ,ok zeipyn jxcc ,`l dxeyw dpi`

):dl sc(miyak :dlik`a oixeq` mixac el`"

`tiqae "'ek oii okezl zzl okxcy):hl sc my(

oi`y miyake 'ek dlik`a mixzen el`e" :ipzw

"zetxh el`" wxtae ."'ek zzl okxc)sc oileg

.cp(ediipin `ki`c b"r` ,zexyk el` :ipzw

dxeywac `yixn heytpe :z"`e .`yixn 'irnyc

onfa" ipzinl jixhvi`cn ,ixii` zay axrn

ixii`c 'irci ded ikd e`lac "dxeyw `idy

,xeq`c `hiyt ± dxeyw dpi`a i`c ,dxeywa

:`kd xn`wck iiez`l iz`e dltp `nlic

y"rn dxeywy onfa i`ce `l` .'ek `nili`

`"d daxc`c ,heytz `l `yixnc :l"ie !xn`w

'irny`l "dxeyw `idy onfa" `pz ikdlc

:`"d ,dil `pz `l i`c .zaya dxeyw 'it`c

± zaya dxeywa la` ,y"rn el dxeywa `wec

`tiqn wiic ikdl .l"nw ,`l:

åäîzaya xeng b"r zrcxnd ozil.oi`e

xacl `l` lhip ilk oi`c meyn xeq`l

lekic oeik ,lhipd xack `aiyg dndac ± lhipd

ozp xa iq` axe .mewn lka dkiledle dkyenl

dvexk ifginc meyn yxtl oi` xeq` m` irac

wiic ikid k"`c ± wegx mewnl dndad jiledl

inp yxtl oi`e .zrcxn y"k ,lwqxh ixyc o`nc

dy` iab xn`ck ,x"dx eh` xvga xqinl irac

"dy` dna" 'ta):cq sc onwl± (`l dnda iabc

enr zliihne" bef iab jenqa `ipzck ,exfb

`gxh meyn `nrhc :i"xl d`xp `l` ."xvga

dviac a"ta sevxw `ixyc b"r`e ,zayc)sc

.bk(`l` ixy `l :p"` .xzeia xrv dl yi mzd ±

xeq` ± zaya la` ,h"ia:

óëåàxengd b"ryske`d xizie :z"`e .

xn`ck ,letie xrpie"iazk lk" 'ta

mzdc :l"ie !'ek lah dperh eznda dzid iab

la` ,lwlwzdl dndad lkezy oiwya ixiin

,lwlwzdl dndad lkez `l ± ske`d zngn

exizd `l jkl:

ïéìåúlwqxhmeyn xq`ze :z"`e .

xeq`c ikid ik ,g"raa ynzync

ynzync meyn zaya lwc iab lr xp gipdl

`kd la` ,mitprd rprpn mzdc :l"ie !xaegna

irac ozp iaxa iq` axe .jka dndad rprpn epi`

xqinlynzydl iz` `nlic meyn ± xqt`

g"raa)i"z(:

.êåéøàjln jeix`" aizkck ,jln my

"xql`)ci ziy`xa(ith 'ihwpe ±

ix` oeyl ea rlaeny itl mikln x`yn:

äéòîùã'ek da miiqn `wc.l"iiwc b"r`

la` dicegl l`eny iabl epiid ixeqi`a axk

i`w ax iabl dizeek l"iwc opgei 'x `kd

l`enyk `niiw inp ske`c `ziixae l`enyk

'ipzne dppvl o`k dnngl o`k ipync i`nl

inp onwl iziinc dndal oiqkxtne oikq oi`c

qxhpewa yxitck axc` `bilt:éàîe`l

beprz meyne milecba.?`iyew i`ne :z"`e

xize !xeq` ± xvga 'it` zaya zelzl la` ,y"rn dlzpy lwqxha ixiin `kd `nlic:u

± x"dx hwp `l` ,ixii` x"dxa inp edlekc ,x`yn ith lwqxh iab x"dx hwpcn wiicc

oipr lka xzen xvgac:
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äøeLwL Y àLéøc ììkî ,ù"òî äøeL÷ äðéàL Y åàì̈¤¥¨§¨¥¦§¨§¥¨¤§¨

,ù"òî Bì.î"ùúòcøna àöBé øBîç :éëä éîð àéðz ¥©§¨©¦¨¦£¥©©§©©
,ókeàa àìå .ù"òî Bì äøeLwL ïîæaô"òàBì äøeLwL ¦§©¤§¨¥§Ÿ¨¨¤§¨
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.øzeî :déì øîà ?úaMa øBîç:ì"àäæ ïéa äî éëå £©©¨¨©¥¨§¦©¥¤
?ókeàìàì Y øBîç éaâ ìòù ókeà :déáéúéà .÷ézLéà §¨¦§¦¥¦¥¨¤©©¥£Ÿ

äpìèìèédëéìBî àlà ,BãéadàéáîeìôBð àeäå øöça §©§§¤¨§¨¤¨¦¨§¦¨¤¨¥§¥
!?àéòaéî çépäì ,àì Y zøîà ìBhéì àzLä .åéìéàî¥¥¨¨§¨¦¨§©§¨§©¦©¦©§¨
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déîMî déì øîà÷å áéúéc úôé øa ïéîéðá 'øì déçkLà©§©¥§¦§¨¦©¤¤§¨¥§¨¨©¥¦§¥

.úaMa øBîç éaâ ìò úòcøî ïéðúBð :ïðçBé 'øc:ì"à §¨¨§¦¦§©©©©¥£©©¨
.ìàeîL ?epî CBéøà .ìááa CBéøà dîbøz ïëå !øLéé*¦©§¥¦§§¨©§§¨¤©§©§¥
ïéàå :déa íéiñî äåäc déòîL àlà !äøîà éîð áø àäå§¨©©¦£©¨¤¨§©¥©£¨§©¥¥§¥

.úaMa ì÷ñøè ïéìBz:ì"àCBéøà dîbøz ïëå !øLéé ¦§©§©©©¨¦©§¥¦§§¨©§
àðL éàî ,øzeî úòcøî úäéî àîìò éleëc .ìááa§¨¤§¥¨§¨¦©¦§©©¨©§¨
:øîà àtt áø .àìénî ìéôðc øLôàc íúä éðàL ?ókeàî¥¨¨¥¨¨§¤§¨§¨¥¦¥¨©©¨¨©

,dînçì Y ïàk.dðpöì Y ïàk,àøòö dì úéà Y dînçì ¨§©§¨¨§©§¨§©§¨¦¨©£¨
,àøîç :éLðéà éøîàã eðééäå .àøòö dì úéì Y dðpöì§©§¨¥¨©£¨§©§§¨§¦¡¨¥£¨¨

:éáéúéî dì àøéø÷ æeîz úôe÷úa 'éôàñeqä àöé àì £¦¦§©©§¦¨¨¥¦¦Ÿ¥¥©
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,äéìâøaLàìåòéîwaô"òàøîBç Bæå ,äçîeî àeäL ¤§©§¤¨§Ÿ©¨¥¤§¤§¤
äîäáa.íãàaîàeä àöBé ìáàãâàa.äknä éaâ ìòù ¦§¥¨¦§¨¨£¨¥§¤¤¤©©¥©©¨
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ïé÷÷åôedøàeöa âeæ dìúìéièîe:úäéî éðú÷ .øöça Bnò Ÿ§¦¨§©¨¨§©¤¤¦¤¨¥¨¨¥¦©

àìåïéçééñíéì÷ñøèa,àìc àeä ø"äøì .ø"äøì íäéôaL §Ÿ§¨¦¦§©§¨¦¤§¦¤¦¦§¨
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zay(oey`x meil)

òéî÷c àéîec`a `edy ,el jenqa dpypy rinw oicl dnec ote`a ± §¨§¨¦©
miphw migiiq ly xrve ileg zngn `a lwqxh s`e ,ileg zngn

:`xnbd dwiqn .ux`dn lek`l zegyl mixrhvnddpéî òîL± §©¦¨
.ok gikedle wiicl yi ok`

`xnbd dpc ,lwqxh ziilz oipra gikedl `ziixad d`aedy oeikn
:dixac xe`iaaøî øîà,`ziixaa lirl `aed ±àìådnda `vz ¨©©§Ÿ

òéî÷a[d`etxl dlegl milezy azk-]äçîeî àeäL ét ìò óà §¨¦©©©¦¤§¤
:`xnbd dywn .minrt yely xak `tix -ïðz ïðà àäåep` `lde ± §¨£©§©

mc` iabl dpyna epipy(.q oldl),àìåmc` `viBðéàL òéî÷a §Ÿ§¨¦©¤¥
,äçîeî,ef dpynn wiicl yieàäa la` ±éîc øétL äçîeî± §¤¨§¤©¦¨¥

rinwa s` `vz `ly mc`n dnda dpey dnae ,z`vl mc`l xzen
:`xnbd zvxzn .dgnenénð àëä`ly epipyy `ziixaa o`k ± ¨¨©¦

rinwa xaecn ok mb ,rinwa dndad `vz,äçîeî BðéàLenk ¤¥§¤
:`xnbd dywn .dgnen epi`y rinwa `vi `ly mc`a epipyyàäå§¨

[`lde-]àeäL ét ìò óà'[rinwd-]éðz÷ 'äçîeî`ziixaa epipy ± ©©¦¤§¤¨¨¥
.dgnen epi`y rinwa xaecny cinrp cvike ,dndad ea `vz `ly

`edy rinwa dxaic `ziixad :`xnbd zvxznì äçîeîz`etx §¤¦
ì äçîeî Bðéàå ,íãàz`etx,äîäamc` ipa dyely `tixy oebk ¨¨§¥§¤¦§¥¨

`edy it lr s`y ,`ziixad dxn` jk lre ,zenda yely `tix `le
dywn .ea z`vei dpi` dndal dgnen epi`y oeik ,mc`l dgnen

:`xnbdàkéà éîe`edy rinw yi m`de ±ì äçîeîz`etxíãà ¦¦¨§¤¦¨¨
éåä àìå[epi`e-]ì äçîeîz`etx,äîäa`tixy oeikn `ld §Ÿ¨¥§¤¦§¥¨

jk mc`l lireny myke ,liren `edy giken xacd mc` ipa dyely
vxzn .dl dgnen aygpe dndal liren:`xnbd zïéàrinw ,[ok-] ¦

y meyn ,dndal dgnen epi` mc`l dgnendàìfî déì úéàc íãà̈¨§¦¥©¨¨
rinwd ,ezekfa xacnd j`ln el yiy -déì òéiñî`ede [el-] §©©¥

j` ,`txznàìfî dì úéìc äîäaxacnd j`ln dl oi`y ± §¥¨§¥¨©¨¨
rinwd ,dzekfadì òéiñî àìaygp epi` okle ,z`txzn dpi`e Ÿ§©©¨

.zenda yely `txiy cr dndal dgnen
:`xnbd dywnéëä éàepi`y rinwa dxaic `ziixady ok m` ± ¦¨¦

,z`vei `id dl dgnend rinwa la` ,dndal dgnenéàîedn ± ©
,`ziixad dxn`y xacdøîBç äæ'[`xneg-],'íãàaî äîäaa ¤¤©§¥¨¦¨¨¨

rinwa `vei epi` ok mb mc` ixdy ,mc`n `xneg lk da oi` `ld
:`xnbd zvxzn .el dgnen epi`yúøáñ éîdz` xaeq ike ± ¦¨§©

céà÷ òéîwàefy `ziixad dxn` rinwa z`vl xeqi`d lry ± ©¨¦©¨¥
`l` ,`ed ok `l ,mc`n dndaa `xnegéà÷ ìcðqà`ly oicd lr ± ©©§¨¨¥

`xneg efy ,ok `ziixad dxn` dilbxay lcpqa dndad `vz
.lcpqa `vei mc`y ,mc`n dndaa
lirl x`azdy dnl day `xnbd(`"r)opgei iaxe l`enye axy ,

.`ziixan jk lr dywne ,zaya xengd iab lr zrcxn zzl exizd
:`xnbd dywnòîL àzlr zrcxn zpizp oiprl di`x rnye `a ± ¨§©

,`ziixan zaya xengd iabïéëñonya dknïéñkøôîemixiqn ± ¨¦§©§§¦
dknd iclb z`íãàì,zayaïéëñ ïéàåonya dknïéñkøôîe± ¨¨¨§¥¨¦§©§§¦

dknd iclb z` mixiqnäîäaìzaya gexhl xeq`y iptn ,zaya ©§¥¨
,ef `ziixaa le`yl yie .dnda jxevléàî,xaecn dna ±åàì- ©¨

ote`a xaecn `l m`dàkéàcda yiy ±å ,äkîqkxtne jqíeMî §¦¨©¨§¦
øòöx`ean ,dnda jxevl gxhi `ly `ziixad dxn`e ,dknd ©©

zrcxn zpizp s`e ,xrv mewna s` dnda jxevl gexhl xeq`y
zzl exizdy el` mi`xen` lr dywe ,dxeq` xengd xrv zngn

:`xnbd zvxzn .zrcxnàìdkn yiy ote`a `ziixaa xaecn `l ± Ÿ
xaecn `l` ,xrv meyneøîâcd xak dxnbpy -å ,äkîqkxtne jq ¦§©©¨§

wx,âeðòz íeMîxrv mewna j` ,dndad jxevl gxhi `l okle ¦©£
.dpivd xrv zngn xengd iab lr zrcxn gipdl xzene ,gexhl leki

en.zrcxn zpizp exizdy mi`xen`d lr zeywdl `xnbd dtiq
:`xnbd dywnòîL àzlr zrcxn zpizp oiprl di`x rnye `a ± ¨§©

,`ziixan zaya xengd iabíc dæçàL äîäamcd daxzdy-] §¥¨¤£¨¨¨
[dtebadúBà ïéãéîòî ïéàzayaïpèözL ìéáLa íénamda ¥©£¦¦¨©©¦¦§¦¤¦§©¥

la` ,dkxvl gexhl xeq`y iptn ,dz`etxlíc BæçàL íãà̈¨¤£¨¨
[eteba mcd daxzdy-]BúBà ïéãéîòîzayaïpèöiL ìéáLa íéna ©£¦¦©©¦¦§¦¤¦§©¥

eli`e ,exrv zngn efk dhren dgxh gexhl exizdy ,ez`etxl mda
xrv zngn d`ad zrcxn zpizpa s` ,ok m`e .exizd `l dndaa
zvxzn .exizdy el` mi`xen` lr dywe ,gexhl xeq` dpivd

:`xnbd,àleò øîàz` cinrdl xeq`y `ziixaa epipyy dn ¨©¨
,dndad xrv zngn gexhl xzeny ,dgxh meyn epi` mina dndad

`l`íeMî äøéæbmb xizdl e`eai `nyïéðînñ ú÷éçL,d`etxl §¥¨¦§¦©©§¨¦
:`xnbd dywn .ogeh meyn dxezd on xeqi` `edyéëä éàok m` ± ¦¨¦

wegyl xizi `ny `ed mina dnda cinrdl exq`y mrhdy
,d`etxl mipnnqíãàmc efg`yénðecinrdl xeq`l yi ok mb ± ¨¨©¦

.xzen mc`ay epipy `ziixaae ,df yygn mina:`xnbd zvxzn
y mrhdíãà`edy meyn ,mina ecinrdl xzenø÷éîk äàøð- ¨¨¦§¤§¥¥

`le ,d`etxl ok dyer `edy oigan d`exd oi`e ,mina xxwznk
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zay(oey`x meil)

òéî÷c àéîec`a `edy ,el jenqa dpypy rinw oicl dnec ote`a ± §¨§¨¦©
miphw migiiq ly xrve ileg zngn `a lwqxh s`e ,ileg zngn

:`xnbd dwiqn .ux`dn lek`l zegyl mixrhvnddpéî òîL± §©¦¨
.ok gikedle wiicl yi ok`

`xnbd dpc ,lwqxh ziilz oipra gikedl `ziixad d`aedy oeikn
:dixac xe`iaaøî øîà,`ziixaa lirl `aed ±àìådnda `vz ¨©©§Ÿ

òéî÷a[d`etxl dlegl milezy azk-]äçîeî àeäL ét ìò óà §¨¦©©©¦¤§¤
:`xnbd dywn .minrt yely xak `tix -ïðz ïðà àäåep` `lde ± §¨£©§©

mc` iabl dpyna epipy(.q oldl),àìåmc` `viBðéàL òéî÷a §Ÿ§¨¦©¤¥
,äçîeî,ef dpynn wiicl yieàäa la` ±éîc øétL äçîeî± §¤¨§¤©¦¨¥

rinwa s` `vz `ly mc`n dnda dpey dnae ,z`vl mc`l xzen
:`xnbd zvxzn .dgnenénð àëä`ly epipyy `ziixaa o`k ± ¨¨©¦

rinwa xaecn ok mb ,rinwa dndad `vz,äçîeî BðéàLenk ¤¥§¤
:`xnbd dywn .dgnen epi`y rinwa `vi `ly mc`a epipyyàäå§¨

[`lde-]àeäL ét ìò óà'[rinwd-]éðz÷ 'äçîeî`ziixaa epipy ± ©©¦¤§¤¨¨¥
.dgnen epi`y rinwa xaecny cinrp cvike ,dndad ea `vz `ly

`edy rinwa dxaic `ziixad :`xnbd zvxznì äçîeîz`etx §¤¦
ì äçîeî Bðéàå ,íãàz`etx,äîäamc` ipa dyely `tixy oebk ¨¨§¥§¤¦§¥¨

`edy it lr s`y ,`ziixad dxn` jk lre ,zenda yely `tix `le
dywn .ea z`vei dpi` dndal dgnen epi`y oeik ,mc`l dgnen

:`xnbdàkéà éîe`edy rinw yi m`de ±ì äçîeîz`etxíãà ¦¦¨§¤¦¨¨
éåä àìå[epi`e-]ì äçîeîz`etx,äîäa`tixy oeikn `ld §Ÿ¨¥§¤¦§¥¨

jk mc`l lireny myke ,liren `edy giken xacd mc` ipa dyely
vxzn .dl dgnen aygpe dndal liren:`xnbd zïéàrinw ,[ok-] ¦

y meyn ,dndal dgnen epi` mc`l dgnendàìfî déì úéàc íãà̈¨§¦¥©¨¨
rinwd ,ezekfa xacnd j`ln el yiy -déì òéiñî`ede [el-] §©©¥

j` ,`txznàìfî dì úéìc äîäaxacnd j`ln dl oi`y ± §¥¨§¥¨©¨¨
rinwd ,dzekfadì òéiñî àìaygp epi` okle ,z`txzn dpi`e Ÿ§©©¨

.zenda yely `txiy cr dndal dgnen
:`xnbd dywnéëä éàepi`y rinwa dxaic `ziixady ok m` ± ¦¨¦

,z`vei `id dl dgnend rinwa la` ,dndal dgnenéàîedn ± ©
,`ziixad dxn`y xacdøîBç äæ'[`xneg-],'íãàaî äîäaa ¤¤©§¥¨¦¨¨¨

rinwa `vei epi` ok mb mc` ixdy ,mc`n `xneg lk da oi` `ld
:`xnbd zvxzn .el dgnen epi`yúøáñ éîdz` xaeq ike ± ¦¨§©

céà÷ òéîwàefy `ziixad dxn` rinwa z`vl xeqi`d lry ± ©¨¦©¨¥
`l` ,`ed ok `l ,mc`n dndaa `xnegéà÷ ìcðqà`ly oicd lr ± ©©§¨¨¥

`xneg efy ,ok `ziixad dxn` dilbxay lcpqa dndad `vz
.lcpqa `vei mc`y ,mc`n dndaa
lirl x`azdy dnl day `xnbd(`"r)opgei iaxe l`enye axy ,

.`ziixan jk lr dywne ,zaya xengd iab lr zrcxn zzl exizd
:`xnbd dywnòîL àzlr zrcxn zpizp oiprl di`x rnye `a ± ¨§©

,`ziixan zaya xengd iabïéëñonya dknïéñkøôîemixiqn ± ¨¦§©§§¦
dknd iclb z`íãàì,zayaïéëñ ïéàåonya dknïéñkøôîe± ¨¨¨§¥¨¦§©§§¦

dknd iclb z` mixiqnäîäaìzaya gexhl xeq`y iptn ,zaya ©§¥¨
,ef `ziixaa le`yl yie .dnda jxevléàî,xaecn dna ±åàì- ©¨

ote`a xaecn `l m`dàkéàcda yiy ±å ,äkîqkxtne jqíeMî §¦¨©¨§¦
øòöx`ean ,dnda jxevl gxhi `ly `ziixad dxn`e ,dknd ©©

zrcxn zpizp s`e ,xrv mewna s` dnda jxevl gexhl xeq`y
zzl exizdy el` mi`xen` lr dywe ,dxeq` xengd xrv zngn

:`xnbd zvxzn .zrcxnàìdkn yiy ote`a `ziixaa xaecn `l ± Ÿ
xaecn `l` ,xrv meyneøîâcd xak dxnbpy -å ,äkîqkxtne jq ¦§©©¨§

wx,âeðòz íeMîxrv mewna j` ,dndad jxevl gxhi `l okle ¦©£
.dpivd xrv zngn xengd iab lr zrcxn gipdl xzene ,gexhl leki

en.zrcxn zpizp exizdy mi`xen`d lr zeywdl `xnbd dtiq
:`xnbd dywnòîL àzlr zrcxn zpizp oiprl di`x rnye `a ± ¨§©

,`ziixan zaya xengd iabíc dæçàL äîäamcd daxzdy-] §¥¨¤£¨¨¨
[dtebadúBà ïéãéîòî ïéàzayaïpèözL ìéáLa íénamda ¥©£¦¦¨©©¦¦§¦¤¦§©¥

la` ,dkxvl gexhl xeq`y iptn ,dz`etxlíc BæçàL íãà̈¨¤£¨¨
[eteba mcd daxzdy-]BúBà ïéãéîòîzayaïpèöiL ìéáLa íéna ©£¦¦©©¦¦§¦¤¦§©¥

eli`e ,exrv zngn efk dhren dgxh gexhl exizdy ,ez`etxl mda
xrv zngn d`ad zrcxn zpizpa s` ,ok m`e .exizd `l dndaa
zvxzn .exizdy el` mi`xen` lr dywe ,gexhl xeq` dpivd

:`xnbd,àleò øîàz` cinrdl xeq`y `ziixaa epipyy dn ¨©¨
,dndad xrv zngn gexhl xzeny ,dgxh meyn epi` mina dndad

`l`íeMî äøéæbmb xizdl e`eai `nyïéðînñ ú÷éçL,d`etxl §¥¨¦§¦©©§¨¦
:`xnbd dywn .ogeh meyn dxezd on xeqi` `edyéëä éàok m` ± ¦¨¦

wegyl xizi `ny `ed mina dnda cinrdl exq`y mrhdy
,d`etxl mipnnqíãàmc efg`yénðecinrdl xeq`l yi ok mb ± ¨¨©¦

.xzen mc`ay epipy `ziixaae ,df yygn mina:`xnbd zvxzn
y mrhdíãà`edy meyn ,mina ecinrdl xzenø÷éîk äàøð- ¨¨¦§¤§¥¥

`le ,d`etxl ok dyer `edy oigan d`exd oi`e ,mina xxwznk
:`xnbd dywn .mipnnq zwigy xizdl `eaiéëä éàmc`y ok m` ± ¦¨¦

`ld ,xxwznk d`xpy meyn mina ecinrdl xzenénð äîäamb-] §¥¨©¦
y xnel yi [okø÷éîk äàøð`edy oigan d`exd oi`e ,dxxwnk ± ¦§¤§¥¥

:`xnbd zvxzn .mina dcinrdl xeq` recne ,d`etxl dcinrnïéà¥
äîäaì ø÷éîd`xp xacd okle ,mina dnda xxwl zelibx oi` ± ¥¥©§¥¨

.mipnnq zwigy xizdl e`eaie ,d`etxa wqer `edy lkl
`idy s` ,eznda z`etxa weqri `ly exfb ok` m`d dpc `xnbd

:`xnbd dywn .zenl dlelräîäaìåeilr xeq`p m`y mewnae ± §©§¥¨
,eznda z` ciqti `ed xacd z`ïðéøæb éî,mixfeb ep` m`d ± ¦¨§¦©

àéðúäåepipy `lde ±(e"d g"it `ztqez),äúéäezndaõeç úãîBò §¨©§¨¨§¨¤¤
íeçzìe megzd jeza enewna cner ,ely zayäàa àéäå dì àøB÷ ¦§¥¨§¦¨¨

:`xnbd zx`an .eil`ïðéøæb àìåeilr xeq`l mixfeb ep` oi`e ± §Ÿ¨§¦©
yygn ,dl `exwlééeúàì éúà àîìécwqer `edy jezn `ny ± ¦§¨¨¥§¨¥

.d`iadl ick megzl ueg z`vl `eai d`ixw ici lr dz`ada
`le ,epnn ca`z `id dl `xwi `l m`y iptn ,ok exfb `ly mrhde
yxtl oi` mc dfg`a s` ,ok m` .dfk cqtd mewna minkg exfb
`ly ,mipnnq wegyi `ny dxifbn `ed mina dcinrdl xeqi`dy
zvxzn .eznda z` ciqtdl lelr `edy mewna minkg exfb

:`xnbd,àðéáø øîàxaecny ,`ziixad ixac z` yxtl yiïBâk ¨©©¦¨§
Le ,milrad megzl dey epi` dndad megzíeçz äéäzaydlL ¤¨¨§¤¨

[dndad ly-]òìáeî[qpkp-]íeçz CBúazayBlLly-] §¨§§¤
,ely megzd seq iptl miizqn dly megzdy xnelk ,[milrad
oeike ,dly megzl ueg wx `l` ely megzl ueg d`vi `l dndade
,mda zcner `idy zen` rax`n d`ivedl xeq` dnegzn d`viy
d`vi m` ,ok`e .d`a `ide dl `xew `l` ,eicia d`ivei `l okle
megzl uegn `vi `ny exfby ,dl `exwl xeq` ely megzl uegn

.eznda z` ciqti jkay s` ,ely
d`iane ,`ziixadn `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd
`xnbd dtiqen .dndaa mipnnq zwigy zxifba mi`pz zwelgn

:uxzl,øîà ÷çöé øa ïîçð áøcinrdl exq`y epxn`y dxifbd ©©§¨©¦§¨¨©
xizdl e`eaiy meyn mina dndad z`,ïéðînñ ú÷éçL`iddôeb §¦©©§¨¦¨

àéä éàpz,ok xfeb epi`y `pz yiy ,mi`pz zwelgna diepy ±àéðúc ©¨¥¦§©§¨
,`ziixaaäìëàL äîäadaxd,ïéðéLøk,dlik`d zngn dzlge §¥¨¤¨§¨©§¦¦

äpöéøé àìdndad z` uixi `l -ätøúzL ìéáLa øöçaeidiy ± Ÿ§¦¤¨¤¨¥¦§¦¤¦§©¤
jezny yegl yiy meyn ,dz`etx efy ,lylyze miietx dirn

.mipnnq zwigy xizdl `eai d`etxa wqeryøézî àéòLBà éaøå§©¦©§¨©¦
e`eaiy meyn d`etx xeq`l exfb `ly ,dtxzzy ick dze` uixdl
xaeq mina dcinrdl xq`y `pzd ,ok m`e .mipnnq zwigy xizdl
xizdy `pzde ,mipnnq zwigy meyn d`etxa exfby ,`nw `pzk
`ly ,`irye` iaxk xaeq megzl uegn zcnerd dndal `exwl
zwigy meyn exfb `l okle ,eznda z` ciqtn `edy mewna exfb
`exwl xzene ,megzl uegn dil` `vi `ny exfb `l oke ,mipnnq
wqt z` `xnbd d`ian .ely megzl uegn zcnerd ezndal
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,ixy ± alga utg epi`y onfa ± yaile .jenqa

iz`e litp `nlic yginl `kile ewcdny itl
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àéîec,òéî÷còéîwa àìå :øî øîà .î"ùô"òààeäL §¨§¨¥©¨©¨§Ÿ§¨¥¤
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zì÷L éàpz :øîà óñBé áø .÷ãäéî àìc Y àä ,÷ãäéîc Y àä ;àéL÷ àì :äãeäé áø?àîìòî ©§¨¨©§¨¨§¦£©¨§¨¦£©©¥£©©¨¥©§©§¥¨§¨
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc zay(ipy meil)

áì úøöðe äðBæ úéL'dyere ,lkl dlebne xwten dzexr mewn ± ¦¨§ª©¥
ly oewixhep `ed ,'dpef ziy'e .mliykdl mc` ipa al lr xevn

.dexr ielib oeyl `edy gkene ,zefegy
:dpyna epipy.úBìeák úBàöBé íéìçøä:`xnbd zxxanéàîdn ± ¨§¥¦§§©

yexitd.úBìeák:`xnbd daiynïéìaënLd z` mixyewy -äéìà §¤§©§¦©§¨
.íéøëfä ïäéìò eìòé àlL éãk ,ähîì ïälL:`xnbd zl`eyéàî ¤¨¤§©¨§¥¤Ÿ©££¥¤©§¨¦©

àeä éøét ãéáò àìc àðLéì ìeák éàäc òîLîoeyly epl oipn ± ©§©§©¨¦§¨§Ÿ¨¦¥¥
:`xnbd daiyn .zexit dyer epi`y xac `ed ezernyn ,'leak'

áéúëc`le dnly el ozpy mixrd mixyr lr mxig ixaca xn`py - ¦§¦
eipira exyi(bi h '` mikln),éçà él zúð øLà [älàä] íéøòä äî'¨¤¨¦¨¥¤£¤¨©¨¦¨¦

õøà [íäì] (ïäì) àø÷iå,'äfä íBiä ãò ìeákeéàîedne -õøà' ©¦§¨¨¤¤¤¨©©©¤©¤¤
ïéìaeënL íãà éða da eéäL àðeä áø øîà ,'ìeákmitehr - ¨¨©©¨¤¨¨§¥¨¨¤§¨¦

mirteyn xnelk ,mixeywe.áäæáe óñëa:`xnbd dywndéì øîà §¤¤§¨¨¨©¥
éëä éà ,àáøok m` ±áéúëc eðééäxn`py dn ±(ai weqt my)éë)' ¨¨¦¨¦©§¦§¦

,'åéðéòa eøLé [àìå] (àìike ,oaen epi`óñëa ïéìaeënL éðtî §Ÿ¨§§¥¨¦§¥¤§¨¦§¤¤
.åéðéòa eøLé àì áäæáe:`xnbd daiyndéì øîà,`ped axïéà- §¨¨Ÿ¨§§¥¨¨©¥¦

,ok`àzãéáò éãáò àì é÷pôîe éøéúòc ïåékmixiyr mde xg`n - ¥¨©£¦¥§©§¥Ÿ¨§¦£¦§¨
mpi`y ,leak oeyl epiide .jlnd zcear z` miyer mpi` miwpetne

:leak ux` edn sqep xaqd `xnbd d`ian .jlnl zexit miyeráø©
äúéä ïBèîBç õøà ,øîà ÷çöé øa ïîçð,zrweane dgeln dnc` - ©§¨©¦§¨¨©¤¤§¨§¨

,mxig ipira dxyi `l jk meynedì éø÷ éànàådl `xw recne ± §©©¨¥¨
ux` mxig,ìeákmeynàòøk da àâøzNîczrwey mc` lbxy ± ¨§¦§¨§¨¨©§¨

daàìák ãò.[leqxwd-]éLðéà éøîàå,xnel mc` ipa milibxe ± ©©§¨§¨§¦¦§¥
éøét ãáò àìc àìaëî àòøàzexit dyer dpi`y dleak ux` -. ©§¨§©§¨§Ÿ¨©¥¥

.zexit dyer epi`y xac epiid 'leak'y ixd
odyk ze`vei milgxd :dpyna epipy.úBðeák:`xnbd zxxanéàî §©

yexitd dn ±.úBðeák:`xnbd daiynúìéîì BúBà ïéðaënL± §¤§©§¦§¥¨
ick ,zkzn iqxwa eze` mixagne ,cba eilr mikxek ezcil meiay
mze` miyery micba epnn zeyrl ie`x didie ,iwp xnvd x`yiy

,jxe oal xnvnïðúãkmirbp ze`xn iabl(`"n `"t mirbp)d`xn , §¦§©
dúàN`edïáì øîökx`azde .iwp xnv -éàîedn ±,ïáì øîö §¥§¤¤¨¨©¤¤¨¨

é÷ð øîök ,ééaà øa éáéa áø øîàyak lyBîBé ïa,ecleeid meia - ¨©©¥©©©©¥§¤¤¨¦¤
.úìéîì BúBà ïéðaënL¤§©§¦§¥¨

:dpyna epipy,úBøeøö úBàöBé íéfòäåaxiax ,'eke xqe` iqei i §¨¦¦§§
dpc `xnbd .algl `l la` yail zexexv ze`vei mifr xne` dcedi

:ef zwelgna dkldd wqt ednäãeäé éaøk äëìä øîà áø ,øîzéà¦§©©¨©£¨¨§©¦§¨
,xeq` algl zexexve ,xzen yail zexexvyäëìä øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨

éñBé éaøk.xeq` yail zexexv s`yàzòîL àäì éðúîc àkéàå §©¦¥§¦¨§©§¥§¨§©§¨
déLôð étàaipta `xnink l`enye ax zwelgn z` epyy yie ± §©¥©§¥

z` md mipey jke ,dpynd ixac lr mdixac z` exn`y `le ,dnvr
,mdixacáìçì àìå øzeî Laéì øîà áø[dcedi iaxk]ìàeîLe ©¨©§©¥¨§Ÿ¤¨¨§¥

øeñà äæ ãçàå äæ ãçà øîà.[iqei iaxk]dì éðúîc àkéàåyie ± ¨©¤¨¤§¤¨¤¨§¦¨§©§¥¨
,df oipra dkld wqty l`eny ixac z` epyyàäà,ef `ziixa lr - ©¨

,`ziixaa epipyy.áìçì àì ìáà ,Laéì úBøeøö úBàöBé íéfò¦¦§§§©¥£¨Ÿ¤¨¨
,eøîà àøéúa ïa äãeäé éaø íeMîok`Ckd `id,äëìäyaily ¦©¦§¨¤§¥¨¨§¨£¨¨

,xeq` algle xzenñéôî éî ìáàoigane lxeb lihn in -Bæéàodn £¨¦¥¦¥
ick dxexvCBzîe ,áìçì Bæéàå Laéì[oeike-]íéøékî ïéàL,jka §©¥§¥¤¨¨¦¤¥©¦¦

xizdl `eaie zexexv od algl i`ceay xn`i zexexv oze` d`exde
exn`e exfb jkitl ,ote` lkaäæ ãçàå äæ ãçàoiae algl oia ± ¤¨¤§¤¨¤

,yail.øeñàef `ziixa lredì éøîàå ,ìàeîL øîàmixne` yie ± ¨¨©§¥§¨§¦¨
df xacyøîà äãeäé áø øîà[mya-]äãeäé éaøk äëìä ,ìàeîL ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦§¨

.àøéúa ïa:ef zwelgna weqtl yi cvik drc cer `xnbd d`iane ¤§¥¨
àúà ék`ayk -ïéáøjky xn` ,laal l`xyi ux`néaø øîà ¦£¨¨¦¨©©¦

àn÷ àpúk äëìä ,ïðçBéyail zexexva oia xizny epizpyn ly ¨¨£¨¨§©¨©¨
.algl zexexva oiae

äðùî
:zaya mnr z`vl dndal xeq`y mixacd z` zhxtn dpynd

änáedndaäàöBé dðéà,miaxd zeyxl zayaìîb àöé àì ©¤¥¨§¨Ÿ¥¥¨¨
úìèìeèîa`ede ,eapf zgz lnbl mipzepy oiken `ln ohw xk - ¦§§¤¤

`vi `le .ecia d`iaie epnn letiz `ny ,eapfa xeywãe÷ò àìeici - Ÿ¨
,gxai `ly cgia mixeyw eilbxeìeâø àìåerexf lr dtetk eci - §Ÿ¨

,dxeyweïëåjk e`vi `l.úBîäaä ìk øàL §¥§¨¨©§¥
äæa äæ íélîb øBL÷é àìeiptly lnbl df lnb ly lag -CBLîéå Ÿ¦§§©¦¤¨¤§¦§

,eixg` ekyni mleke oey`xd z`ñéðëî ìáàdnkBãé CBúì íéìáç £¨©§¦£¨¦§¨
xg` lnbl xeyw lag lkykCBøëé àlL ãáìáe .CBLîéåz` §¦§¦§©¤Ÿ¦§

.eci lr milagd

àøîâ
z`vl xeq`de xzend ote`d z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:zlhlehnaBáðæa Bì äøeLwä úìèìeèîa ìîbä àöé àì ,àðz̈¨Ÿ¥¥©¨¨¦§§¤¤©§¨¦§¨
,calaBzøèBçáe Báðæa äøeLwä úìèìeèîa àeä àöBé ìáà- £¨¥¦§§¤¤©§¨¦§¨§©§

`xnbd d`iane .epnn zltep dpi` mdipya dxeywy oeiky ,ezyac
:zlhlehna z`vl xzeny sqep ote`àöBé ,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨¥

,dúééìéLa dì äøeLwä úìèìeèîa ìîbäwzpl dqpz m`y oeiky ©¨¨¦§§¤¤©§¨¨§¦§¨¨
yeygl oi`e ,zlhlehnd z` wzpz `l ,dl ai`ki df zlhlehnd z`

.letizy
lnbd `vi `l :dpyna epipy.ìeâø àìå ãe÷ò àìxnbdzx`an ` Ÿ¨§Ÿ¨

:lebx edne cewr edn,ãe÷ò ,äãeäé áø øîàepiidìâøå ãé úãé÷ò ¨©©§¨¨£¦©¨¨¤¤
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øLôàyãéúòl zeevl `ed jexa yecwdBòøæoae`x lyìò ãBîòì ¤§¨¨¦©§©£©
,ìáéò øä,millwnd on zeidl'åéáà úLà íò áëBL øeøà' øîBìå ©¥¨§©¨¥¦¥¤¨¦
(k fk mixac),íéi÷î éðà äî àlà .Bãéì äæ àèç àáéåx`ap cvik - §¨Ÿ¥§¤§¨¤¨¨£¦§©¥

xen`d z` cinrpeBnà ïBaìò ,'åéáà Lâìét ääìa úà ákLiå'©¦§©¤¦§¨¦¤¤¨¦¤§¦

.òáz,lgx dznyke ,lgx ld`a dievn awri ly ezhin dzidy ¨©
e oae`x citwde ,ddla ld`a dpzpe ezhin awri lhpíà ,øîà̈©¦

énàì äøö äúéä énà úBçàmb m`däøö àäz énà úBçà úçôL £¦¦¨§¨¨¨§¦¦¦§©£¦¦§¥¨¨
,dòvî úà ìaìáe ãîò ,énàìddla ld`n awri zhin z` xiard §¦¦¨©¦§¥¤©¨¨

.d`l en` ld`lìL úçà ,ìaìa úBòvî ézL ,íéøîBà íéøçà£¥¦§¦§¥©¨¦§¥©©¤
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.(ééòeöé àlà éòeöé éø÷z¦§¥§¦¤¨§©
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äzòæòæ,`ehgl z`xi -äzòzøäe ,jixeg`l zxfg -àèç äçøt ¦§©§¨¦§©§¨¨§¨¥§
,Enî`hg ryedi iaxle xfril` iaxly `vnp .`ehgln zrpnpy ¦§

.`hg `le `ehgl ywa ,ircend xfrl` iaxe l`ilnb oaxle ,oae`x
àáøe xg` ote`a oewixhep jxca 'fgt' zaiz yxitdì éøîàå ,øîà ¨¨¨©§¨§¦¨

øác ìL BLðBò zøëæ ,àaà øa äéîøé áø,eia` zy` lr `ad ly - ©¦§§¨©©¨¨©§¨§¤¨¨
eìBãb éìBç Eîöò úéìçe ,jxvi yeakl wt`zdl.àBèçlî zLøét ¨¦¨©§§¦¨¥©§¨¦©£

.ïîéñ ,LàBéå ,äîìLe ,ãåc ,ìàeîL éða ,éìò éða ,ïáeàø§¥§¥¥¦§¥§¥¨¦§ŸŸ§¨¦¨
:e`hgy mda xn`py ,ilr ipa qgpte iptg oipra dkiynn `xnbd
éìò éða øîBàä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¥§¥¥¦

eàèçweqtdn eixac cnele ,yi` zy`a(ak a '` l`eny)oaMWi xW`' ¨§£¤¦§§ª
,'miWPd z`øîàpL ,äòBè àlà Bðéà(b ` my)íò) éìò éðá éðL íLå' ¤©¨¦¥¤¨¤¤¤¡©§¨§¥§¥¥¦¦

.''äì íéðäk ñçðôe éðôç (íéäìàä úéøa ïBøàz` `xnbd zx`ane £§¦¨¡Ÿ¦¨§¦¦§¨Ÿ£¦©
:weqtdn ozpei iax zii`xàèç àì ñçðt ,áø øîàc ,áøk dì øáñ̈©¨§©§¨©©¦§¨Ÿ¨¨

weqtae ,oldl `xnba x`eankàì ñçðt äî ,ñçðôì éðôç Léwî©¦¨§¦§¦§¨©¦§¨Ÿ
úà ïeákLé øLà' íéi÷î éðà äî àlà ,àèç àì éðôç óà ,àèç̈¨©¨§¦Ÿ¨¨¤¨¨£¦§©¥£¤§§§¤

,'íéLpäy,ïäépé÷ úà eäML CBzîzaxwda milvrzn eidy ©¨¦¦¤¦¤¦¥¤
ze`a eid zecleie zeafyke ,iyewa `l` miaixwn eid `le ,zepaxwd
qgpte iptg midey eid ,ozxdh onfa odipiw aixwdl dliyl
,myn dpklz m`a meaixwiy mdilr miypd eknq `le ,maixwdln

enxbe ,odipiw eaxwy e`xy cr my zedey eid okleeëìä àlL¤Ÿ¨§
miypd,ïäéìòa ìöà,diaxe dixtn merpny oeikeïäéìò äìòî ¥¤©£¥¤©£¤£¥¤

.íeáëL eléàk áeúkä©¨§¦§¨
:`hg `l qgpty ax ly enya xn`pd z` zx`an `xnbd,àôeb¨

àèç àì ñçðt ,áø øîà,yi` zy`aøîàpL(b ci '` l`eny)äiçàå' ¨©©¦§¨Ÿ¨¨¤¤¡©©£¦¨
'ä ïäk éìò ïa ñçðt ïa ãBáë éà éçà áeèéçà ïá'cFt` `Up FlWA ¤£¦£¦¦¨¤¦§¨¤¥¦Ÿ¥§¦Ÿ¥¥

,'åâåikeøLôàyàèçdfkBãéì àaqgpt lyBñçééî áeúkäå- ¤§¨¥§¨§¨§©¨§©£
odk `edy ,gayl eixg` epa oa z` qgiiny ,qegii el ozep aezkde

,cet` `yepøîàð øák àìäådpef e` zixkp lread lr(ai a ik`ln) ©£Ÿ§¨¤¡©
äçðî Lébîe á÷òé éìäàî äðBòå øò äpNòé øLà Léàì 'ä úøëé'©§¥¨¦£¤©£¤¨¥§¤¥¨¢¥©£Ÿ©¦¦§¨

,'úBàáö 'äì,eyexiteíàn df lreaøò Bì äéäé àì ,àeä ìàøNé ©§¨¦¦§¨¥Ÿ¦§¤¥
íéîëçaminkgd oia zexedle oiadl sixg `di `l -äðBò àìå ©£¨¦§Ÿ¤
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eàèç ìàeîL éðajlede yxtny enk] oic ziihde cgey zgiwla §¥§¥¨§
,[oldløîàpL .äòBè àlà Bðéà(b-` g '` l`eny)éäéå'owf xW`M ¥¤¨¤¤¤¡©©§¦©£¤¨¥

l`EnW(åëìä àì åéðáå ìàåîù ï÷æ éë)eipa Ekld `le 'ebe,'åéëøãa §¥§Ÿ¨§¨¨¦§¨¨
y rnyne,eëìä àìc àeä åéëøãamle`énð àèçéîmb `ehgl - ¦§¨¨§Ÿ¨§¦§¨©¦

okíéi÷î éðà äî àlà .eàèç àìaezkd ixac jynd yxtp cvik - Ÿ¨§¤¨¨£¦§©¥
(my)òöaä éøçà ehiå','hRWn EHIe cgW EgwIeäNòîk eNò àlL ©¦©£¥©¨©©¦§Ÿ©©©¦§¨¤Ÿ¨§©£¥

ïãå ìàøNé úBîB÷î ìëa øfçî ÷écvä ìàeîL äéäL ,íäéáà£¦¤¤¨¨§¥©©¦§©¥§¨§¦§¨¥§¨
øîàpL ,íäéøòa íúBà(fh f my)úéa ááñå äðLa äðL écî Cìäå' ¨§¨¥¤¤¤¡©§¨©¦¥¨¨§¨¨§¨©¥

ìàøNé úà èôLå ätönäå ìbìbäå ìà,'dN`d zFnFwOd lM z` ¥§©¦§¨§©¦§¨§¨©¤¦§¨¥¥¨©§¨¥¤
l`xyi z` hteye elld zenewnd lka dpy lka aaeqe jled didy

,myíäéøòa eáLé àlà ,ïk eNò àì íäåz`fe ,epceúBaøäì éãk §¥Ÿ¨¥¤¨¨§§¨¥¤§¥§©§
ïäéðfçì øëNjlil mze` exkyy ,mdiynyl xky zeaxdl ick - ¨¨§©¨¥¤

,oicl mirazpd z` oinfdleïäéøôBñìemiazekd mixteqd xkye - §§¥¤
.oicd zia zeneye zexxead ixhy z`

.e`hg `l l`eny ipay df oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
,e`hg l`eny ipa m` oecipd :`xnbd zx`anéàpúkielz - §©¨¥

weqtd lr `ziixaa epipy .mi`pz zwelgnaéaø ,'òöaä éøçà ehiå'©¦©£¥©¨©©¦
,øîBà øéàî`l` ,e`hg `l l`eny ipaíäéôa eìàL í÷ìç- ¥¦¥¤§¨¨£§¦¤

on dta miyxec eid ,eid miiely meyn mdl ribnd oey`x xyrn
,mixg`l `le mdl mipzep eid mipiice xecd ilecb eidy oeikne ,mrd
la` ,'rva'k xacd aygpe ,exrhvpe eciqtd miiprd miield x`ye

.e`hg `l cgey zgiwle oic ziihda,øîBà äãeäé éaødid m`hg ©¦§¨¥
y jkaíézá éìòa ìò eìéèä éàìîdxegq miza ilral epzp - §©¥¦©©£¥¨¦

e`ayk jk jezne ,geexd on mdl epziy zpn lr da wqrzdl
.m`hg did dfe ,oicd z` zehdl mal jynp oecl mdiptléaø©¦

òBøæa eìèð øNòî ìL äøéúé äte÷ ,øîBà àáé÷ògka elhp - £¦¨¥¨§¥¨¤©£¥¨§¦§©
.lehil mdl ie`xd on xzei zexyrnúBðzî ,øîBà éñBé éaørexf - ©¦¥¥©¨

odkl mipzipd daiwe miigl,òBøæa eìèð.mipdk eid `ly it lr s` ¨§¦§©
.ray zae cec dyrna dpce ,miwicvd i`hga oecl dkiynn `xnbd

l`eny xtqa miweqtd zehytn(fk-` `i 'a)za lr `a cecy ,d`xp
zy` dcera dilr `ay ,jka `hge ,dlra dixe` zny mcew ray
za lr `ay jka `hg `l cece ,ok xacd oi`y zx`an `xnbd .yi`

:rayøîBàä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàyãåc ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¥¨¦
,àèçare,ray za lr `ayk yi` zy` xeqi` lr xàlà Bðéà ¨¨¥¤¨
,äòBè:`hg `l cecy `xnbd dgiken .oldl x`eaiy itkeøîàpL ¤¤¤¡©

(ci gi '` l`eny),'åâå 'Bnò 'äå ,ìékNî åëøc ìëì ãåã éäéå'epiide ©§¦¨¦§¨§¨¨©§¦©¦
`ayk `hg cec m`e .enr dzid dpikyde ,eikxc lka gilvd cecy

ike ,dyw ,ray za lrøLôàyBãéì àa àèç,cec lyBnò äðéëLå ¤§¨¥§¨§¨§§¦¨¦
.`hg `l i`ce `l` ,dry dze`a

:`xnbd zxxanäî àlà[cvik-]íéi÷î éðà`iapd ozp ixac z` ¤¨¨£¦§©¥
el xn`e cec z` gikedy(h ai 'a l`eny)'ä øác úà úéæa òecî'©©¨¦¨¤§©

òøä úBNòìYgwl FYW` z`e ,axga ziMd iYgd dIxE` z` ,ipirA ©£¨©§¥©¥¦¨©¦¦¦¦¨©¤¤§¤¦§¨©§¨
jka `hg cecy rnyne ,'oFOr ipA axgA Ybxd Fz`e ,dX`l LN§§¦¨§Ÿ¨©§¨§¤¤§¥©

`id weqtd zpeek :`xnbd zx`an .dy`l ray za z` gwlyLcec ¤
úBNòì Lwéadlaiwy mcew ray za lr `eal dvxy xnelk ,rx ¦¥©£

,dnglnd on dl gly dixe`y hbd z`åseqaläNò àì`l` ,rx §Ÿ¨¨
.dilr `a f` wxe ,zyxebn dzide ,hbd z` dlaiwy cr oiznd

:dyr `l j` rx zeyrl ywia wx cecy weqtdn zwiicn `xnbd
ãåcî éúàc ,éaø ,áø øîà,`ed cec i`v`vny -Léøãå Ctäî ¨©©©¦§¨¥¦¨¦§©¥§¨¦

ãåãc déúeëæax`eank ,cec ly ezekfa mixac yxece xfgn did - ¦§¥§¨¦
cecl `iapd ozp ixac lr ,`ziixaa epipy jke .oldl `ziixaaòecî'©©

Bæ äòø äpeLî ,øîBà éaø ,'òøä úBNòì 'ä øác úà úéæadxen`d ¨¦¨¤§©©£¨©©¦¥§¨¨¨
o`k'Nòiå' eäa áéúk äøBzaL úBòø ìkL ,äøBzaL úBòø ìkî¦¨¨¤©¨¤¨¨¤©¨§¦§©©©

aezk ,rx eyry miyp` lr ea aezky ycewd iazka mewn lkay -
,'rxd yrie' oeyla mdilrúBNòì' áéúk ïàëåiepiyne ,'rxd §¨§¦©£

cenll yi oeyldLwx cecúBNòì Lwéaza lr `eal dvxy ,rx ¤¦¥©£
,hbd z` dlaiwy mcew rayåseqaläNò àìdilr `a `l` ,rx §Ÿ¨¨

.hbd z` dlaiwy xg`l wx
`iapd ozp :cecl ezgkeza `iapd ozp ixac jynd z` x`an iax

,el xn`e ,cec z` gikede siqed.'áøçá úékä ézçä äiøeà úà'¥¦¨©¦¦¦¦¨©¤¤
dkdy lr eze` giked `iapd ozpy weqtd zpeek oi` ,iax x`an
el xn`e egikedy `id weqtd zpeek `l` ,axga dixe` z` ynn

oeikyBðeãì Eì äéäLdixe`lïéøãäðqazeklna cxny lr ¤¨¨§§©©§¤§¦
,[oldl x`eank]zðc àìåokl ,ezzinl znxby iptl oixcdpqa eze` §Ÿ©§¨

.ynn axga eze` zbxd eli`k xacd aygp
`iapd ozp :cecl ezgkeza `iapd ozp ixac jynd z` x`an iax

,el xn`e ,cec z` gikede siqed.'äMàì El zç÷ì BzLà úàå'§¤¦§¨©§¨§§¦¨
y rnyn ,'zgwl' ezy` z` aezkd oeylnda Eì Lé ïéçewéì- ¦¦¤§¨

eid jiyeciw ,dilr z`ay drya ,dy`l jl dycwn ziid m`y
:`xnbd dtiqen .dry dze`a dyexb dzid xaky iptn ,da miqtez

epivn okyàöBiä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨©¥
ãåc úéa úîçìîìdid,BzLàì úeúéøk èb áúBkzeni m`y ick §¦§¤¤¥¨¦¥¥§¦§¦§

m`y ick oke ,meail dwewf ezy` didz `l ,mipa `la dnglna
,iaya gwli m` e` ,zny eilr ciriy in `vni `le dnglna zeni
,cexh `ed dnglnl ez`v zryay minrte .dpebr ezy` didz `l
za ly dlra dixe` mb dyr jke .dnglndn hbd z` dl gleye
dzyrp ,dnglna zny oeike ,dnglndn hbd z` dl glyy ,ray
`l xak ,dilr `a cecy dryay `vnpe ,rxtnl zyxebn ray za

miqtez oiyeciwd eid ,dycwn did m`e ,yi` zy` dzidlky oipne .
,ezy`l hb azek did dnglnl `veidøîàpLepa cecl iyi ixaca ¤¤¡©

le`y znglna eig` melya le`yl eglyyk(gi fi '` l`eny)úàå'§¥
éçà úàå ,óìàä øNì àéáz älàä áìçä éöéøç úøNòã÷ôz E £¤¤£¦¥¤¨¨¨¥¤¨¦§©¨¨¤§¤£¤¦§Ÿ

ì,'çwz íúaøò úàå íBìLeéðz ,'íúaeøò' éàî[dpy-]óñBé áø §¨§¤£ª¨¨¦¨©£¨¨¨¥©¥
el`,dðéáì Bðéa íéáøBòîä íéøácoia miaxrny ,oiyeciwd mde §¨¦©§¨¦¥§¥¨

hb ici lr mlhaze odiyeciw z` lehiz xnelk 'gwz' ,ezy`l yi`
.dnglnd on `iazy

:cecl ezgkeza `iapd ozp ixac jynd z` x`an iaxzâøä Búàå'§Ÿ¨©§¨
,'ïBnò éða áøça,cec iably ,eprinydl `a weqtd ,iax x`an §¤¤§¥©

,oenr ipa ly maxga mibxdpd x`y zzink zaygp dixe` zzinäî©
äzà éà ïBnò éða áøç[cec-]åéìò Lðòðaxga ebxdpy mze` lr - ¤¤§¥©¦©¨¤¡¨¨¨

,jzrcn mebxd `l oenr ipa ixdy ,efézçä äiøeà óà,bxdpyéà ©¦¨©¦¦¦
.åéìò Lðòð äzà:`xnbd zx`anàîòè éàîlr yprp `l cec ©¨¤¡¨¨¨©©£¨

dixe`y oeik ,dixe` zzin,äåä úeëìna ãøBîcxny epivn okide ¥©©§£¨
,zeklnadéì øîàccecl dixe`(`i `i 'a l`eny)cxi `ly mrhdy §¨©¥

dcEdie l`xUie oFx`d'y iptn `ed ,cecl dfa rny `le ezial¨¨§¦§¨¥¦¨
zFMQA miaWi,íéðç äãOä éðt ìò éðãà éãáòå áàBé éðãàåip`e Ÿ§¦©ª©Ÿ¦¨§©§¥£Ÿ¦©§¥©¨¤Ÿ¦©£¦

m` LWtp ige LIg ,iYW` mr aMWle zFYWle lk`l iziA l` `Fa`̈¤¥¦¤¡Ÿ§¦§§¦§©¦¦§¦©¤§¥©§¤¦
z` jka laiw ixd ,'a`ei ipec`e' xn`y dnae ,'dGd xaCd z` dUr ¤̀¡¤¤©¨¨©¤
ipta mixg` zexn eilr lawl ux` jxc df oi`e ,a`ei ly ezexn

.zeklna cxny aygp df xace ,jlnd
:dixe` xaca did cec `hgy cigid `hgdy zx`an `xnbdøîà̈©

ãåãa déa úðéiòî ék ,áø,cec iyrna oiirz xy`k -úçkLî àì ©¦§©§©¥§¨¦Ÿ©§©©
äiøeàcî øa déazbixdl mxby dnn ueg `hg ea `vnz `l - ¥©¦§¦¨

,dry dze`a dyexb dzidy itl ,`hg `l ray zaa la` ,dixe`
,xg` `hg ceca did `ly oipne .lirl x`azpy itkeáéúëcmikln) ¦§¦

(d eh '`EdEv xW` lMn xq `le 'd ipirA xWId z` cec dUr xW`'£¤¨¨¨¦¤©¨¨§¥¥§Ÿ¨¦Ÿ£¤¦¨
,eiIg ini lM'ézçä äiøeà øáãa ÷øxq cec dixe` xaca wx - Ÿ§¥©¨©¦§©¦¨©¦¦

.xg` xaca `le ,'d ieeivn
:sqep `hga `hg cecy epivny dywn `xnbdéîø àLéL÷ ééaà©©¥§¦¨¨¥

áøcà áøcowfd iia` -,xg` mewna eixac lr el` ax ixacn dywd §©©§©
éëä áø øîà éîcec `hgy cigid `hgdy xn` axy okzi m`d - ¦¨©©¨¦

,dixe` xaca didøîàäå[xn` ixde-]ì ãåc ìaé÷ ,áøòøä ïBLlr §¨¨©©¦¥¨¦¨¨¨
caln sqep `hga `hg cecy ,`vnpe ,oldl x`eaiy itk ,zyeaitn

:`xnbd dwiqn .dixe` xacaàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
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eàèç ìàeîL éða.oiC ziiHde cgFW gTnA:íäéðfçì.oixkFVW ,mdiWOWKlil ozF` §¥§¥¨§§¦©©§©¨©¦§©¨¥¤©¨¥¤¤§¦¨¥¥
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íézá éìòa ìò.`ihnbxR odl mipzFpDA wFqrlzzledid KM KFYnE ,xkVd mdl ©©£¥¨¦§¦¨¤§©§©§¨©£¨§¨¥¨¤©¨¨¦¨¨¨
oi`AWM oiC zFHdl mAl KWnpEpiide ,oEcl mdiptlm`hg:íäéôa eìàL í÷ìç. ¦§¨¦¨§©¦§¤¨¦¦§¥¤¨§©§¤§¨¤§¨¨£§¦¤

mIeNW ,mdl iE`xd oFW`x xUrnEl`W ,Eid ©£¥¦¨¨¨¤¤§¦¦¨¨£
xFCd ilFcB EidW KFYn .mditA,mihtFWe`l §¦¤¦¤¨§¥©§§¦Ÿ

miIpr mIel x`WE ,mdn mirpFn Eid̈§¦¥¤§¨§¦¦£¦¦
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dIelE dPEdM:àèç ãåc.mcFw ,raW zaA §¨§¦¨¨¦¨¨§©¤©¤

dlATWhB:LwaL.mcFw DOr aMWl ¤¦§¨¥¤¦¥¦§©¦¨¤
on Dl glFW DlrA didW hB dlATW¤¦§¨¥¤¨¨©£¨¥©¨¦

wwGiY `l zEni m`W ,dnglOdF` .mEAil ©¦§¨¨¤¦¨Ÿ¦¨¥§¦
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ìàéøáb ãøé äòøt úa úà äîìL àNpL äòLa :ìàeîL øîà äãeäéìL] ìBãb Cøk äðáð åéìòå ,ïBèøéN Ba äìòå ,íia äð÷ õòðå §¨¨©§¥§¨¨¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨©©§¦¥§¨©¨¤©¨§¨¨¦§§¨¨¦§¨§©¨¤

éøö äðáð ïãa ãçàå ìà úéáa ãçà áäæ éìâò éðL íòáøé ñéðëäL íBiä BúBà :àðz àúéðúîa .[éîBø.ïåé ìL äàiìèéà eäæå ,ãçà ó ¦§©§¦¨¨¨©¤¦§¦¨¨§¨§¥¤§¥¨¨¤¨§¥¥§¤¨§¨¦§¨§¦¤¨§¤¦©¦¨¤¨¨
àèç eäiLàé øîBàä ìk :ïúðBé ø"à éðîçð øa ìàeîL ø"àYãåc Cøc ìëa Cìiå 'ä éðéòa øLiä Nòiå" øîàpL ,äòBè àlà Bðéà §¥©©£¨¦¨¨Ÿ¨¥Ÿ¦¨¨¨¥¤¨¤¤¤¡©©©©©¨¨§¥¥©¥¤§¨¤¤¨¦

"'åâå áL øLà Cìî åéðôì äéä àì eäîëå" íéi÷î éðà äî àlà "åéáàY.ïäì ïøéæçä äøNò äðîL ãò äðîL ïaî ïcL ïéc ìkL ¨¦¤¨¨£¦§©¥§¨ŸŸ¨¨§¨¨¤¤£¤¨¤¨¦¤¨¦¤§Ÿ¤©§Ÿ¤¤§¥¤¡¦¨¨¤
äæì ïúðå äfî ìèð :øîàz ànLY'Bãàî ìëa' øîBì ãeîìzYéìòáa ìBãb Eì ïéà :áø øîàc ,áøc àâéìôe .BlMî íäì ïúpL ¤¨Ÿ©¨©¦¤§¨©¨¤©§©§¨§Ÿ¤¨©¨¤¦¤§¦¨§©§¨©©¥§¨§©£¥

epîe .eðøBãa ãçàå ,BøBãa eäiLàiî øúBé äáeLzYäéîøé áøc deáà àaàc deçà àçà :dì éøîàå ,àaà øa äéîøé éaøc deáà àaà §¨¥¦Ÿ¦¨§§¤¨§¥©©¨£§©¦¦§§¨©©¨§¨§¦¨©¨©§©¨£§©¦§§¨
epîe .eðøBãa ãçà ãBòå :óñBé áø øîà .eåä éçà àçàå àaà éaø :øî øîàc .àaà øaYïúð eðééäå ,àúeìb Léø äéîçð øa ïá÷Bò ©©¨§¨©¨©¦©¨§©¨©¥¨¨©©¥§¤¨§¥©§¨©§¤§¨¥¨¨§©§¨©

.déìa÷å déãé èLt à÷c àîìéça éàæçå ,íðîðî à÷ äåäå ,à÷øéôa àðáéúé äåä :óñBé áø øîà .àúéöeöc§¦¨¨©©¥£¨¨¥§¨§¦§¨©£¨¨§©§¥©£©§¤§¨§¨¨©§¥§¦§¥

äîäa äna Cìò ïøãä©§¨£¨©¤§¥¨
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc zay(iriax meil)

Càìîk Cìnä éðãàå ,Cìnä éðãà ìà Ecáòa ìbøéå .Ecáò©§¤©§©¥§©§§¤£Ÿ¦©¤¤©Ÿ¦©¤¤§©§©
éðéòa áBhä äNòå íéäìàäE.'ebeãBò øaãz änì Cìnä Bì øîàiå ¨¡Ÿ¦©£¥©§¥¤©Ÿ¤©¤¤¨¨§©¥

éøácúLáéôî øîàiå ,äãOä úà e÷ìçz àáéöå äzà ézøîà E §¨¤¨©§¦©¨§¦¨©§§¤©¨¤©Ÿ¤§¦Ÿ¤
íBìLa Cìnä éðãà àa øLà éøçà çwé ìkä úà íb Cìnä ìà¤©¤¤©¤©Ÿ¦¨©£¥£¤¨£Ÿ¦©¤¤§¨

.'Búéa ìà`a ,melya` bxdpy xg`l milyexil ay cecy drya ¤¥
aiyde ,milyexin enr `vi `l recn cec el`ye ,cec iptl zyeaitn
l` zklle eilr akxle xengd z` yeagl did ezrcay zyeaitn el
.ezrici `la jlde ednix `aive ,zkll leki epi` ecaly `l` ,cec
xaic `aivy el reciy xn`e siqed zyeaitn ,'ebe 'jcara lbxie'
rceie ,'ebe 'j`lnk jlnd ipec`y' `l` ,cec iptl zelikx ixac eilr
on dhqz `l i`cey ,'jipira aehd dyre' okle ,xwyde zn`d
xak ixd ,mixac daxze 'cer xacz dnl' ,el aiyd cec .zn`d
z` mb' ,el aiyd zyeaitne .dcyd z` ewlgz `aive dz`y izxn`
`xnbd zyxece ,'melya jlnd ipec` `a xy` ixg` ,gwi lkd
ipnn lhep dz`y xg`n'y ,daixn jxca cecl ok xn` zyeaitny

jke ,'lkd ipnn gw ,dcyd ivg z`Bì øîà,cecl zyeaitnéðà' ¨©£¦
éìò àì ,Ck éì äNBò äzàå ,íBìLa àáz éúî ézøîàéì Lé E ¨©§¦¨©¨Ÿ§¨§©¨¤¦¨Ÿ¨¤¤¦

,'íBìLa EàéáäL éî ìò àlà úBîBòøzznerxza `ay epiide ©§¤¨©¦¤¡¦£§¨
,enr epi` eaily cec oiad elld zyeaitn ixac jezne .dlrn itlk

.zn` md `aiv ixace
y dtiqen `xnbd:sqep weqt x`eai dfaáéúëc eðééäg '` minid ixac) ©§¦§¦

(cl,'ìòa áéøî ïúðBäé ïáe',dxe`kleéëåozpedi oa'ìòa áéøî' ¤§¨¨§¦¨©§¦§¦©©
åéìòa íò äáéøî äNòL CBzî àlà ,BîL 'úLáéôî' àìäå ,BîL§©£Ÿ§¦Ÿ¤§¤¨¦¤¨¨§¦¨¦§¨¨
`l` znerxz il yi jilr `l' xn`y itk ,`ed jexa yecwd mr -

,'melya j`iady in lr'àvð øa àvð' Bì äøîàå ìB÷ úa äúöé- ¨§¨©§¨§¨©¨©©¨
okle .daixn lra did `ed s`y ,le`y ly epa oa daixn lra jpid
jexa yecwd mr daixn dyry my lr ,'lra aixn' zyeaitn `xwp

`xwp zyeaitny mrhd ,`xnbd zx`an .`ed,'àvð'my lr `ed ©¨
ïøîàc àä`xwpy mrhde .epxn`y df dyrn -,'àvð øa'`ed ¨©£©¨©©¨

meynáéúëcle`yl `ed jexa yecwd xn`y drya -eh '` l`eny) ¦§¦
(b,eilr lngz `le Fl xW` lM z` mYnxgde ,wlnr z` dziMde Kl'¥§¦¦¨¤£¨¥§©£©§¤¤¨£¤§Ÿ©§Ÿ¨¨

cre lnBn ,dU cre xFXn ,wpFi cre llrn ,dX` cr Wi`n dYnde§¥©¨¥¦©¦¨¥Ÿ¥§©¥¦§©¤¦¨¨§©
xn`p ,'xFng(d eh my)øîà ,'ìçpa áøiå ÷ìîò øéò ãò ìeàL àáiå' £©¨Ÿ¨©¦£¨¥©¨¤©¨©¨©

éðî éaødaixn dyr le`yy `id weqtd zpeekìçð é÷ñò ìò- ©¦¨¦©¦§¥¨©
dxn` ,dbxdpy zg` ytp lr dne ,orhe ,lgpa dtexrd dlbr oipra
elld zeytp ,dzbixd lr xtkl ick lgpa dtexr dlbr `ad dxez
,`hg mc` m` ,cere ,dxtk jixv mbxeddy dnke dnk zg` lr
miphw ,e`hg milecb m` ,cere ,dbxedl yi recne ,d`hg dn dnda

.mbxedl yi recne ,e`hg dn
:zyeaitnl dyry dn lr yprp cecy zx`an `xnbdáø øîà̈©©

e÷ìçz àáéöå äzà' úLáéôîì ãåc øîàL äòLa ,áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨¨¤¨©¨¦¦§¦Ÿ¤©¨§¦¨©§§
'äãOä úà(l hi 'a l`eny),íòáøéå íòáçø' Bì äøîàå ìB÷ úa äúöé ¤©¨¤¨§¨©§¨§¨§©§¨§¨¨§¨

.'äëeìnä úà e÷ìçé©§§¤©§¨
:df oipra ztqep drenyéìîìéà ,áø øîà äãeäé áø øîà[eli`-] ¨©©§¨¨©©¦§¨¥

ì ãåc ìaé÷ àìòøä ïBL,zyeaitn lrãåc úéa úeëìî ä÷ìçð àì Ÿ¦¥¨¦¨¨¨Ÿ¤§§¨©§¥¨¦
,lirl xen`käøæ äãBáò ìàøNé eãáò àìådwlgpy oeiky - §Ÿ¨§¦§¨¥£¨¨¨

dnly oa mragxe ,l`xyi lr jln hap oa mraxie ,cec zia zekln
ick dxf dcearl milbr mraxi cinrd ,milyexia dcedi lr jln
did `l cec m`e ,mragx ly ezeklnl milyexil elri `l l`xyiy
,jk icil mi`a eid `l ,ezekln zwlgp dzid `le rxd oeyl lawn

,eðöøàî eðéìb àìåf dcear oeeray.mlerl d`a zelb dx §Ÿ¨¦¥©§¥
.jlnd dnly zece` dpce ,miwicvd i`hga oecl dkiynn `xnbd

mikln xtqa miweqtd zehytn(i-` `i '`)dcear car dnlyy d`xp
:`hg ok` m` dpc oldl `xnbd .dxféðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦

øîBàä ìk ,ïúðBé éaø øîàyàèç äîìL,dxf dcearaàlà Bðéà ¨©©¦¨¨¨¨¥§ŸŸ¨¨¥¤¨
øîàpL ,äòBè(c `i '` mikln)dnly lr'ä íò íìL Bááì äéä àìå' ¤¤¤¡©§Ÿ¨¨§¨¨¥¦

,'åéáà ãåc ááìk åéäìày rnyn weqtd oeylneåéáà ãåc ááìk ¡Ÿ¨¦§©¨¦¨¦¦§©¨¦¨¦

äåä àìc àeädnly ly eail did `l eia` cec ly eailk wxy - §Ÿ£¨
la` ,'d mr mlyàèç àì énð àèçéîdceara `hg `l la` - ¦§¨©¦Ÿ£¨

.dxf
:`xnbd zl`eyàlà,dxf dceara `hg `l dnly m`äî[cvik-] ¤¨¨

íéi÷î éðàweqtd zligz z`(my)ehä åéLð äîìL úð÷æ úòì éäéå' £¦§©¥©§¦§¥¦§©§ŸŸ¨¨¦
Bááì úàdhp dnlyy d`xp df weqtn ixd ,'mixg` midl` ixg` ¤§¨©£¥¡Ÿ¦£¥¦

.dxf dcear xg`
:`xnbd zx`anàéääyxtzn df weqt -úð éaøc ,ïúð éaøkéîø ï ©¦§©¦¨¨§©¦¨¨¨¥

weqtd zligzay ,weqtd oeyla dxizq yi dxe`kly ,dywd -
Bááì úà ehä åéLð äîìL úð÷æ úòì éäéå' áéúkmidl` ixg` §¦©§¦§¥¦§©§ŸŸ¨¨¦¤§¨©£¥¡Ÿ¦

,dxf dcear xg` dhpy rnyne ,'mixg`áéúëäå`le' weqtd seqa £¥¦§¨§¦§Ÿ
mlW Faal did'åéáà ãåc ááìky rnyneàeä åéáà ãåc ááìk ¨¨§¨¨¥¦§©¨¦¨¦¦§©¨¦¨¦

äåä àìc,'d mr mly dnly ly eal did `l -àì énð àèçéî §Ÿ£¨¦§¨©¦Ÿ
àèç,ozp iax uxize .dxf dceara `hg `l la` -øîà÷ éëäjk - £¨¨¦¨¨©

,weqtd zpeekúëìì 'Bááì úà ehä åéLð äîìL úð÷æ úòì éäéå'©§¦§¥¦§©§ŸŸ¨¨¦¤§¨¨¤¤
,'íéøçà íéäìà éøçà'z` ehd eiypy weqtd zpeek oi`y epiide ©£¥¡Ÿ¦£¥¦

cearle 'zkll' eaal z` ehd eiyp `l` ,mixg` midl` cary eaal
,mixg` midl`å`ed mle`Cìä àìcar `le ,mixg` midl` ixg` §Ÿ¨©

.dxf dcear
:`xnbd dywnáéúëäå(f `i my)õwL LBîëì äîa äîìL äðáé æà' §¨§¦¨¦§¤§ŸŸ¨¨¦§¦ª

,'áàBî[gafn-] dna dpa ,eaal z` ehid eiypy xg`ly rnyne ¨
.dxf dcear car dnlyy ixd ,a`en lil` yenkl

dcearl dna ynn dpa dnlyy weqtd zpeek oi` :`xnbd zvxzn
`id weqtd zpeek `l` ,dxfLwxúBðáì Lwa,dxf dcearl dna ¤¦¥¦§

eseqal.äða àìŸ¨¨
:df uexiz lr dywn `xnbd,äzòî àlàxn`py dn(l g ryedi) ¤¨¥©¨

eaixwde 'dl gafn ryedi dpae ird znglna l`xyi egvipy xg`l
,minlye zeler eilr,''äì çaæî òLBäé äðáé æà''dpai' mb ike ¨¦§¤§ª©¦§¥©©

eyexit df weqtay,äða àìå úBðáì LwaL,ok epi`y i`ce ixd ¤¦¥¦§§Ÿ¨¨
àlài`ceäðácok m` ,ynnénð àëälr xn`py 'dpai' [o`k mb-] ¤¨§¨¨¨¨©¦

eyexit dnlyäðácdf weqtay `iyewd zxfeg ok m`e ,ynn dna §¨¨
.dxf dcear car dnlyy x`ean

:xg` uexiz zvxzn `xnbdàlàdnlyy cenll yi xg` weqtn ¤¨
,dxf dcear car `làéðúãk,`ziixaa,øîBà éñBé éaøxriayk ¦§©§¨©¦¥¥

xn`p zexf zeceard z` jlnd ediy`i(ci-bi bk 'a mikln)úBîaä úàå'§¤©¨
äîìL äða øLà äçLnä øäì ïéîéî øLà íìLeøé éðt ìò øLà£¤©§¥§¨©¦£¤¦¦§©©¦§¨£¤¨¨§ŸŸ

'åâå íéðãéö õwL úBøzLòì ìàøNé Cìîa`Fn uTW WFnkle ¤¤¦§¨¥§©§¨¦ª¦Ÿ¦§¦§¦ª¨
rFY mMlnlEz` zxkIe zFaSOd z` xAWe ,KlOd `Oh oFOr ipA za §¦§Ÿ£©§¥©¦¥©¤¤§¦©¤©©¥©¦§Ÿ¤

z` xriay df `ed ediy`iy xnel ozip cvik ,dxe`kle ,'mixW`d̈£¥¦
ike ,dnly ly zexf zeceardøLôày,íøòéa àìå àñà àa`ae ¤§¨¨¨¨§Ÿ¦£¨

äãBáò ìk àìäå ,íøòéáe äiLàé àaL ãò ,íøòéa àìå èôLBäé§¨¨§Ÿ¦£¨©¤¨Ÿ¦¨¦£¨©£Ÿ¨£¨
,íeøòéa èôLBäéå àñà ìàøNé õøàaL äøæexriay i`ce ok m`e ¨¨¤§¤¤¦§¨¥¨¨¦¨¨¦£

.dnly ly zexf zeceard z` mbàlàweqtdLéwîz` dfa ¤¨©¦
díéðBLàø[ediy`il mcwy jlnd dnly-]íéðBøçàì,[ediy`il-] ¦¦¨©£¦

eNò àì íéðBøçà äîzexf zeceard z` xria `l ediy`iy myk - ¨©£¦Ÿ¨
,dnly lyïäa äìúåweqtdìçáLxriay itl ,oxria `ed eli`k §¨¨¨¤¦§¨

,eini cr htyedi znyn eyrpy zexf zeceard x`y z`óà©
eNò àì íéðBLàø,el` zena dpa `l dnly jk -ïäa äìúåweqtd ¦¦Ÿ¨§¨¨¨¤

éàðâì.dxf dcear ecary eiypa dgin `ly itl ,o`pa `ed eli`k ¦§©
.dxf dcear car `l dnlyy ,o`kn gkene

:sqep weqtn dywn `xnbdáéúëäå(e `i '` mikln)òøä äîìL Nòiå' §¨§¦©©©§ŸŸ¨©
,''ä éðéòaoi` ,`xnbd zvxzn .dxf dcear car dnlyy rnyne §¥¥

,ynn dxf dcear car dnlyy weqtd zpeekàlà`id weqtd zpeek ¤¨
yåéLða úBçîì Bì äéäL éðtîdxf dcear ecaryäçéî àìå,oda ¦§¥¤¨¨¦§§¨¨§Ÿ¦¨

àèç eléàk áeúkä åéìò äìòîokle ,envra dxf dcear care ©£¤¨¨©¨§¦¨¨
.'ebe 'rxd dnly yrie' eilr xn`p

:df oipra ztqep drenyBì çBð ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥©
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zay(iying meil)

äùà äîá ¯ éùù ÷øô
mixac x`ye mihiykze micba mr zaya d`ivi ipica wqer df wxt
zeyxl zeyxn d`ved zk`ln `ed xeqi`d ceqiy ,mc`l mikxvpd
ony `l` ,miaxd zeyxa zen` rax` lehlh xeqi` ellkay
micba la` ,'`yn'k mixcbend mixaca `l` xeqi` oi` dxezd
epi` hiykze yealny ,yealn jxca `ivedl xzen mihiykze
mixac yealn jxc elit` `ivedl exq`e exfb minkg ,mpn` .'`yn'
ecia xacd didiyk `ny ,daiq efi` meyn mxiqdl `eaiy okziy
el` x`eai df wxtae .miaxd zeyxa zen` rax` epxiarie gkyi
mixeq` mpi` el`e ,z`hg aiig mda `veide '`yn' miaeyg mdn
df wxta x`ean cer .dligzkl mixzen el`e ,minkg ixacn `l`
`ny yygn ,xvga elit` mda z`vl exq`y mihiykzdn yiy

.miaxd zeyxl `ivedl e`eai

äðùî
minkg exq`y miypd ihiykz ipin z` zhxtn epiptly dpynd

:mda z`vläàöBé äMà änady` zxzen mihiykz el`a - ©¤¦¨§¨
,zaya z`vläàöBé dðéà änáeminkg exfb mihiykz el`ae - ©¤¥¨§¨

,dpynd zx`an .mda `vz `lyäMà àöú àì,xvgl elit`àì Ÿ¥¥¦¨Ÿ
,dLàøaL úBòeöøa àìå ,ïzLô éèeça àìå ,øîö éèeçazrlewy §¥¤¤§Ÿ§¥¦§¨§Ÿ¦§¤§Ÿ¨

:zxne`e dpynd dtiqen .dizexry odaïäa ìBaèz àìåoze`a - §Ÿ¦§¨¤
,dvivg meyn ,dy`xa odyk ,zerevx e` mihegítøzL ãò- ©¤§©¥

.xriyd oial mdipia mind eqpkiy ick ,miietx eidie zvw mxizzy
:zaya dy` z`ivi oicl zxfeg dpyndàìå`vz,úôèBèa`ed §Ÿ§¤¤

,[` xeiv] ofe`l ofe`n gvnd lr gpend uiv oink,ïéèéaøña àìåoin §Ÿ§©§¦¦
,[a xeiv] diigl ipy lr dleze cxeie dy`x lr zkxekd hiykz

`ed oda d`ivid xeqi`eíéøeôz ïðéàL ïîæa,dy`xay ieqikl ¦§©¤¥¨§¦
ick dy`xn mxiqz `ny yegl yi miaeyg mihiykz mdy oeiky
,miaxd zeyxa zen` rax` mxiardl `aze ,dizexagl mze`xdl
ieqikd z` dxiqn dy`d oi`y ,eyyg `l mixetz mdyk la`

.oda z`vl zxzene ,dxry lk dlbzn ixdy dy`xnåokàì`vz §Ÿ
,íéaøä úeLøì ìeáëa.ea z`vl zxzen xvgl la`àìå`vz §¨¦§¨©¦§Ÿ

áäæ ìL øéòaoink ea xievny ald cbpk dcbal xaegnd hiykz - §¦¤¨¨
,milyexi xirdàìè÷a àìå,x`eevd lr milezy aeyge agx cba - §Ÿ§©§¨

íéîæða àìå,dt`ayíúBç äéìò ïéàL úòaèa àìådxev da oi` - §Ÿ¦§¨¦§Ÿ§©©©¤¥¨¤¨¨
,iepl dieyrd zrah `id `l` ,da mezgl dieyrdèçîa àìå§Ÿ§©©

äáe÷ð dðéàL.iepl dy`xay dkaya daegzd ¤¥¨§¨
:dpynd zniiqnúàöé íàåmixacd lkn cg`a miaxd zeyxl §¦¨¨

,el`d,úàhç úáéiç dðéàone ,md mihiykz el` lky meyn ¥¨©¤¤©¨
dilrn mxiqz `ny exfb minkgy `l` ,mda z`vl xzen dxezd
.miaxd zeyxa zen` rax` mxiarze gkyze ,dizexagl mze`xdl

àøîâ
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.uveg epi` x`evay ozyt hegy hrnl `a `ped axy okzi `l ok
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hwp `ped ax `nlic :z"`e

iy`xa elit`c ,`zeaxl zepad iy`xa oleke

e`lac :i"xe`e !uveg ± dyw b"r jx iedc zepad

elit` ,oivveg mewn lkac opirci ded `ped ax

`z` xac mey ihernl i`ce `l` .y`xa:

àúùäuveg dyw b"r dyw.q"yd xaq

jxe .dyw b"r dywn ith uiig ± jx b"r dywc

'xl `dc .dyw b"r dywk uiig `l dyw b"r

iab lr jx iedc ,oivveg oi` xnv iheg dcedi

.oivveg ± dyw b"r dyw iedc ozyt ihege ,dyw

r"kl ± dyw iab lr dyw inp iedc xriy ihege

lr s` ,oivveg oi`ilekl oivveg ozyt ihegy it

`nlr:àìàsqei x"`.envra sqei axy itl

`l` xnel jiiy ,dywn:
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änaäMà àöz àì ?äàöBé dðéà änáe äàöBé äMà ©¨¦¨§¨©¨¥¨§¨Ÿ¥¥¦¨
úBòeöøa àìå ,ïzLô éèeça àìå ,øîö éèeça àìŸ§¥¤¤§Ÿ§¥¦§¨§Ÿ¦§
úôèBha àìå .ítøzL ãò ïäa ìBaèz àìå .dLàøaL¤§Ÿ¨§Ÿ¦§¨¤©¤§©¥§Ÿ©¤¤
,ø"äøì ìeáka àìå .íéøeôz ïðéàL ïîæa ïéèéáøqa àìå§Ÿ©©§¦¦¦§©¤¥¨§¦§Ÿ©¨§
úòaèa àìå ,íéîæpa àìå ,àìèwa àìå ,áäæ ìL øéòa àìå§Ÿ§¦¤¨¨§Ÿ©©§¨§Ÿ©§¨¦§Ÿ§©©©
úàöé íàå ,äáe÷ð dðéàL èçîa àìå ,íúBç äéìò ïéàL¤¥¨¤¨¨§Ÿ§©©¤¥¨§¨§¦¨¨

Yøîà ?dîL øëc ïàî äìéáè 'îb .úàhç úáéiç dðéà¥¨©¤¤©¨§¨§¦¨©§©§¨¨©
,øîà÷ íòh äî :deáà øa äaø øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©©¨©£©©©¨¨©
éèeça àìå øîö éèeça àì äMà àöz àì íòh äî©©©Ÿ¥¥¦¨Ÿ§¥¤¤§Ÿ§¥

ïzLtYãò ïäa ìBaèz àì ìBça íéîëç eøîàL éðtî ¦§¨¦§¥¤¨§£¨¦©Ÿ¦§¨¤©
ítøzL ãò ïäa ìBaèz àì ìBçác ïåéëå .ítøzLY ¤§©¥§¥¨§©Ÿ¦§¨¤©¤§©¥

äåöî ìL äìéáè dì éîøúéî àîìéc ,àöz àì úaMa©©¨Ÿ¥¥¦§¨¦§©¦¨§¦¨¤¦§¨
déðéî àòa .ø"äøa úBnà 'ã eäðééBzàì éúàå ,eäì àéøLå§¨§¨§§¨¥§©¦§©§§¨¦¥
?zøîà÷ âéøà :ì"à ?éàî àúìéìç ékéz :áøî àðäk áø©¨£¨¥©¦¥£¦¨¨©¨¦¨¨§©§

âéøà àeäL ìkYàðeä áø øîà ,éîð øîúéà .eøæb àì Ÿ¤¨¦Ÿ¨§¦§©©¦¨©©¨
âéøà àeäL ìk :òLBäé áøc déøaYàkéàå .eøæb àì §¥§©§ª©Ÿ¤¨¦Ÿ¨§§¦¨

éúååçàì àðéæç :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà ,éøîàc§¨§¦¨©©¨§¥§©§ª©¨¥¨§©§¨¦
Cä ïéáe àðMéì Cä ïéa àkéà éàî .eäééìò ïãt÷ àìc§¨©§¨£©§©¦¨¥©¦¨¨¥©

eäééðéa àkéà ?àðMéìYìk" øîàc àðMéì Cäì ;ïôéðèc ¦¨¨¦¨¥©§¦§¦¨§©¦¨¨§¨©Ÿ
"eøæb àì âéøà àeäLYàðMéì Cäìe ,âeøà éîð éðä ¤¨¦Ÿ¨§¨¥©¦¨§©¦¨¨

àôéðèc ïåék ;àãéô÷ íeMî zøîàcYàãô÷ ãt÷î §¨§©§¦§¥¨¥¨¦§¦¨¦§©¨§¨
éèeçå øîö éèeç :íãàa ïéööBç elàå ,íúä ïðz .eäééìò£©§§©¨¨§¥§¦¨¨¨¥¤¤§¥

'ø .úBðaä éLàøaL úBòeöøäå ,ïzLtìL :øîBà äãeäé ¦§¨§¨§¤§¨¥©¨©§¨¥¤
øòN ìLå øîöYéðtî ,ïéööBç ïéà.ïäa ïéàa íénäL ¤¤§¤¥¨¥§¦¦§¥¤©©¦¨¦¨¤

é÷úî .eðéðL úBðaä éLàøa ïleëå :àðeä áø øîàdì ó ¨©©¨§¨§¨¥©¨¨¦©§¦¨
?éàîãe ,øàeöc éèeòîì àîéìéà ?éàî éèeòîì :óñBé áø©¥§©¥©¦¥¨§©¥§©¨§©
õöBç äL÷ éab ìò Cø àzLä ,øîöc éèeòîì àîéìéà¦¥¨§©¥§¤¤¨§¨©©©¥¨¤¥

Y,ïzLt éèeçc éèeòîì àlàå !àéòaéî Cø éab ìò Cø©©©¥©¦¨£¨§¤¨§©¥§¥¦§¨
!àéòaéî Cø éab ìò äL÷ ,õöBç äL÷ éab ìò äL÷ àzLä̈§¨¨¤©©¥¨¤¥¨¤©©¥©¦¨£¨
ïéàL éôì ,àðeä áøc àîòè eðééä :óñBé áø øîà àlà¤¨¨©©¥©§©§¨§©¨§¦¤¥
úBàöBé úBðaä" :ééaà déáéúéà .dîöò úà ú÷ðBç äMà¦¨¤¤¤©§¨¥¦¥©©¥©¨§
éàå ,"ïäéøàeöaL ïé÷áça àì ìáà ,ïäéðæàaL ïéèeça§¦¤§¨§¥¤£¨Ÿ©£¨¦¤§©§¥¤§¦

?àì éànà ïäéøàeöaL ïé÷áç "dîöò ú÷ðBç äMà ïéà" zøîàY:àðéáø øîà ¨§©§¥¦¨¤¤©§¨£¨¦¤§©§¥¤©©¨¨©¨¦¨
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc zay(iying meil)

ïðé÷ñò àìè÷a àëädzpeek ,oiwaga z`vl zxqe`y `ziixad ± ¨¨§©§¨¨§¦©
opi`y zewlge zeagx zerevxa dx`evl zxyew dzidy cbal

,dx`evl oze` zwcdnyk dl zewifnäîöò úà ú÷ðBç äMàcda §¦¨¤¤¤©§¨
,hlea dxya `diy ickdì àçéðcdpevxy oeik -úìòák äàøzL §¦¨¨¤¥¨¤§©£©

,øNa,dliah zrya mxiqdl dkixv ixdy ,mda z`vl dxeq` okle ¨¨
.miaxd zeyxa zen` rax` mxiarze gkyzy xyt`e

:lirl d`aedy ze`ewn zkqna dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbd
ozyt ihege xnv iheg ,mc`a mivveg el`e' ,dpyna epipy

.zepad iy`xay zerevxdeøòN ìLå øîö ìL ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¤¤¤§¤¥¨
.'ïäa ïéàa íénäL éðtî ,ïéööBç ïéà¥§¦¦§¥¤©©¦¨¦¨¤

:`xnbd zxne`,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©§¥
,øòN éèeça äãeäé éaøk äëìä.mivveg opi`y £¨¨§©¦§¨§¥¥¨

:iia` dywnééaà déì øîà,sqei axl'äëìä'jxev yiy jkn - ¨©¥©©¥£¨¨
,xriy ihega dcedi iaxk dkld weqtléâéìôc ììkîyiy rnyn - ¦§¨¦§¦¦

dfaixdy ,dywe ,mivveg xriy ihegy xaeq `nw `pze ,zwelgn
dcedi iaxl dceny okzie ,xriy ihega llk xaic `l `nw `pz

.mivveg mpi`e xriy iab lr miwcdzn mpi`y,àîéz éëåok`y §¦¥¨
c meyne dfa wleg `nw `pzy gkenàn÷ àpzî déòîLc åàì éà¦¨§©§¥¦©¨©¨

éøééî äåä àì énð eäéà ,øòN éèeça éøééàciax did `l m`y - §©§¥§¥¥¨¦©¦Ÿ£¨©§¥
`l `ed s` ,xriy ihega s` wqer `edy `nw `pzn rney dcedi
mpi` xriy ihegy dcedi iax xn`y jkne ,dfa ezrc xne` did
ef oi` :iia` dgec .mivveg mdy xaeq `nw `pzy gken ,mivveg

,zgxken di`x,àîìéãåihega ezrc z` dcedi iax xikfdy dn §¦§¨
epi`y meyn daxc` `l` ,dfa wleg `nw `pzy iptn epi` xriy

jxcae ,xriy ihega wleg,eäì øîà÷ 'íLk'iax xn`y ,xnelk §¥¨¨©§
,eilr miwlegd minkgl dcediéì eúéãBîc éëéä ékmz`y myk - ¦¥¦§¦¦

il micen,øòN éèeça,mivveg mpi`yøîö éèeça énð éì eãBà- §¥¥¨¦©¦§¥¤¤
.mivveg mpi`y ,xnv ihega mb il ecez

:iia` ixacl di`x `xnbd d`ianøîzéàziaa xn`p jk ok` ± ¦§©
,yxcndäãeäé éaøì íéîëç íéãBî ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¦£¨¦§©¦§¨

,øòN éèeça.mivveg mpi`y §¥¥¨
:`ziixan l`enye iia` ixacl reiq `xnbd d`ian,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦

,ïéööBç ïéà øòN éèeç ,ïéööBç øîö éèeçìL ,øîBà äãeäé éaø ¥¤¤§¦¥¥¨¥§¦©¦§¨¥¤
,ïéööBç ïéà øòN ìLå øîös` mivveg mpi` xriy ihegy ixd ¤¤§¤¥¨¥§¦

.`nw `pz zrcl
:dpynn s` iia`l riiql dtiqen `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

à÷éc énð ïéúéðúîoldl dpyndn mb ±(:cq),iia` ixack wiicl yi ©§¦¦©¦©§¨
,øòN éèeça äMà äàöBé ,éðz÷c,dxry oda zrlewyïéaiheg m` §¨¨¥§¨¦¨§¥¥¨¥

od xryd,dzøáç ìMî ïéa dlMîxriy ihega `weecy rnyne ¦¤¨¥¦¤£¤§¨
`l j` ,mxiqzy yyg oi`e mivveg oi`y meyn ,z`vl dl xzen

,xxal yie ,xnv ihegaépî,dpynd diepy in zrck -àîéìéàkéaø ©¦¦¥¨©¦
,äãeäéy xaeq `ed ixdénð øîö éèeç eléôàrecne ,mivveg opi` §¨£¦¥¤¤©¦

,xnv ihega `le xriy ihega wx z`vl zxzenåàì àlà`l` ± ¤¨¨
zrck xnv ihega z`vl dxq`y ef dpyn ,i`cee ,àéä ïðaølkn ©¨¨¦

,xry ihega z`vl dxizd mewndpéî òîLdpyndn gken - §©¦¨
céâéìt àì øòN éèeça`l` ,dcedi iax lr miwleg minkg oi` - §¥¥¨Ÿ§¦¦

ok` :`xnbd dwiqn .mda z`vl zi`yx okle ,mivveg mpi`y micen
.dpéî òîL§©¦¨

e 'eke dy` `vz `l' :dpyna epipy'úôèBèa àì.oihiaxqa `le Ÿ§¤¤
.epzpyna miiepyd oihiaxqe ztheh mdn zxxan `xnbdzxxan

:`xnbd.úôèBè éàî:sqei ax x`anàzøîeç ,óñBé áø øîà ©¤¤¨©©¥©§¨
àzôéè÷cmireci miayr ipin ly xyw ,xnelk ,shewd xyw ± ¦§¦§¨

dthewle repnl icka x`eva milezy rxd oir z`etxl lirend
.helyz `ly

:iia` dywnééaà déì øîàz`etxl xacd lireny ok m` ,sqei axl ¨©¥©©¥
,zaya dfa z`vl minkg exq` recn ,rxd oiréåäúå`dz - §¤¡¥

zaygpäçîeî òéî÷kd`etx jxevl dgnen ici lr dyrpd azk - §¨¦©§¤
e ,eteb lr dlegd e`yepeéøzLúmrhd one ,ea z`vl xzeze - §¦§§¥

,exear hiykz `edy oeik ,dgnen rinwa z`vl dlegl xzeny
.eicban cg`ke

:xg` ote`a yxtn iia`,ééaàc déîMî äãeäé áø øîà àlà¤¨¨©©§¨¦§¥§©©¥
`id 'ztheh'eðééæeôàd`iane .gvnd lr gpend adf ly hiykz ± £§¨

:`ziixan jkl reiq `xnbdäëáña äMà äàöBé ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¨¦¨¦§¨¨
[y`x ieqik-]éòeáwä ïéèéaøñáe úôèBèáe ,úáäæenä,da ïoeik ©§¤¤§¤¤§©§¦¦©§¦¨

zelbl dvex dpi`y ,dzxagl ze`xdl ick dxiqz `l i`ceay
gkene ,dkaqa dreaw zthehdy o`k x`ean ixd .dizexry
`le dkaqa df hiykz reawl okxc didy ,'epiifet`'l dpeekdy

.'`ztihwc `zxneg'
:zx`ane `xnbd dkiynnBæéà`id,ïéèéaøñ Bæéàå úôèBè ¥¤¤§¥©§¦¦

.`ziixaae epzpyna mixkfendúôèBè ,eäáà éaø øîà`id ¨©©¦£¨¤¤
dì úô÷enädgvn lrïæàì ïæàîe ,uiv oinkïéèéaøñmihiykz md ©¤¤¨¥Ÿ¤§Ÿ¤©§¦¦

md mdizeevwe dy`x lr mzkxek dy`dyäééçì ãò dì ïéòébnä©©¦¦¨©§¨¤¨
:zeieyr md dnn `ped ax yxtn .o`kne o`kn milezeáø øîà̈©©

ïúBà ïéNBò úBiðò ,àðeä[oihiaxqd-]úBøéLò ,ïéðBòáö éðéî ìL ¨£¦¦¨¤¦¥¦§¦£¦
.áäæ ìLå óñk ìL ïúBà ïéNBò¦¨¤¤¤§¤¨¨

:epzpyna epipyìeáëa àìå'edn zxxan `xnbd .'miaxd zeyxl §Ÿ§¨
:miaxd zeyxl ea z`vl xeq`y epzpyna iepyd leakéaø øîà̈©©¦

,éàpée ,'leak' mipeknd mixac ipy yiäæ ìeák,dpyna xkfendéðéà ©©¨¤¥¦
eäî òãBé,dpynd zpeek mdn dfi`l -ïðz àcáòc àìák éà- ¥©©¦©§¨§©§¨§©

`edy oniql ezeqka carl miyery mzegl dpynd zpeek m`d
,dpynd zxacn day dgtyl oke ,carøîö ìL äték ìáàoink ± £¨¦¨¤¤¤

,leak `xwp `ed s`e ,ea zhywzn dy`dy ,dkaqd zgzy raek
éîc øétL`ny eyyg `le ,miaxd zeyxl da z`vl zxzen - ©¦¨¥

,dizexry elbzi epxiqz m`y oeik ,dzxagl ze`xdl epxiqzBà
øîö ìL äték ,àîìécc 'leak'd `edïðz`ly epzpyna epipyy - ¦§¨¦¨¤¤¤§©

d`ivedl `id dlekiy iptn da `vz `ly minkg exfbe ,da `vz
,dizexry zelbl `la dkaqd zgznàcáòc àìák ïkL ìëå§¨¤¥©§¨§©§¨

.ea z`vl dxeq`y
:`xnbd zhyetìL äték øîàc ïàîk àøazñî ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¦§©§¨§©§¨©¦¨¤

,ïðz øîö`lak oky lke ,miaxd zeyxl z`vl epzpyn dxq` dae ¤¤§©
:`ziixan eixacl di`x eda` iax `iane .`carc,éëä énð àéðúå§©§¨©¦¨¦

àîèñéàáe ìeáëa äMà äàöBé[oldl x`azi],øöçìmihiykzy §¨¦¨§¨§¦§§¨¤¨¥
.miaxd zeyxa wx minkg exq` el`,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥

dy` z`vei,íéaøä úeLøì ìeáëa óà`ly itl ,xvgl wx `le ©§¨¦§¨©¦
:enrh z` `ziixad zx`ane .llk minkg dfa exfbéaø øîà ììk§¨¨©©¦

ìk ,øæòìà ïa ïBòîLhiykzàeäLgpenäëáOä ïî ähîì ¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§©¨¦©§¨¨
,dy`x z` dqknd,Ba ïéàöBéepxiqz `ny minkg exfb `ly itl §¦

e ,dizexry ielibl zyyegy xg`n ,dy`dìkhiykzàeäLgpen Ÿ¤
.Ba ïéàöBé ïéà ,äëáOä ïî äìòîìoa oerny iax xn`y jkne §©§¨¦©§¨¨¥§¦

gken ,z`vei izni` x`al df llk ozpe leaka z`veiy xfrl`
eli`y ,dkayd on dhnl `idy ,xnv ly dtik `ed leak yexity
ci lr enewn oi` ixdy ,df llk jiiy oi` car ly mzeg iabl

.dkayd
:`xnbd zxxan'àîèñéà' éàîiax x`an .`ziixaa zxkfend ©¦§§¨

:eda`.éðeéæéa ,eäáà éaø øîà:`xnbd zxxan,éðeéæéa éàîx`an ¨©©¦£¨¥¨¥©¥¨¥
:iia`éçBøt àéìk ,áø øîà ééaà øîàdy`dy dphw ztpvn - ¨©©©¥¨©©¨§¨¨¥

zrilw ixyiwl ueg zegxete ze`veiy zephw zexry da zcbe`
ozeqkl ick dizexry.

:'`nhqi`'a mipey mipic zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaìL.àîèñéàa eøîàð íéøác äL.`íeMî da ïéà §Ÿ¨§¨¦¤¤§¨¦§§¨¥¨¦

,íéàìkxeqi` eli`e ,miyeak ozyte xnv epiide ,caln dieyry oeik ¦§©¦¤¤
.a .miieeh mihegn ieyrd cbaa wx `ed mi`lkdànèî dðéàå§¥¨§©§¨

íéòâðawx mibdep mirbp s`y oeik ,micba zrxv oic da bdep oi` - ¦§¨¦
.b .miieeh mihegn cbaaíéaøä úeLøì da ïéàöBé ïéàåenke ,zaya §¥§¦¨¦§¨©¦

.lirl epipyyeøîà ïBòîL éaø íeMîy ,iriax xacóà ¦©¦¦§¨§©
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ezny ina cenr fp sc ± iyily wxtzekxa

ïðé÷ñò àìè÷a.zlkF` `idX dn lFRi `NW ,DAl cbpM Dx`EvA zFlzl aEWg cbA §©§¨¨§¦©¤¤¨¦§§©¨¨§¤¤¦¨¤Ÿ¦©¤¦¤¤
mivpW mFwn Fl Wie ,dicbA lr,miqpknl miUFrW oirMagFzedagx drEvx FA ©§¨¤¨§¥§§¨¦§¥¤¦§¦§¨©¦§¥§¨§¨¨

FYllFnEcbAdW ,drEvxd aiaq,dAxd agxzxWFwe,Dx`Ev aiaq drEvxdzwpFge ©§§¦¨§¨¤©¤¤¨¨©§¥§¤¤¨§¨§¦©¨¨§¤¤
zhlFA DxUA `dYW icM ,wfFgA Dnvrd`xzedwlg drEvxdW KFYnE .xUA zlrA ©§¨§¤§¥¤§¥§¨¨¤¤§¥¨¤©£©¨¨¦¤¨§¨£¨¨

dagxE-Dpi`DzwiGn:éâéìôc ììkî..dInzA §¨¨¥¨©¦¨¨¦§¨¦§¦¦¦§¦¨
,DxrUA ixii` `l w"z `deDPin rnW- §¨¨©§¦¦§¨¨§©¦¨

xrU iAB lr wcdin `lC dcFn xrUA:àîìéc. §¥¨¤§¨¦£©©©¥¥¨¦§¨
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àëäopiwqr `lhwa.ipz i`n` k"`e ,dvivg meyn `nrh `lhwc rnync :dniz)(a

:`"ayx xne`e !diipzinl dil ded `yixa ?xnv iheg icda `tiqa oizipzna

`kilc ,ietxa 'ipzn ixiine .`iegne sily `nlic yegl yie ,`ed iep ly xac inp `lhwc

`kilc ,wcdina ixii` ± `kdc `ziixa la` .hiykz meyn `l` exqe`l oi` jkle dvivg

`ly itl ,dxiqn dpi`y ± `tly `nlic yginl

`nwe`l diwgec i`ne :z"`e .xya zlra d`xz

meyne ietxa `nwel ?dvivg meyn `ziixa

dil rnyn `ziixac :l"ie !'ipznk `tlyn

:ipzwc ,`yixc `inec dvivg meyn `nrhc

,jixhvi` `lc mdipf`ay oihega ze`vei zepad

`hiytc ,`iiegne `tly `nlic yginl `kilc

jixhvi` `l` ?oihega jiiy iep i`nc ± `ed

zrya ozxiqn dpi`e ,dvivg ea oi`c opirny`l

dvivg meyn `nrh `tiq ± p"de ,dliah:

àéðú'ek ikd inp.ipzcn)(boihiaxqe"

la` ,dkaqa epiift` reawl jxce "da mireawd

oiraew oi` `ztihwc `zxneg:

éàopz `carc `lak.`lak i` :dniz

:l"ie ?dy` iab ith ipzw i`n` ,opz `carc

leaka d`vei :'ipznc `tiqa ipzinl irac

`kiiy `l zixkp d`te ,xvgl zixkp d`tae

`yixa inp ipz `l i`n` :z"`e .dy`a `l`

?x"dxl da oi`vei oi`c ,leak icda zixkp d`t

z`vl xeq`c `id `hiytc `zlinc :xnel yie

.dlr ekgnc meyn dtlyn i`cec ,x"dxl da

xvga ixy i`n` ,opz `carc `lak i` :z"`e

± opz xnv ly dtik i` la` ?mixac x`yn ith

,dlra lr dpbzz `ly xvga ixyc ,`gip

onwl `ler yxtnck):cq sc.(`lakc :l"ie

,eaxl gex zxew ea zeyrl ick ixy `carc

,xvga elit` leak `la meid lk did m`y

eax xeaq eax cbpk card dyriy hren xaca

cexnl ezrcyonwle .dhhw icil iz`e ,ea

xnv ly dtik leakc r"k ecen `tiqac i"yxitc

`lak c"nl `kd rnyn `dc :i"xl dyw ,`id

x"dxl s` xnv ly dtik ixy ± opz `carc:

ïéàmi`lk meyn da.dpi`y meyn :i"yxt

,xizdl oi` ikd meync :xne` `"aixe .ieeh

,`l` !oirey ody iptn oixeq` micald :opzdc

`l dyw xacae `ed dyw xac `nhqi`c meyn

`nw wxta xn`ck mi`lk meyn opax exq`

dviac)mye .eh sc(:ryedi axc dixa `ped x"`

x`yc b"r` .`ixy ± yxpc `cnb `hnp i`d

oke .dyw `idy itl `ixy i`d ± oixeq` mical

"el `a" wxt `neia rnyn).hq sc,(iy` ax

rivdl ixy jkle ,od oiyw dpedk icba :xn`

axc dixa `ped ax xn`c `d ik ,mdizgz

oikxrc w"ta opixn`c :z"xl dywe .`ixy yxpc `cnb `hnp i`d ryedi):b sc(li`ed `"cq :dil jixhvi` mipdk :ipyne !`hiyt :jixte mil`xyie miel mipdk ziviva miaiig lkd

[d`lrde yealn jxcae] ,fepe ieeh rey `edy xacc :z"x xne`e !ixy inp l`xyil b"dke ,od oiyw dpedk icba `de ?edl ixzyi` ikid ,`zyde .iaiigil `l 'ek ediiabl mi`lk ixzyi`e

,opaxcn `l` mi`lk eda oi`c oeik ,yeall elit` oiywa ixy ± rey `l` mpi`y mical oebk ,opaxc mi`lka la` ,dxezd on xeq` oipr lkac dywl jx oia welig oi` ± dxezd on xeq`c

oeik opaxcn elit` ixy ± 'ek ,ok zeyrl xeq` :minkg exn` la` .jizgz erivdl xzen dz` la` ± "jilr dlri `l" :`ipzck ,odizgz rivdl `ziixe`cn ixyc oeik ,inp dpedk icbae

oze` lre .mi`lk 'qna aiygc ipixg` iline ,zezqke mixke xengd zrcxn oebk jizgz erivdl xzen ± dkixk giky `lc `kid ,inp jx xacae .llk opax exfb `l oiywac ,od oiywc

`ly .iyn ly e` qeapw ly dxitzd heg elit` ,d`lrda oixeq`c ± zexitz izy hgnd oda agzpe ,ozyt lye xnv ly micba i`la okeza yi m`y :wgvi 'x aiyd yhpetxet yhew

ipy axwne xagny `l` ,llk cbal oxagn dxitzd heg oi`y ,d`lrda s` xzenc zeidl leki ± xnv ifib wx okeza oi` m` la` .`l d`lrda la` ,drvda `l` zezqke mixk exizd

"dnda dna"c milag zxiyw e` dxitz e` bix` xeaigk xeaig df oi`e ,mizpiay xnvd wcdzn jk jezne .oiccv ipyn yhewd ieqk ody ozyt ly micbad:äðéàåmirbpa d`nhn.

"xl dywonwl xn`ck !bix`e ieeh opirac ,`nhn `l uxye zna 'it` ?mirbpa `ixi` i`n :i).cq sc.(.zna mi`nhe afa oixedhy ,miphw oiktc e"wn mivxye zna `nhnc :i"x xne`e

xn`c ,dtka enk qxcn da jiiyc ,afa `nhy `nhqi` uxye)d dpyn g"k wxt milk(± `nhqi` :'it jexrae ."uxye zna `nhiy oic epi` ,qxcnd on xedh ± z"ql ezpzpy dtk"

`nrh i`dne ,zeaeh mipa`e adfd `"k xwir cbad oi`y ± `l mirbpa la` ,hiykz x`yk mivxye zna `nhnc `gip f"tle ,zeilbxne zeaeh mipa` da oireawe ,adfen cba ly dkizg
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc zay(iying meil)

ïðé÷ñò àìè÷a àëädzpeek ,oiwaga z`vl zxqe`y `ziixad ± ¨¨§©§¨¨§¦©
opi`y zewlge zeagx zerevxa dx`evl zxyew dzidy cbal

,dx`evl oze` zwcdnyk dl zewifnäîöò úà ú÷ðBç äMàcda §¦¨¤¤¤©§¨
,hlea dxya `diy ickdì àçéðcdpevxy oeik -úìòák äàøzL §¦¨¨¤¥¨¤§©£©

,øNa,dliah zrya mxiqdl dkixv ixdy ,mda z`vl dxeq` okle ¨¨
.miaxd zeyxa zen` rax` mxiarze gkyzy xyt`e

:lirl d`aedy ze`ewn zkqna dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbd
ozyt ihege xnv iheg ,mc`a mivveg el`e' ,dpyna epipy

.zepad iy`xay zerevxdeøòN ìLå øîö ìL ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¤¤¤§¤¥¨
.'ïäa ïéàa íénäL éðtî ,ïéööBç ïéà¥§¦¦§¥¤©©¦¨¦¨¤

:`xnbd zxne`,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©§¥
,øòN éèeça äãeäé éaøk äëìä.mivveg opi`y £¨¨§©¦§¨§¥¥¨

:iia` dywnééaà déì øîà,sqei axl'äëìä'jxev yiy jkn - ¨©¥©©¥£¨¨
,xriy ihega dcedi iaxk dkld weqtléâéìôc ììkîyiy rnyn - ¦§¨¦§¦¦

dfaixdy ,dywe ,mivveg xriy ihegy xaeq `nw `pze ,zwelgn
dcedi iaxl dceny okzie ,xriy ihega llk xaic `l `nw `pz

.mivveg mpi`e xriy iab lr miwcdzn mpi`y,àîéz éëåok`y §¦¥¨
c meyne dfa wleg `nw `pzy gkenàn÷ àpzî déòîLc åàì éà¦¨§©§¥¦©¨©¨

éøééî äåä àì énð eäéà ,øòN éèeça éøééàciax did `l m`y - §©§¥§¥¥¨¦©¦Ÿ£¨©§¥
`l `ed s` ,xriy ihega s` wqer `edy `nw `pzn rney dcedi
mpi` xriy ihegy dcedi iax xn`y jkne ,dfa ezrc xne` did
ef oi` :iia` dgec .mivveg mdy xaeq `nw `pzy gken ,mivveg

,zgxken di`x,àîìéãåihega ezrc z` dcedi iax xikfdy dn §¦§¨
epi`y meyn daxc` `l` ,dfa wleg `nw `pzy iptn epi` xriy

jxcae ,xriy ihega wleg,eäì øîà÷ 'íLk'iax xn`y ,xnelk §¥¨¨©§
,eilr miwlegd minkgl dcediéì eúéãBîc éëéä ékmz`y myk - ¦¥¦§¦¦

il micen,øòN éèeça,mivveg mpi`yøîö éèeça énð éì eãBà- §¥¥¨¦©¦§¥¤¤
.mivveg mpi`y ,xnv ihega mb il ecez

:iia` ixacl di`x `xnbd d`ianøîzéàziaa xn`p jk ok` ± ¦§©
,yxcndäãeäé éaøì íéîëç íéãBî ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¦£¨¦§©¦§¨

,øòN éèeça.mivveg mpi`y §¥¥¨
:`ziixan l`enye iia` ixacl reiq `xnbd d`ian,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦

,ïéööBç ïéà øòN éèeç ,ïéööBç øîö éèeçìL ,øîBà äãeäé éaø ¥¤¤§¦¥¥¨¥§¦©¦§¨¥¤
,ïéööBç ïéà øòN ìLå øîös` mivveg mpi` xriy ihegy ixd ¤¤§¤¥¨¥§¦

.`nw `pz zrcl
:dpynn s` iia`l riiql dtiqen `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

à÷éc énð ïéúéðúîoldl dpyndn mb ±(:cq),iia` ixack wiicl yi ©§¦¦©¦©§¨
,øòN éèeça äMà äàöBé ,éðz÷c,dxry oda zrlewyïéaiheg m` §¨¨¥§¨¦¨§¥¥¨¥

od xryd,dzøáç ìMî ïéa dlMîxriy ihega `weecy rnyne ¦¤¨¥¦¤£¤§¨
`l j` ,mxiqzy yyg oi`e mivveg oi`y meyn ,z`vl dl xzen

,xxal yie ,xnv ihegaépî,dpynd diepy in zrck -àîéìéàkéaø ©¦¦¥¨©¦
,äãeäéy xaeq `ed ixdénð øîö éèeç eléôàrecne ,mivveg opi` §¨£¦¥¤¤©¦

,xnv ihega `le xriy ihega wx z`vl zxzenåàì àlà`l` ± ¤¨¨
zrck xnv ihega z`vl dxq`y ef dpyn ,i`cee ,àéä ïðaølkn ©¨¨¦

,xry ihega z`vl dxizd mewndpéî òîLdpyndn gken - §©¦¨
céâéìt àì øòN éèeça`l` ,dcedi iax lr miwleg minkg oi` - §¥¥¨Ÿ§¦¦

ok` :`xnbd dwiqn .mda z`vl zi`yx okle ,mivveg mpi`y micen
.dpéî òîL§©¦¨

e 'eke dy` `vz `l' :dpyna epipy'úôèBèa àì.oihiaxqa `le Ÿ§¤¤
.epzpyna miiepyd oihiaxqe ztheh mdn zxxan `xnbdzxxan

:`xnbd.úôèBè éàî:sqei ax x`anàzøîeç ,óñBé áø øîà ©¤¤¨©©¥©§¨
àzôéè÷cmireci miayr ipin ly xyw ,xnelk ,shewd xyw ± ¦§¦§¨

dthewle repnl icka x`eva milezy rxd oir z`etxl lirend
.helyz `ly

:iia` dywnééaà déì øîàz`etxl xacd lireny ok m` ,sqei axl ¨©¥©©¥
,zaya dfa z`vl minkg exq` recn ,rxd oiréåäúå`dz - §¤¡¥

zaygpäçîeî òéî÷kd`etx jxevl dgnen ici lr dyrpd azk - §¨¦©§¤
e ,eteb lr dlegd e`yepeéøzLúmrhd one ,ea z`vl xzeze - §¦§§¥

,exear hiykz `edy oeik ,dgnen rinwa z`vl dlegl xzeny
.eicban cg`ke

:xg` ote`a yxtn iia`,ééaàc déîMî äãeäé áø øîà àlà¤¨¨©©§¨¦§¥§©©¥
`id 'ztheh'eðééæeôàd`iane .gvnd lr gpend adf ly hiykz ± £§¨

:`ziixan jkl reiq `xnbdäëáña äMà äàöBé ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¨¦¨¦§¨¨
[y`x ieqik-]éòeáwä ïéèéaøñáe úôèBèáe ,úáäæenä,da ïoeik ©§¤¤§¤¤§©§¦¦©§¦¨

zelbl dvex dpi`y ,dzxagl ze`xdl ick dxiqz `l i`ceay
gkene ,dkaqa dreaw zthehdy o`k x`ean ixd .dizexry
`le dkaqa df hiykz reawl okxc didy ,'epiifet`'l dpeekdy

.'`ztihwc `zxneg'
:zx`ane `xnbd dkiynnBæéà`id,ïéèéaøñ Bæéàå úôèBè ¥¤¤§¥©§¦¦

.`ziixaae epzpyna mixkfendúôèBè ,eäáà éaø øîà`id ¨©©¦£¨¤¤
dì úô÷enädgvn lrïæàì ïæàîe ,uiv oinkïéèéaøñmihiykz md ©¤¤¨¥Ÿ¤§Ÿ¤©§¦¦

md mdizeevwe dy`x lr mzkxek dy`dyäééçì ãò dì ïéòébnä©©¦¦¨©§¨¤¨
:zeieyr md dnn `ped ax yxtn .o`kne o`kn milezeáø øîà̈©©

ïúBà ïéNBò úBiðò ,àðeä[oihiaxqd-]úBøéLò ,ïéðBòáö éðéî ìL ¨£¦¦¨¤¦¥¦§¦£¦
.áäæ ìLå óñk ìL ïúBà ïéNBò¦¨¤¤¤§¤¨¨

:epzpyna epipyìeáëa àìå'edn zxxan `xnbd .'miaxd zeyxl §Ÿ§¨
:miaxd zeyxl ea z`vl xeq`y epzpyna iepyd leakéaø øîà̈©©¦

,éàpée ,'leak' mipeknd mixac ipy yiäæ ìeák,dpyna xkfendéðéà ©©¨¤¥¦
eäî òãBé,dpynd zpeek mdn dfi`l -ïðz àcáòc àìák éà- ¥©©¦©§¨§©§¨§©

`edy oniql ezeqka carl miyery mzegl dpynd zpeek m`d
,dpynd zxacn day dgtyl oke ,carøîö ìL äték ìáàoink ± £¨¦¨¤¤¤

,leak `xwp `ed s`e ,ea zhywzn dy`dy ,dkaqd zgzy raek
éîc øétL`ny eyyg `le ,miaxd zeyxl da z`vl zxzen - ©¦¨¥

,dizexry elbzi epxiqz m`y oeik ,dzxagl ze`xdl epxiqzBà
øîö ìL äték ,àîìécc 'leak'd `edïðz`ly epzpyna epipyy - ¦§¨¦¨¤¤¤§©

d`ivedl `id dlekiy iptn da `vz `ly minkg exfbe ,da `vz
,dizexry zelbl `la dkaqd zgznàcáòc àìák ïkL ìëå§¨¤¥©§¨§©§¨

.ea z`vl dxeq`y
:`xnbd zhyetìL äték øîàc ïàîk àøazñî ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¦§©§¨§©§¨©¦¨¤

,ïðz øîö`lak oky lke ,miaxd zeyxl z`vl epzpyn dxq` dae ¤¤§©
:`ziixan eixacl di`x eda` iax `iane .`carc,éëä énð àéðúå§©§¨©¦¨¦

àîèñéàáe ìeáëa äMà äàöBé[oldl x`azi],øöçìmihiykzy §¨¦¨§¨§¦§§¨¤¨¥
.miaxd zeyxa wx minkg exq` el`,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥

dy` z`vei,íéaøä úeLøì ìeáëa óà`ly itl ,xvgl wx `le ©§¨¦§¨©¦
:enrh z` `ziixad zx`ane .llk minkg dfa exfbéaø øîà ììk§¨¨©©¦

ìk ,øæòìà ïa ïBòîLhiykzàeäLgpenäëáOä ïî ähîì ¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§©¨¦©§¨¨
,dy`x z` dqknd,Ba ïéàöBéepxiqz `ny minkg exfb `ly itl §¦

e ,dizexry ielibl zyyegy xg`n ,dy`dìkhiykzàeäLgpen Ÿ¤
.Ba ïéàöBé ïéà ,äëáOä ïî äìòîìoa oerny iax xn`y jkne §©§¨¦©§¨¨¥§¦

gken ,z`vei izni` x`al df llk ozpe leaka z`veiy xfrl`
eli`y ,dkayd on dhnl `idy ,xnv ly dtik `ed leak yexity
ci lr enewn oi` ixdy ,df llk jiiy oi` car ly mzeg iabl

.dkayd
:`xnbd zxxan'àîèñéà' éàîiax x`an .`ziixaa zxkfend ©¦§§¨

:eda`.éðeéæéa ,eäáà éaø øîà:`xnbd zxxan,éðeéæéa éàîx`an ¨©©¦£¨¥¨¥©¥¨¥
:iia`éçBøt àéìk ,áø øîà ééaà øîàdy`dy dphw ztpvn - ¨©©©¥¨©©¨§¨¨¥

zrilw ixyiwl ueg zegxete ze`veiy zephw zexry da zcbe`
ozeqkl ick dizexry.

:'`nhqi`'a mipey mipic zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaìL.àîèñéàa eøîàð íéøác äL.`íeMî da ïéà §Ÿ¨§¨¦¤¤§¨¦§§¨¥¨¦

,íéàìkxeqi` eli`e ,miyeak ozyte xnv epiide ,caln dieyry oeik ¦§©¦¤¤
.a .miieeh mihegn ieyrd cbaa wx `ed mi`lkdànèî dðéàå§¥¨§©§¨

íéòâðawx mibdep mirbp s`y oeik ,micba zrxv oic da bdep oi` - ¦§¨¦
.b .miieeh mihegn cbaaíéaøä úeLøì da ïéàöBé ïéàåenke ,zaya §¥§¦¨¦§¨©¦

.lirl epipyyeøîà ïBòîL éaø íeMîy ,iriax xacóà ¦©¦¦§¨§©
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc zay(iyiy meil)

íeMî da ïéà,'úBlk úBøèò'exfb ycwnd zia oaxeg xg`ly ¥¨¦©§©
minkg(.hn dheq)la` ,dy`xay dxhra dlkd `vz `ly

.hywzdl dlkl xzen '`nhqi`'a
'leak' xe`iaa eda` iax ixac lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:epzpynayïðz àcáòc àìák ,øîà ìàeîLedxq`y leak - §¥¨©©§¨§©§¨§©
.carl miyery mzeg `ed ea z`vl dpynd

:`xnbd dywn .l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdøîà éîe¦¨©
éëä ìàeîLepzpyn z` yxtl l`eny xn` jky okzi ike ± §¥¨¦

,car ly mzega xaecnyãáòä àöBé ,ìàeîL øîàäåzaya §¨¨©§¥¥¨¤¤
íúBçahih lyLielzL íúBça àì ìáà ,Bøàeöaxaegn,Búeñëa §¨¤§©¨£¨Ÿ§¨¤¦§

xeq`l el did ok m` ,`ed car ly mzeg epzpyna xen`d leak m`e
mzega s` dxq`e dnzq epzpyn ixdy ,ex`evay mzega s`

.ex`evay
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìcarl mixiznd l`eny ixac - Ÿ©§¨¨

mzega md ,ex`evay mzega z`vldéaø déì ãáòcel dyry - §¨©¥©¥
`ly ,eilr eax zni`y iptn ,ecia elhil epxiqi `l i`cey ,eax

e .ea cexnl ick ok dyry xn`iàämzega z`vl dxq`y epzpyn - ¨
mzega `ed ,ex`evaydéLôðì eäéà ãáòc,envrl card dyry - §¨©¦§©§¥

exiardl `aie ,oixeg oak ze`xdl ick eilrn epxiqiy yegl yi dfae
.miaxd zeyxa zen` rax`
:df uexiz lr `xnbd dywnìàeîLc àäì àzîé÷Bà éàîadna - §©¦§¨§¨¦§¥

,ex`evay mzega z`vl carl xizdy l`eny ixac z` zcnrd
ote`a,déaø déì ãáòcm` ,exiqdl `ai `l i`ce eax zni` iptne §¨©¥©¥

okàì éànà BúeñëaL íúBçadfa mb ixd ,ea z`vl xeq` recn - §¨¤¦§©©Ÿ
yegl oi` mpn` :`xnbd zvxzn .eax zni` iptn exiqdl `eai `l

minkg eyyg la` ,exiqi `ny÷ñôéî àîìécmzegd wqti `ny - ¦§¨¦§¨
,xayie ezeqknúzøéîe,jk ep`xiy eaxn card cgtie -ìt÷éîe ¦§¨§©¥

détúkà déì úéçîe déìick eitizk lr edgipie ezilh z` ltwie - ¥©¦¥©¦§¥
lr xeari ,yealn jxc df oi`y oeike ,mzegd mewn z` e`xi `ly

e ,`ziixe`c d`ved xeqi`÷çöé áø øîàc ,óñBé øa ÷çöé áøãk¦§©¦§¨©¥§¨©©¦§¨
ìò Bì úçpeîe úìte÷î úélèa àöBiä ,ïðçBé éaø øîà ,óñBé øa©¥¨©©¦¨¨©¥§©¦§¤¤©©©

úaMa åéôúklr zilhd iletiy diabd ,ey`x lr dpzpy xg`ly - §¥¨©©¨
,eitzkúàhç áéiçdf yyg lk mpn` .jka yealn jxc oi`y oeik ©¨©¨

df yyg jiiy `l ex`evay mzega la` ,ezeqkay mzega `l` epi`
.ea z`vl xzen okle

:df yexitl reiq `xnbd d`ianàä éëå[enk `ed df oice-]øîàc §¦¨§¨©
àúeìb Léø éác ïðaø eälek ,àìéL øa àðpéç áøì ìàeîL déì- ¥§¥§©¦§¨©¦¨§©¨¨§¥¥¨¨

,el mitetkd dlebd y`x zia inkg lkéîéúç éìaøña e÷téì àì- Ÿ¦§§©§¨¥£¦¥
`lly mzeg oirk mda miyer eidy ,zenezg zezilha zaya e`vi

wqti `ny yeygl yiy ,`zelb yixl mitetk mdy gikedl ,zecar
lr mzilh eltwi ,dlebd y`x zia iyp` `xen zngne mzegd

,yealn jxca `ly mtizkpéî øáìCxa `ppig ax ,jnn ueg - §©¦¨
oeik ,df yyg ja jiiy `ly ,`liyéìò éãô÷ àìcàúeìb Léø éác C §Ÿ¨§¦£¨§¥¥¨¨

.mzeg `la jlz m` dlebd y`x zia iyp` jilr micitwn oi`y -
zeziixad oia dxizq dywne l`eny ixac z` d`iane day `xnbd

:df oecipaãáòä àöBé ,ìàeîL øîà ,àôebzayaíúBça ¨¨©§¥¥¨¤¤§¨
éëä énð àéðz .BúeñëaL íúBça àì ìáà ,BøàeöaLok epipy ± ¤§©¨£¨Ÿ§¨¤¦§©§¨©¦¨¦

,l`eny ixack `ziixaaàì ìáà BøàeöaL íúBça ãáòä àöBé¥¨¤¤§¨¤§©¨£¨Ÿ
.BúeñëaL íúBça:jk lr dxizq `xnbd dywn,eäðéîøeepipy §¨¤¦§§¦§

,zxg` `ziixaaãáòä àöé àì`líúBça àìå BøàeöaL íúBça Ÿ¥¥¨¤¤§¨¤§©¨§Ÿ§¨
,BúeñëaLeäæå äæezeqkaye ex`evay mzeg -ïéìa÷î ïéà ¤¦§¤¨¤¥§©§¦

,äàîeèmd i`pbl ieyrd xac ,jtidl `l` hiykz mpi`y oeik §¨
,mc`d yinyzl ieyrd ilk mpi` mbe ,car `edy gikedlåokàì §Ÿ

`viâeæaoenrt -eöaL,Bøà,iepl ieyrdâeæa àeä àöBé ìáà §¤§©¨£¨¥§
äæå äæ .BúeñëaLezeqkaye ex`evay oenrt -,äàîeè ïéìa÷î ¤¦§¤¨¤§©§¦§¨
.md hiykz ixdyäîäa àöz àìå,zaya,døàeöaL íúBça àì §Ÿ¥¥§¥¨Ÿ§¨¤§©¨¨

.døàeöaL âeæa àìå ,dúeñëaL âeæa àìå ,dúeñëaL íúBça àìå§Ÿ§¨¤¦§¨§Ÿ§¤¦§¨§Ÿ§¤§©¨¨
äæå äæ[mibefd ipy-],äàîeè ïéìa÷î ïéàhiykz oi`y oeik ¤¨¤¥§©§¦§¨

s` z`vl carl xeq`y ef `ziixaa x`ean mewn lkne .dndal
.ex`evay mzega

:dxizqd aeyiia dpc `xnbdàîéìepvxizy itk uxzl xn`p m`d ± ¥¨
c ,l`eny ixac lr epzpynn `iyewd z` lirlàä`ziixady - ¨

ote`a zxacn ,ex`evay mzega z`vl carl dxizny dpey`xd
,déaø déì ãáòcmzegd lehiy miyyeg oi` eax zni` iptne §¨©¥©¥

e ,ex`evnàäote`a zxacn ,zxqe`y dipyd `ziixad ±eäéà ãáòc ¨§¨©¦
,déLôðì.ecia eplhi `ny miyyegy §©§¥

:`xnbd dgecàìmlerl `l` ,jk ayiil oi` ±éãéàå éãéàizy - Ÿ¦¦§¦¦
ote`a zewqer zeziixadå .déaø déì ãáòcy ,`ed weligdïàë- §¨©¥©¥§¨

zxacn ,ex`eva zxqe`d `ziixadamzegúëzî ìLcitwn eaxy §¤©¤¤
mewn lkn ,eax zni` iptn epxiqi `l cardy it lr s`e ,eixay lr
.m`iai `l m` eilr citwi eaxy iptn eaxl eixay z` `iai ,wqti m`

ïàëåzxacn ,ex`eva zxznd `ziixad -amzeg,èéè ìLoeiky §¨§¤¦
lhlhl `ai `l wqti m`e ,eixay lr citwn eax oi` jxr el oi`y

.eixay z`
:df weligl di`x `xnbd d`ian,deáà øa äaø øîà ïîçð áøãëå§¦§©©§¨¨©©¨©£©

lky ,llk dfa xn`yBaø åéìò ãét÷nä øác,ca`i m`ïéà ¨¨©©§¦¨¨©¥
micard,Ba ïéàöBéxeqi`a lykie card ep`iai wqti m` ixdy §¦

la` ,d`ved,Ba ïéàöBé ,åéìò ãét÷î ïéàL øác.dfa yeygl oi`y ¨¨¤¥©§¦¨¨§¦
:zkzn lya zwqer ok` dxq`y dipyd `ziixady `xnbd dgiken

àøazñî énð éëä,zkzn lya zxacn dipyd `ziixadyéðz÷cî ¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥
y ,car ly zenzeg iabl eprinydl `ziixad dkxvedy jkn ±äæ'¤

,'äàîeè ïéìa÷î ïéà äæåmpi`e iepl miieyr mpi`y iptn mrhde ¨¤¥§©§¦§¨
e ,ilkl miynynúëzî ìL àîìLa úøîà éàxn`z m` ± ¦¨§©¦§¨¨¤©¤¤

y ,dfa `ziixad yecig oaen zkzn lya xaecnyéðäly zenzeg - ¨¥
zkzneäãéc íéìk àä ,äàîeè éìa÷î àìc àeäly milk la` - §Ÿ§©§¦§¨¨¥¦¦§
zkznïðz èéè ìLa úøîà éà àlà .äàîeè éìa÷îm` `l` ± §©§¦§¨¤¨¦¨§©§¤¦§©

c xnel lkep ike ,hih lya zxacn ef `ziixay xn`zéðä- ¨¥
zenzegdäàîeè éìa÷î àìc àeämpi`e iepl miieyr mpi`y iptn §Ÿ§©§¦§¨

,ilkl miynyneäãéc íéìk àähihn miieyrd milk la` -éìa÷î ¨¥¦¦§§©§¦
íéðáà éìk ,àéðz àäå ,äàîeèoke ,oa`n miieyrd milk -éìk §¨§¨©§¨§¥£¨¦§¥

íéììb,xwa z`evn miieyrd -äîãà éìëe`ly hihn miieyrd - §¨¦§¥£¨¨
,oyaka metxyéøácî àìå äøBú éøácî àì äàîeè ïéìa÷î ïéà¥§©§¦§¨Ÿ¦¦§¥¨§Ÿ¦¦§¥
àlà .íéøôBñi`cedpéî òîLzwqer `ziixady ,o`kn gken ± §¦¤¨§©¦¨

zenzega,úëzî ìL:`xnbd dwiqndpéî òîLgikedl yi ok` ± ¤©¤¤§©¦¨
.ok

:`ziixaa xkfedy bef oica oecl zxaer `xnbdøî øîàxn`p ± ¨©©
,`ziixaa lirlàìåcard `viâeæa àeä àöBé ìáà BøàeöaL âeæa §Ÿ§¤§©¨£¨¥§

.BúeñëaL:df welig lr `xnbd ddnzàì éànà BøàeöaL âeæ- ¤¦§¤§©¨©©Ÿ
meyn i`ce ,ex`evay befa z`vl xeq`y mrhd ednàîìéc¦§¨

ééeúéàì àúàå ÷éñtéîick ecia ez`yl `eaie wqti `ny ± ¦§¦©£¨§¦¥
ok m` ,eaxl exifgdlLeçéì énð BúeñëaL âeæ[yeygp ok mb-] ¤¦§©¦¦

,ééeúéàì éúàå ÷éñtéî àîìéczvxzn .mdipia wlgl mrhd dne ¦§¨¦§¦§¨¥§¦¥
:`xnbdïðé÷ñò éàîa àëä,xaecnd dna `ziixaa o`k ±àçéîc ¨¨§©¨§¦©§¦¨

àçîeî déa,wqtil `ai `le cbaa befd z` bx`y -àðeä áøãëå ¥§¨§¦§©¨
àeäL ìk ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc ,òLBäé áøc déøa§¥§©§ª§¨©©¨§¥§©§ª©Ÿ¤

.eøæb àì âeøà̈Ÿ¨§
:`ziixaa xkfedy befa d`neh zlaw oica oecl zxaer `xnbdøîà̈©

øî,lirl `ziixaa xn`p ±,døàeöaL íúBça àì äîäa àöz àì ©Ÿ¥¥§¥¨Ÿ§¨¤§©¨¨
,dúeñëaL âeæa àìå ,døàeöaL âeæa àìå ,dúeñëaL íúBça àìå§Ÿ§¨¤¦§¨§Ÿ§¤§©¨¨§Ÿ§¤¦§¨

.äàîeè ïéìa÷î ïéà äæå äæ:`xnbd dywnåikïéà äîäác âeæ ¤¨¤¥§©§¦§¨§¦§¥¨¥
eäðéîøe ,äàîeè ïéìa÷î`ziixan dxizq jk lr zeywdl yie - §©§¦§¨§¦§

,epipyy ,zxg`[àîè] (äàîè) ,äîäa ìL âeæ,d`neh lawn - ¤§¥¨¨¥
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קנט ezny in` cenr gp sc ± iyily wxtzekxa

úBlk úBøèò íeMî da ïéà.odA `vY `NW odilr ExfbC,xrv mEXn Kli`e oAxEgn ¥¨¦©§©§¨§£¥¤¤Ÿ¥¥¨¤¥§¨§¥¨¦©©
dhFq 'QnAc).hn s(:øîà ìàeîLe.lEaM`laM 'ipznCEdA` 'xC` biltE ,`CarC: §©¤¨§¥¨©¨§©§¦©§¨§©§¨¨¥©§©¨

BøàeöaL íúBç.hih lXn FzF` oiUFr Eide ,`CarC `laM `Ed:déaø déì ãéáòc. ¨¤§©¨©§¨§©§¨§¨¦¦¤¦©£¥¥©¥
FciA FkilFdl Fx`ESn Dil liwW `le ,`zni` Dil zi`:÷ñôéî.mzFgd,xAWpe ¦¥¥¨¨§¨¨¥¥¦©¨§¦§¨¦§©©¨§¦§¨

zzxinE,Flhp `EdW xn`i `NW ,FAxn ¦§©¥©¤ŸŸ©¤§¨
oixFg oA `EdW wEXA zF`xdl:eìt÷îdéì. §©§©¤¤¦¦§©¥

mFwn d`xi `NW icM ,eitzM lr ziNHd©©¦©§¥¨§¥¤Ÿ¥¨¤§
`le mzFgdlr ziNHd ince ,ltPW Epiai ©¨§Ÿ¨¦¤¨©§¨¥©©¦©
iFVnM FtzM:úàhç áéiç.`N` hiWkY Fpi`C §¥§©©¨©¨§¥©§¦¤¨

WEAln KxC FWaFNW onfA:àì ïðaø eälek ¦§©¤§¤¤©§§©¨©¨
e÷ôéìéìaøñaéîéúç.oiUFr EidzFnzFg ¥§§©§¨¥£¦¥¨¦¨

zFziNhlodW zF`xdl ,micar oirM odNW §©¦¤¨¤§¥£¨¦§©§¤¥
`l .`zElB Wixl oitEtMEwtiliwqtn i`C - §¦§¥¨¨¨¥§§¦¦§§¥

izYxnilRwnEEdl:Cìò éãô÷ àìc.m` ¦§§¥§©§¥§§¨¨§¦£¨¦
mzFg `lA KlY:íúBça ãáòä àöBé ¥¥§Ÿ¨¥¨¤¤§¨

BøàeöaL.Dilr citw `lC ,hih lWaE ¤§©¨§¤¦§¨¨¥£¥
`axEg i`n - zzxinC mEXn i`e .iiFY`l§©¥§¦¦§¦§©©§¨
iziin `l DiAxC `zni` mEXn ?DPin `wtp̈§¨¦¨¦¥¨¨§©¥¨©§¥
zEcarC `id dgkFd e`l `dC ,DiciA Dil¥¦¥§¨¨¨¨¦§©§

FzEqkA F` Fx`Ev lr FpWIWM `N`:äæå äæå ¤¨§¤¤§©©¨¦§§¤¨¤
äàîeè ïéìa÷î ïéà.`dIW ciar iFpl e`lC ¥§©§¦§¨§¨§£¦¤§¥

lWaC b"r`e .hiWkY mEXn `nhzkYn ¨¥¦©§¦§¦§¤©¤¤
`dl Dl opinwFnDiliC iFpl e`l Edin ,oOwl §¦©¨§¨§©¨¦¨§¦¥

ied `l inp WinWY ilkE ,i`pbl `N` `Ed: ¤¨¦§©§¦©§¦©¦¨¨¥
âeæ.ciar iFpl:àöBé ìáà BøàeöaL âeæa àìå §£¦§Ÿ§¤§©¨£¨¥

BúeñëaL âeæa àeä.`nrh Wxtn DiOwl: §¤¦§§©¥§¨¥©§¨
äàîeè ïéìa÷î.`Ed hiWkYW:dúeñëaL. §©§¦§¨¤©§¦¤¦§¨

miUFrmiqEqloilirnEtPHi `NW:àöz àì. ¦§¦§¦¦¤Ÿ¦©§Ÿ¥¥
oiwxR Kci`A opixn`cM)c:cp ':(ifgznC ¦§¨§¦©§¦¨¦§¦§¦§£¦

lif`C o`nM`Bpigl:äàîeè ïéìa÷î ïéà. §©§¨¥§¦§¨¥§©§¦§¨
dndal hiWkY oi`C:ãáòc éãéàå éãéà àì §¥©§¦¦§¥¨¨¦¦§¦¦©£©

déaø déì.lEakC b"r`C`pniwF` oizipznC ¥©¥§§¨§©§¦¦¦§¨
carcA`Mi`C `Ed mzd ,DiWtpl Edi` §©£©¦§©§¥¨¨§¦¨

mzqA DinwF`lzFnzFgi`C ,hih lWxaYin §§¥¦§¨¨¤¦§¦¦§©
eixaW `iadl eilr ciRwn oi`zial.FpFc` ¥©§¦¨¨§¨¦§¨¨§¥£

i`C ,DiAx Dil carcA DinwF`l `Mil KMld¦§¨¥¨§§¥§©£©¥©¥§¦
`NW onf lkC ,xqYin ded `l DiAx Dil car£©¥©¥¨£¨¦§©§¨§©¤Ÿ
`zni` mEXn Fx`ESn Dil liwW `l wqtp¦§©¨¨¥¥¦©¨¦¥¨¨
eilrA Dilr citw `l - wqtin i`e .DiAxC§©¥§¦¦§©¨¨¥£¥§¨¨
iziin `l KMld ,`ciqR `MilC ,`ciqR mEXn¦§¥¨§¥¨§¥¨¦§¨¨©§¦
,hih lWA `nwF`l `Mi` `l Kd la` .Dil¥£¨¨¨¦¨§§¨§¤¦

`xAYqncMcar ENit` KMld ,`tiQn oOwl ¦§¦§©§¨§©¨¦¥¨¦§¨£¦£©
Dilr citw - wqtin i`C ,xEq` inp DiAx Dil¥©¥©¦¨§¦¦§©¨¥£¥
Dil iziinE car zzxinE ,`ciqR mEXn¦§¥¨¦§©¤¤©§¦¥

DiciA:Baø åéìò ãét÷nä øác.- ca`i m` ¦¥¨¨©©§¦¨¨©¦Ÿ©
Dil iziin wiqtn i`C ,`vi `l:àøazñî. Ÿ¥¥§¦©§¦©§¦¥¦§©§¨

lWaCoi` ipzinl Kixhvi`Cn ,i`w zkYn ¦§¤©¤¤¨¥¦§¦§§¦§¦§¥¥
iFpl e`lC mEXn - `nrhe .d`nEh oilAwn§©§¦§¨§©§¨¦§¨§

`ciar:äàîeè ïéìa÷î àìc àeä éðä.mEXn £¦¨¨¥§Ÿ§©§¦§¨¦
- zFkYn ilM x`W `d ,Edpip milM e`lC§¨¥¦¦§¨§¨§¥©¨

oilAwn:eäãéc íéìk.zFkYnC:éà àlà §©§¦¥¦¦§§©¨¤¨¦
zøîà.iEUrd ilM EdciC milM,hiHndfM ¨§©§¥¦¦§§¦¤¨¦¦¨¤

iedipC xvFi ici dUrn oWaMA Ftxvn Fpi`W¤¥§¨§©¦§¨©£¥§¥¥§¤¡¥
lAwn in - dnc` ilM `N` .qxg ilM iExẅ§¦¤¤¤¨§¦£¨¨¦§©¥

dInzA !?d`nEh:íéììâ éìk.iritvxwa §¨¦§¦¨§¥§¨¦§¦¥¨¨
ilM odn dUrW:càçéîàçîeî.Fbx`W ¤¨¨¥¤§¦§¦¨§¨¤£¨

`l Eze ,cbaAwiqtin:eøæb àì.inp `peeB i`d iM bix` oiprl `pEd axcE ,FA z`vl §¤¤§¨¦§¦Ÿ¨§¨¥§©¨§¦§©¨¦¦©©§¨©¦
EY opiWiig `lC opirnW`C ,xnzi``nlclwqtin: ¦§©§©§§¦©§¨¨§¦©§¦§¨¦§©
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øîàäå'ek mzega card `vei l`eny.± ezeqkay mzega oizipzn inwe`l ira `le

zenzeg lka 'ipzn ixii`e ,diytpl edi` carca dnwe`l dil `gipc:àä
diytpl edi` carc.oeik ,xvga diytpl edi` carca 'ipzn `ixy i`n` :`"ayxl dyw

diax dil cara enk jk lk `l la` ,`citw zvw `ki`c :l"ie ?eaxc `citw `kilc:

éàîádil carca l`enyc `dl `zniwe`

'ek diax.± diytpl edi` carca ixiin i` la`

wiqt `nlc yginl `kil ex`evac ,xity iz`

.car `edy oi`exd epiai `ly ick micia dil

ezilh ltwn `nlc ,yginl `ki` ezeqka la`

.z`hg aeig dfa yic rci `le ,mzegd zeqkl

`xi diaxc `zni` meyn ,diax dil carca la`

`l` ,wgvi axcl q"yd rci inp `zyde .ltwl

xzae .wiqtin `nlic yegl yiy rci `lc

aeig yiy iyextl zgpe ,wgvi axc iziin ,ipync

letiwa z`hg:

àîìéãdil ltwne zzxne wqtin.`gipc

eax d`xiyn ,ltewn didiy ith dil

ea cexnl ewqt cifnay xeaqie ,ixnbl wqtpy:

àì'ek dnda `vz.lif`c o`nk ifginc

xninl opivn `lc .'pewa 'itck .`bpigl

lirl `dc ,iiez`l iz`e wiqtin `nlic meyn

):cp sc(o`nk ifginc meyn xeq` befc :yxtn

`nlc xn`w `le ,`bpigl lif`c`inec wqtin

mzegc:

éàîiz`e wiqtin `nlc ex`evay bef `py

iiez`l.onwl opzc `de):eq sc:(ipa

exacy `l` mc` lke ,oibefa oi`vei mikln

,mixwi oibefa ixiinc :i"x xne` ,deeda minkg

,adf lye sqk ly oebk ,mikln ipa oda oi`veiy

`nzqnc ,wiqtin `nlic eda yginl `kilc

ixiin `kde .sqk ly ze`lylya dti od oirewz

i`nle .dnda ly befc `inec ,`nlrc befa

inp iz` ± ezeqka bix`a `xnba dl iwenc

xity:ò"áäignc.ixii` befc ikid ik :z"`e

m`e ,igna ezeqkay mzeg ixii` inp ikd ± igna

jxcy itl ,xzen befc :l"ie ?xeq` i`n` ok

iepl ie`x `di `ly cba mey oi`y ,cbaa ebxe`l

micba lkn ewqetl edegixhd `le ,dfk hiykze

lka ezeyrl jxc oi` ± mzeg la` .cbad zepble

minkg exfb jkle ± cbad ieti epi`y ,micbad

eh` ,ewqetl jixv `diy ,ezeqka bex`a elit`

bef oia biltnc` :z"`e .bex` oi`y `kid

ezeqkay befa beltil ,ezeqkay befl ex`evay

dil `gipc :xnel yie !ign `ll ign oia ,diteb

zkizga elit` xeq` ex`evay befc opirny`l

`l` letil dleki dpi`e ,ex`ev aiaqy cbad

dkizg i"r:áøãë'ek `ped.`zlinc b"r`e

lirl izii` `ped axc).fp sc(dvivg iab

oiprl oia :w"dc rnyn ,bix` `edy lk xn`wcn

opiyiig `l wiqtin `nlc oiprl oia dvivg

bix`a:ô"òàerawe zlca exagy

`nh mixnqna."dax unewd"a xn`c `de

).ck sc zegpn:(on xedh ± oelie e`yry oicq

`l` ,xedh `cixb zeriaw meyn e`l ,qxcnd

xn`c `de .dyrn iepiy mey dyry ixiin

"oicd xnbp"a):gn sc oixcdpq:(ezpzpy dtk

d`pda xq`pc oeik ± dyrn iepiy mey dzyr `ly it lr s` ,qxcnd on xedh ± xtql

dyrn iepiyk aeyg ,ok i"r:
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àcáòc àìák :øîà ìàeîLe .úBlk úBøèò íeMî da ïéà¥¨¦©§©§¥¨©©§¨§©§¨
ãáòä àöBé :ìàeîL øîàäå ?éëä ìàeîL øîà éîe .ïðz§©¦¨©§¥¨¦§¨¨©§¥¥¨¤¤
,àéL÷ àì !BúeñëaL íúBça àì ìáà BøàeöaL íúBça§¨¤§©¨£¨Ÿ§¨¤¦§¨©§¨
éàîa .déLôðì eäéà ãáòc Y àä ,déaø déì ãáòc Y àä̈©£©¥©¥¨©£©¦§©§¥§©
íúBça ,déaø déì ãáòc Y ìàeîLc àäì àzîé÷Bà¦§¨§¨¦§¥©£©¥©¥§¨
,déì ìt÷éîe úzøéîe ,÷ñôéî àîìéc ?àì éànà BúeñëaL¤¦§©©¨¦§¨¦§©¦§©¦§©¥
øa ÷çöé ø"àc ,óñBé øa ÷çöé áøãk .déôúkà déì úéçîe©¥¥©©§¥¦§©¦§¨©¥§¦§¨©
ìò Bì úçpeîe úìt÷î úélèa àöBiä :ïðçBé ø"à óñBé¥¨¨©¥§©¦§ª¤¤©©©
áøì ìàeîL ì"àc àä éëå .úàhç áéiç Y úaLa åéôúk§¥¨§©¨©¨©¨§¦¨§§¥§©
e÷ôéì àì Y àúeìb Léø éác ïðaø eälek :àìéL øa àðpéç¦¨¨©¥¨§©¨©§¥¥¨¨Ÿ¥§

péî øáì ,éîéúç éìaøñaéìò éãô÷ àìc ,C.àúeìb Léø éác C §©§¨¥£¦¥§©¦¨§¨¨§¦£©§¥¥¨¨
ìáà ,BøàeöaL íúBça ãáòä àöBé :ìàeîL øîà ,àôeb¨¨©§¥¥¨¤¤§¨¤§©¨£¨
íúBça ãáòä àöBé :éëä éîð àéðz .BúeñëaL íúBça àìŸ©¨¤¦§©§¨©¦¨¦¥¨¤¤§¨
àöé àì :eäðéîøe .BúeñëaL íúBça àì ìáà ,BøàeöaL¤§©¨£¨Ÿ§¨¤¦§§¦§Ÿ¥¥
äæå äæ ,BúeñëaL íúBça àìå ,BøàeöaL íúBça ãáòä̈¤¤§¨¤§©¨§Ÿ§¨¤¦§¤¨¤
àeä àöBé ìáà ,BøàeöaL âeæa àìå .äàîeè ïéìa÷î ïéà¥§©§¦§¨§Ÿ§¤§©¨£¨¥
äîäa àöz àìå .äàîeè ïéìa÷î äæå äæ ,BúeñëaL âeæa§¤¦§¤¨¤§©§¦§¨§Ÿ¥¥§¥¨
âeæa àìå ,dúeñëaL íúBça àìå døàeöaL íúBça àìŸ§¨¤§©¨¨§Ÿ§¨¤¦§¨§Ÿ§

úeñëaL.äàîeè ïéìa÷î ïéà äæå äæ ,døàeöaL âeæa àìå d ¤¦§¨§Ÿ§¤§©¨¨¤¨¤¥§©§¦§¨
!déLôðì eäéà ãáòc Y àä ,déaø déì ãáòc Y àä :àîéì¥¨¨©£©¥©¥¨©£©¦§©§¥
,úëzî ìLa Y ïàëå ,déaø déì ãáòc Y éãéàå éãéà ,àì̈¦¦§¦¦©£©¥©¥§¨§¤©¤¤
øác :deáà øa äaø øîà ïîçð áøãëå .èéè ìLa Y ïàëå§¨§¤¦§¦§©©§¨¨©©¨©£¨¨
åéìò ãét÷î ïéàL øác ,Ba ïéàöBé ïéà Y Baø åéìò ãét÷nä©©§¦¨¨©¥§¦¨¨¤¥©§¦¨¨
ïéìa÷î ïéà äæå äæ" éðú÷cî ,àøazñî ð"ä .Ba ïéàöBé Y§¦¦§©§¨¦§¨¨¥¤¨¤¥§©§¦
àìc àeä éðä Y úëzî ìL àîìLa zøîà éà ,"äàîeè§¨¦¨§©§¦§¨¨¤©¤¤¨¥§¨
àlà .äàîeè éìa÷î Y eäãéc íéìk àä ,äàîeè éìa÷î§©§¦§¨¨¥¦¦§§©§¦§¨¤¨
àä ,äàîeè éìa÷î àìc àeä éðä ,ïðz èéè ìLa zøîà éà¦¨§©§§¤¦§©¨¥§¨§©§¦§¨¨
éìk íéðáà éìk :àéðz àäå ?äàîeè éìa÷î eäãéc íéìk¥¦¦§§©§¦§¨§¨©§¨§¥£¨¦§¥
äøBz éøácî àì äàîeè ïéìa÷î ïéà äîãà éìëe íéììb§¨¦§¥£¨¨¥§©§¦§¨Ÿ¦¦§¥¨
øîà .î"ù ,úëzî ìL :î"ù àlà !íéøôBñ éøácî àìå§Ÿ¦¦§¥§¦¤¨¤©¤¤¨©
âeæ .BúeñëaL âeæa àeä àöBé ìáà ,BøàeöaL âeæa àìå :øî©§Ÿ§¤§©¨£¨¥§¤¦§
âeæ ,ééeúéàì àúàå ÷éñôéî àîìéc Y àì éànà BøàeöaL¤§©¨©©Ÿ¦§¨¦§¦©£¨§¦¥
àëä !ééeúéàì éúàå ÷éñôéî àîìéc Leçéì ,éîð BúeñëaL¤¦§©¦¥¦§¨¦§¦§¨¥§¦¥¨¨
déøa àðeä áøãëå ,àçîeî déa àçéîc Y ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©§¦¨¥§¨§¦§©¨§¥
àeäL ìk :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc .òLBäé áøc§©§ª©§¨©©¨§¥§©§ª©Ÿ¤
íúBça àì äîäa àöz àì" :øî øîà .eøæb àì Y âeøà̈Ÿ¨§¨©¨Ÿ¥¥§¥¨Ÿ§¨

àìå døàeöaL âeæa àìå dúeñëaL íúBça àìå døàeöaL¤§©¨¨§Ÿ§¨¤¦§¨§Ÿ§¤§©¨¨§Ÿ
äîäác âeæå ,"äàîeè ïéìa÷î ïéà äæå äæ ,dúeñëaL âeæa§¤¦§¨¤¨¤¥§©§¦§¨§¦§¥¨
,äàîè Y äîäa ìL âeæ :eäðéîøe ?äàîeè ïéìa÷î ïéà¥§©§¦§¨§¦§¤§¥¨§¥¨
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc zay(iyiy meil)

åbefúìc ìLzlca ielzd bef ±[øBäè] (äøåäè)lawn epi` ± §¤¤¤¨
iptn d`neh zlawn dpi` zlcde ,zlcl `ed lhay iptn ,d`neh

bef .d`neh zlawn dpi`y rwxwl zxaegnyúìc ìLelhpy ¤¤¤
zlcdn,äîäaì BàNòå`l` ,dyrn iepiy ea dyr `ly elit`e ©£¨©§¥¨

ly befk `adle o`kn epic ixd ,da e`lze dndal eilr ayigy
,dnda] (äàîè)e[àîèbef la` .d`neh lawn -äîäa ìLelhpy ¨¥¤§¥¨

,íéøîñîa Bòá÷e úìcì BøaéçL ét ìò óà ,úìcì BàNòå`ed ixd ©£¨©¤¤©©¦¤¦§©¤¤§¨§©§§¦
`adle o`kn elit`e ,mcewd epickàîèmrhe .d`neh lawn - ¨¥

,`ed weligdïúàîeè éãéì ïéãøBé íéìkä ìkLmiie`x miyrp - ¤¨©¥¦§¦¦¥§¨¨
d`neh lawläáLçîaote`a mda ynzydl aygy zrn - §©£¨¨

,dyrn mey dyriy `la ,d`neh lawndezlawl miie`x eyrpyn
d`nehïúàîeè éãéî ïéìBò ïéàmpic lhazi `l ±éepéLa àlà ¥¦¦¥§¨¨¤¨§¦
.äNòîdnl xzeqe ,d`neh lawn dnda ly befy o`k yxetn ixd ©£¤

.d`neh lawn epi`y lirl `ziixaa epcnly
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìbefdy da epcnly `ziixad - Ÿ©§¨¨

ote`a zxacn ,d`neh lawnìaðéò déì úéàcekeza befl yiy - §¦¥¦§¨
e ,lew rinydle ywywl ieyrd oenrt ly oeylàä`ziixade - ¨

ote`a zwqer ,zxdhnd.ìaðéò déì úéìc§¥¥¦§¨
:`xnbd dywnCLôp äî,zeywdl yiàeä àðî éàxn`z m` - ©©§¨¦¨¨

y ,dywi ,hiykz `edy iptne ilkk aygp befdyúéìc ét ìò óà©©¦§¥
ìaðéò déì.lapird `la s` hiykz `ed ixdy ,d`neh lawl el yi ¥¦§¨

eàeä àðî åàì éàz` aiygn hiykz oi`y ,ilkl aygp epi` m`e - ¦¨¨¨
ike ,d`neh lawn `ed lapir el yiyk recn dywi ,ilkl xacd

dàðî déì éeLî ìaðéò.ilkl aygiy hiykzl edyer - ¦§¨§©¥¥¨¨
:`xnbd zvxznïéàj` ,d`neh lawnd xacl edyer lapird ok` - ¦

yinyz ilk edyery meyn `l` ,hiykzl edyery meyn `l
e ,mc`léaø øîàc ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaøãk¦§©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨©©¦

úBëzî éìëa ìB÷ òéîLîì ïépî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¦©¦§©§¦©¦§¥©¨
[bef-]àîè àeäL,d`neh lawn -øîàpL(bk `l xacna)oipra ¤¨¥¤¤¡©

milk zlrbdLàá eøéáòz ,Làá àáé øLà øác ìk'inA K` ,xdhe ¨¨¨£¤¨Ÿ¨¥©£¦¨¥§¨¥©§¥
y ,'xac' zaizn miyxece .'`Hgzi dCpeléôàl ieyrd ilkøeaéc ¦¨¦§©¨£¦¦

,lew zrnyd epiidc,Làá àáéilkk aygpy oeik ,elaehl jixve ¨Ÿ¨¥
.eznda okid rcei lew rinyn befdy ici lry ,mc`l yinyz

ly bef zxdhnd `ziixad z` epcnrdy dn lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .lapir el oi`y ote`a dndaàzîé÷Bà éàîa§©¦§¨

,d`neh zlawn befd z` zxdhnd `ziixal,ìaðéò déì úéìãam` ¦§¥¥¦§¨
,ok,àúòéöî àîéà,car iabl epipyyàìå`vi,BøàeöaL âeæa ¥¨§¦£¨§Ÿ§¤§©¨

.äàîeè ïéìa÷î äæå äæå ,BúeñëaL âeæa àeä àöBé ìáàeéà £¨¥§¤¦§§¤¨¤§©§¦§¨¦
befa xaecn ef `ziixaa,ìaðéò déì úéìcm` elit`y ,denzl yi §¥¥¦§¨

,mc` ly `edéìa÷î éî[md milawn m`d-],eäðéîøe ,äàîeè ¦§©§¦§¨§¦§
,zxg` `ziixaa epipyïéâæ äNBòä,mipenrt ±úLzënìeidy ¨¤¨¦©©§¤¤

lewdy iptn bef jkl miyer eidy ,zxehwd ipnnq z` da miyzek
,minyal dtiåbef dyerd okäñéøòìick ,dkeza akey wepizdy §¨£¦¨

,oyie lewd rnyiyeeze` dyr m` okúBçtèîìmda mither eidy §¦§§
d,íéøôñ,my micnel zewepizdy zqpkd zial mze` mi`yepyky §¨¦

mi`ae zewepizd mirneye ,lew mirinyne mipenrtd miywywn
,cenllebefd dyr m` okúB÷Bðéz úBçtèîìick ox`eva miielzd §¦§§¦

m` ,mleka ,lew erinyiy,ïéàîè ìaðéò íäì Lém`eíäì ïéà ¥¨¤¦§¨§¥¦¥¨¤
,ïéøBäè ìaðéòdligza m` ,la` .mzk`ln dxnbp `l oiicry oeik ¦§¨§¦

jk xg`e ,e`nhpe lapir mdl didïúàîeè ïééãò ,ïäéìaðéò eìhéð¦§¦§§¥¤£©¦§¨¨
íäéìòx`ean .mz`nehn mixdhpy exaypy milkk mipecip mpi`e £¥¤

ieyrd bef `edy zewepizd zegthna ieyrd bef s`y `ziixaa
dnl xzeq df ixde ,d`neh lawn epi` ,lapir el oi`y lk ,mc`l
befa d`neh lawn mc` ly befy dxn`y `ziixad z` epyxity

.lapir el oi`y
epi` lapir `la mc` ly befy ef `ziixaa xen`d :`xnbd zvxzn

,d`neh lawna éléî éðäl ieyrd befdéì éãéáò àì÷ìc ,÷Bðéú- ¨¥¦¥§¦¦§¨¨£¦¦¥
dxnbp `l ,lapir ea oi`y onf lk ,jkle ,lew rinydl ick dyrpy

.ezk`lnìáàmc`l ieyrd befìBãb,car oebkdéì àeä èéLëz £¨¨©§¦¥

,ìaðéò déì úéìc áb ìò óà.lapir `la s` d`neh lawn jkle ©©©§¥¥¦§¨
:`ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbdïäéìaðéò eìhéð ,øî øîà̈©©¦§¦§§¥¤

.ïäéìò ïúàîeè ïééãò:`xnbd zl`eyeæç éàîìmiie`x dnl - £©¦§¨¨£¥¤§©£
m`e ,llk ozk`lnl miie`x mpi` ixd ,odilapir elhp m` mipenrtd

.mz`nehn mixdhpy exaypy milkk zeidl mdl yi ok
:iia` aiyn,ééaà øîà,`ed eilr ez`nehy mrhdèBéãääL ìéàBä ¨©©©¥¦¤©¤§

Bøéæçäì ìBëés` jkitle ,one` dfl jixv oi`e ,befd jezl lapirl ¨§©£¦
`l ,dpey`xd ezk`lnl ie`x epi` exifgn epi`y onf lky it lr

.ilk my epnn lha
:iia` ly evexiz lr dywn `ax,àáø áéúî,`ziixaa epipyâefä ¥¦¨¨©

øeaéç ìaðéòäå,mdn cg` `nhp m`y ,cg` ilk od ixd cgi odyk - §¨¦§¨¦
lr z`hg in dfde mi`nh laprde befd eid m`e .enr ipyd `nhp
`pzd mze` `xwy jkne .enr ipyd xdhp ,exdhl ick mdn cg`
j` ,mly ilkk md ixd mixaegn md xy`ky rnyn ,'xeaig' oeyla
elit`e ,xedhy ezvwn lhipy ilkk mpic ,dfn df ecxted m`
,xedhe mly ilk epi` ixd exifgd `ly lk ,exifgdl leki heicddy

.iia` ixack `lye
:uxzl `xnbd dqpn,àîéz éëåoi` 'xeaig' oeyl epipyy dny §¦¥¨

`l` ,ilk md ixd mixaegn mdyk `weecy dpeekd,øîà÷ éëäcóà ¨¦¨¨©©
éîc øaçîc ïàîk øaçî àìc áb ìòmixaegn mpi`y drya mby ± ©©§Ÿ§ª¨§©¦§ª¨¨¥

awne mixaegnk mpicleki heicdy lky iia` zxaqke ,d`neh mil
.mixaegn md eli`k mze` mi`ex mxifgdl

,ok xnel xyt` ike :`xnbd dgecàéðúäåjenqa zipypy `ziixaa §¨©§¨
,ef `ziixalíé÷øt ìL úøBtñîdly mipikqd ipyy miixtqn - ¦§¤¤§¨¦

,oze` mixagn dk`ln zryae ,[` xeiv] cxtidl milekiìL ìîæéàå§¦§¥¤
éðèéäølfxad mipzep mzk`ln zryay ,miqixz ipne` ly oikq - ¨¦§¦

,[a xeiv] miyxwd z` ea miwilgne [oikqd zw] ur ly qetc jezl
md ixd mixaegn mdy drya ,epnid elhep ezk`ln xg`leøeaéç¦

,äàîeèì,enr ipyd `nhp mdn cg` `nhp m`yøeaéç ïéàå §§¨§¥¦
,äàfäìilkd ly cg`d ewlg lr z`hg in dfde ilkd `nhp m`y §©¨¨

.ipyd xdhp `lïðéøîàå,ef `ziixa lr epiywde -CLôp äîji` ± §¨§¦©©©§¨
,dywi xn`zyàeä øeaéç éà,cg` ilkk aygpy xn`z m` - ¦¦

y ,dywiì eléôàoipräàfä`di ice cg` ilk aygiy jk epic `di £¦§©¨¨
.enr ipyd xdhie cg` wlg lr d`fdaàeä øeaéç àì éàåm`e - §¦Ÿ¦

y ,dywi ,cg` ilkk epic oi`y xn`zì eléôàoipràì énð äàîeè £¦§§¨©¦Ÿ
.enr ipyd `nhi `l cg` wlg `nhp m`e ,cg` ilkk aygiøîàå§¨©

äaømpn`y ,ayiiløác[oic-],äøBzel` milk,äëàìî úòLa ©¨§©¨¦§©§¨¨
md ixd ,mixaegn zeidl mikixvy,äàfäì ïéa äàîeèì ïéa øeaéç¦¥§§¨¥§©¨¨

e,äëàìî úòLa àlLmdy s` ,mixaegn zeidl mikixv mpi`y ¤Ÿ¦§©§¨¨
e milk ipyk md ixd ,jkl mikixv mpi`y oeik ,mixaegnøeaéç Bðéà¥¦

,äàfäì àìå äàîeèì àì,mipte`d lka exingd minkgy `l` Ÿ§§¨§Ÿ§©¨¨
äëàìî úòLa àlL äàîeè ìò eøæâåzribp ici lr mdipy e`nhiy §¨§©§¨¤Ÿ¦§©§¨¨

,xeaig miaygp mpi` ef dryay s` ,`nh xaca mdn cg`íeMî¦
a zerhl e`eai `ny,äëàìî úòLa àéäL äàîeès`y erci `le §¨¤¦¦§©§¨¨

,`nhe xeaig `ed ixd dxezd on ef dryay s` ,enr `nhp ipydåok §
exfbàéäL äàfä ìòziyrpäëàìî úòLaici lr cg` xdhi `ly ©©¨¨¤¦¦§©§¨¨

,cg` ilkke xeaig md ixd oicd xwirny s` ,ipyd lr d`fdíeMî¦
a erhi `ny eyygyäëàìî úòLa àlL äàfä,ipyd xdhpy xnel ©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨

.xeaig mpi` ef dryay s`
,mixaegn mdy dry lr 'xeaig' oeyl dhwp ef `ziixay myk ok m`e
dzpeeke ,mixaegna xaecn 'xeaig lapirde befd' xn`py dn mb jk
ixd lapird lhip m` j` ,d`fdle d`nehl cg` ilkk mpicy xnel

.exifgdl leki heicddy elit`e ,xedhe ezvwn lhipy ilk `ed
xtne iia` uexiz z` `ax dgec ef `iyew gkn:xg` ote`a yàlà¤¨

,àáø øîàmeyn odilr oz`neh oiicr odilapir elhipay xn`z l` ¨©¨¨
,ezvwn lhipy ilkk maiygdl yi i`ce `l` ,mxagl leki heicdy
my oiicr befd wxe ,`ed xedh cxtpy xg`l envr lapird df iptne
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ezny ina cenr gp sc ± iyily wxtzekxa

øBäè úìc ìLå..d`nEh lAwl ilM Fpi`e ,rwxTl xEag `EdW ,`Ed ziAl xAEgn zlC §¤¤¤¨¤¤§¨©©¦¤¨©©§©§¥§¦§©¥§¨
bEfelirlC oiwxR WixA 'ixn`cM ,DiAbl lihA Fl iEUrd:*`Ed ixd Fl xAEgnd lM §¤¨¨¥§©¥¦§¨§¦§¥¦§¦¦§¥Ÿ©§¨£¥

EdFnM:äàîè äîäaì BàNòå úìc ìL.dUrn DiA car `lC t"r`e ,`AdlE o`Mn ¨¤¤¤©£¨©§¥¨§¥¨¦¨§©¨§§¨£©¥©£¤
.F`lzE eilr aXigW `N`zxFY icil micxFi milMd lMW ,`id dUrn e`l diIlzE ¤¨¤¦¥¨¨§¨§¦¨¨©£¤¦¤¨©¥¦§¦¦¥©

FNW daWgnA d`nEh:BàNòå äîäa ìL §¨§©£¨¨¤¤§¥¨©£¨
àîè úìcì.,d`nEh lAwi `Adl o`Mn 'it`e ©¤¤¨¥©£¦¦¨§©¨§©¥§¨

oi`WEdPWIW cr ,dUrn FxEAigzFnMn ¤¥¦©£¤©¤§©¥¦§
didW:ïúàîehî ïéìBò ïéàL.d`nEh zxFYn ¤¨¨¤¥¦¦§¨¨¦©§¨

E`nhp `l oiicrW t"r`e ,odl dcxIW¤¨§¨¨¤§¤£©¦Ÿ¦§§
KlnPXnodilr-oilFr oi`d`nEh lAwNn ¦¤¦§©£¥¤¥¦¦§©¥§¨

dUrn iEPiWA `N`:ìaðéò.iEUrW l"icha ¤¨§¦©£¤¦§¨¤¨
lFw rinWdl FkFzA:àeä àðî éà.hiWkzC §§©§¦©¦¨¨§©§¦

Dil aiWg:àðî déì éeLî ìaðéò.:dInzA ¨¥¥¦§¨§©¥¥¨¨¦§¦¨
mEXnlApirdhiWkY ied in!?ïéà.iEWn lApir ¦¨¦§¨¦¨¥©§¦¦¦§¨§©¥

ilM mEXn `N` hiWkY mEXn `le ,`pn Dil: ¥¨¨§Ÿ¦©§¦¤¨¦§¦
Làá àáiL øác ìk.,irYWn zFkYn ilkA ¨¨¨¤¨Ÿ¨¥¦§¥©¨¦§¨¥

oicn dUrnA:àúòéöî àîéà.mc`C bEf:éî §©£¥¦§¨¥¨§¦£¨§¨¨¦
äàîeè ìa÷î.mc`C 'it`:ïébæ äNBòä §©¥§¨£¦§¨¨¨¤©¦

úLzëîì.oinHtOWxihwdl oipnnq DA §©§¤¤¤§©§¦¨©§¨¦§©§¦
"iiwC ,gixllzFzixkA)c `"te '(lFTdWdti §¥©§¦§¥¤©¨¤

minUAl:äñéøòìå.DkFzA akFW wFpiYdW ©§¨¦§©£¦¨¤©¦¥§¨
oixFTWoiBf FA dlFze .d"vxia,WwWwlicM ¤¦§¤©¦§©§¥§¥

wFpiYd rnWIWoWie:eúBçtèîìíéøôñ. ¤¦§©©¦§¦©§¦§§§¨¦
lW zFwFpiYdW zqpMd zial ozF` oi`UFPWM§¤§¦¨§¥©§¤¤¤©¦¤

,mW oixFw oAx ziAoiWwWwnzFwFpiYde oiBGd ¥©¨¦¨§©§§¦©©¦§©¦
oi`aE oirnFW:eúB÷Bðéz úBçtèîì.oilFYW §¦¨¦§¦§§¦¤¦

ox`EvA:eìhéðíäéìaðéò'åë.)mcFw ElHip m` §©¨¨¦§¦§§¥¤¦¦§¤
oilAwnE ,mdilr d`nEh zxFY E`nhPW¤¦§§©§¨£¥¤§©§¦
iM `xTirn .DiOwl `nrh WxtncM ,d`nEh§¨§¦§¨¥©§¨§©¥¥¦¨¨¦

oixFdh ipzwC lApir mdl oi`)(a-`l oiicrC ¥¨¤¦§¨§¨¨¥§¦©£©¦Ÿ
zxFY mdl dcxIXn la` ,oYk`ln dxnbp¦§§¨§©§¨£¨¦¤¨§¨¨¤©

d`nEh-zlihpA mdilrn ilM mW lhA `l §¨Ÿ¨¥¥§¦¥£¥¤¦§¦©
lApird.(E`nhPW xg`l lHip m`e-oiicr ¨¦§¨§¦¦©§©©¤¦§§£©¦

lhaE xAWPW ilkM ied `lC ,odilr oz`nEh§¨¨£¥¤§¨¨¥¦§¦¤¦§©¨¥
Fz`nEHn xdHil ilM zxFYn:èBéãä.oi`W ¦©§¦¦©¥¦§¨¤§¤¥

oOE` Kixv:âefäìaðéòäåøeaéç.cgi odWM ¨¦¨©§¨¦§¨¦§¤¥©©
df `nhp ;cg` ilM od ixd-dGd ,df `nhp £¥¥§¦¤¨¦§¨¤¦§¨¤¦¨

df lr-rnW ,xEAig Dil ixwC oeike .df xFdh ©¤¨¤§¥¨§¨¥¥¦§©
ikC DPinEcxRzp-.Fzvwn lHiPW ilM ied ¦¨§¦¦§¨§¨¥§¦¤¦©¦§¨

`lC dOM lM ,Fxifgdl lFki hFicdC aB lr s`e§©©©§¤§¨§©£¦Ÿ©¨§¨
Dixcd`-`Ed mlW e`l:àîéz éëå.i`dC £©§¥¨¨¥§¦¥¨§©

'it` :xn`w ikd xn`wC xEAigmicxFtnopixw ¦§¨¨©¨¦¨¨©£¦§¨¦¨¥©
`z`e ,xEAig DilirnW`lEcxRzp m`C ' ¥¦§¨¨§©§§¦§¦¦§¨§

E`nhPXn-oz`nEHn Elr `l:àéðz àä.iAB ¦¤¦§§Ÿ¨¦§¨¨¨©§¨©¥
`idd:úøBtñîíé÷øt ìL.ipXWmipiMqDNW ©¦¦§¤¤§¨¦¤§¥©¦¦¤¨

oicxRzn:ìîæéàåìLéðèéäø.dpiltlW ¦§¨§¦§¦§¥¤§¦§¦¤
mipzFPW .miqixY ,mipnE`lnfi`dFYk`ln xg`lE ,Kkl oiEUrd mivr ipW oiA KFzl ¨¦§¦¦¤§¦¨¦§¥§¥§¥¥¦¨£¦§¨§©©§©§

FripvnE FlhFp:äàîeèì øeaéç.df `nhp df `nhp m`e:äëàìî úòLa àlL.li`Fd §©§¦¦§§¨§¦¦§¨¤¦§¨¤¤Ÿ¦§©§¨¨¦
,oixAEgOW iR lr s`e xEAig oi`e ,milk ipWM Edl Eed oixAEgn zFidl oikixv oi`e§¥§¦¦¦§§¨¦¨§¦§¥¥¦§¥¦§©©¦¤§¨¦

"rCk.od oixAEgn dk`ln zrWaE ,xn`w dk`ln zrWC `inEC dk`ln zrWA `NW §¤Ÿ¦§©§¨¨§¨¦§©§¨¨¨¨©¦§©§¨¨§¨¦¥
`lC d`Gd lre ,xEAig iedilC d`nEHd lr `xnEgl Exfbe ,opiwqr oixAEgnA :`nl ©̀§¨¦§¨¦¨§¦©§¨§§§¨©©§¨§¤¡¥¦§©©¨¨§¨
mlFrl d`Gdl xEAig oi`e ,mlFrl d`nEhl xEAig :ipzw ikd mEXnE .xEAig iedil: ¤¡¥¦¦¨¦¨¨¥¦§§¨§¨§¥¦§©¨¨§¨

àáø øîà àlà.xifgdl lFki hFicde li`Fd `niY `l-i`CeC)b(,i`ed `pn cg ¤¨¨©¨¨¨¥¨¦§¤§¨§©£¦§©©©¨¨£©
bEGd `ziixaA ipzwcMlApirdeike .xEAigicxRin-Fpi`e Fzvwn lHiPW ilM ied ¦§¨¨¥§¨©§¨©§¨¦§¨¦§¦¦¨§¥¨¥§¦¤¦©¦§¨§¥

ilM zxFYn Dil lhA `lC ,Fnvrl `nh bEGd la` .Fnvrl lApird ,d`nEh lAwn: §©¥§¨¨¦§¨§©§£¨©¨¥§©§§¨¨¥¥¦©§¦
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ïéà'ek l`eny 'xck.befd i"rc ,`lwl dil irac meyn mc`c yinyz ilk dil aiygc

zkzn ly dnda ly lwnk iede jk i"r d`vene zcner eznda okid rcei rneyy

onwl n"ke .da dcex mc`e li`ed d`nhcilka [lew] rinync ± "dxedh zixia" iab

zilc `d lapir dia zi`c `d ipync `de .`lwl dil irac `kid `l` `nh epi` zekzn

ira oia lapir dia zi`a wlgn `le lapir dia

giky `lc :i"x xne` ,ira `l oia `lwl dil

`lwl dil ira ok m` `l` lapir eyriy:

ìë`ai xy` xac.iabl `l `xw i`dc b"r`e

`xazqn ± dlrbd iabl `l` aizk d`neh

oipr epi` m`e ,cixene dlrn xeaic oi` mzdc

d`neh oiprl edpz ± dlrbdl:

áéúîxeaig lapirde befd `ax.'it

ikc n"y ± xeaig dil ixwcn :qxhpewa

heicdc b"r`e ,ezvwn lhipy ilk ied ecxtzp

mly e`l 'ixcd` `lc dnk lk ± xifgdl leki

`prci ied inp `xwirn `dc :i"xl dywe .`ed

?efg i`nl jixt ikdle ,ezvwn lhipy ilk iedc

`le bef `l efg `l dytp it`a i`cec :ipyne

dne .exifgdl leki heicdc meyn `l` ,lapir

ly zxetqn `idd iab 'ek `ipzde inp yxity

`id dpyn lapire befc `eddc .oiir `l ± miwxt

dxt zkqna)g dpyn a"it,(± zxetqnc `idde

'x mya z"xet axd yxtne .milkc `ztqeza

b"r`e ,mxifgdl leki heicde li`ed :l`eny

heicdc oeik ± icin ifg `l lapir `la `zydc

m`e ,inc ixaginc o`nk ± dxifgdl lwa leki

.oixaegn od eli`k befd mb `nhp lapird `nhp

rbepd z` befd `nhi exagziyklc ,dpin `wtp

lapird m` ik `nhi `l ± xeaig `la ,edine .ea

xn`wc `pyil rnyn ikde .d`neha rbpy ecal

ixaginc o`nk ixagin `lc b"r` w"d `niz ike

ilzcnc ,dil `xiaq ikd iia`c rnyn .inc

ifg `lc xaqc rnyn ± heicd zxfga `nrh

± dil aiyg xaegnk e`l i`e ,icinl `zyd

`la icin ifg `lc xg`n ,d`neh lawi j`id

dxfg:áéúîxeaig lapirde befd `ax.m`y

la` ,mixaegnyk ± n"de .df `nhp df `nhp

.df `nhp `l df `nhp m` ± xeaig zrya `ly

`din `zydc ,xifgdl leki heicdl opiyiig `le

gikedl epl oi` ef dpynne .edpip oixaegn e`l

.'ek `niz ike :xn`wck ,xeaig zrya ixiinc

n la`.ixiin xeaig zryac giken `ziixa gk

diaeze`l `ax ivn ded `zcixb `ziixane

ixiinc jdn iieyw`l dil `gipc `l` ,iia`l

befa inp ixii`c iia`l ,`icda lapire befa

lapire:)éëå'ek `niz(ly zxetqn `ipzde

.iphidx ly lnfi`e miwxt`yixae .dnvr ipta cg` lk ,milk zkqna od ± zeziixa izy

`ly d`neh lr exfbe ,envr ipta d`neh '` lk lawn oixaegn opi`ykc `icda ipzw

.dk`ln zryl incc meyn ,df `nhipyk df `nhil d`nehl xeaig `diy dk`ln zrya

`lc ,df `nhp `l ± df `nhp m`e ,`kil opaxc dxifb 'it`c rnyn oixeaiga `ly la`

exifgdl leki heicdy dnl yiig:)àìà(eyiwdl lekie li`ed `ax xn`.lawn :'it

oiie`x xeaig `la ,inp lnfi`e zxetqne .`l ± eyiwdl ie`x oi`c lapir la` .befd d`neh

`ztqeza ipzck ,envr ipta cg` lk d`neh ilawne ,dpey`x dk`ln oirnl:àìàxn`

'ek `ax.,eyiwdl ie`xe li`ed ,laiwyn cxtpyk epnid gxt `l d`nehc qxhpewa yxit

ilkk dil dede)ur(xnel dvexy rnyne d`nehn xdh `lc oenx `ivenn zegta awipy

zegt zgtpc oeik ?d`neh lawi `l dnlc :i"xl dywe .d`neh lawn `l jli`e o`knc

ab lr s` d`neh ilawn `le oixedh lapir mdl did `lykc meyn ,ok yxtl ewgc ± qxhpewle .`adle o`kn d`neh lawn mb i`cec :i"xl d`xpe !ixnbl mly eli`k iedc xeriykn

it lr s` ,lapir ea didy ,xnbpyn la` .zekzn ilk inleb iede ,`lwl ciar `dc lapir ea ozil cnery oeikc ,xedh i`ce ± mlern lapir ea did `lykc :dnec epi`e .eyiwdl ie`xc

dxedhc oenx `ivenn zegt xiiye dxtzy zngn di`x `iad m"xde .okl mcew eilr didy ilk zxezn lha `ly ,d`neh lawn ± lhipy).glw oileg(rxwpy mly zngc b"r`
zegt
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,äàîè Y äîäaì BàNòå úìc ìL .äøBäè Y úìc ìLå§¤¤¤§¨¤¤¤©£¨©§¥¨§¥¨
Bòá÷e úìcì BøaçL ét ìò óà ,úìcì BàNòå äîäa ìL¤§¥¨©£¨©¤¤©©¦¤¦§©¤¤§¨

îeè éãéì ïéãøBé íéìkä ìkL ,àîè Y íéøîñîaïúà §©§§¦¨¥¤¨©¥¦§¦¦¥§¨¨
!äNòî éepLa àlà ïúàîeè éãéî ïéìBò ïéàå ,äáLçîa§©£¨¨§¥¦¦¥§¨¨¤¨§¦©£¤
déì úéìc Y àä ,ìaðéò déì úéàc Y àä ,àéL÷ àì̈©§¨¨§¦¥¦§¨¨§¥¥
déì úéìc ô"òà Y àeä àðî éà :CLôp äî .ìaðéò¦§¨©©§¨¦¨¨§¥¥
,ïéà ?àðî déì éeLî ìaðéò Y àeä àðî åàì éà ,ìaðéò¦§¨¦¨¨¨¦§¨§©¥¥¨¨¦
øa ìàeîL 'ø øîàc ;ïúðBé ø"à éðîçð øa ìàeîL 'øãk¦§©§¥©©£¨¦¨¨§¨©©§¥©
úBëzî éìëa ìB÷ òéîLîì ïépî :ïúðBé 'ø øîà éðîçð©£¨¦¨©©¨¨¦©¦§©§¦©¦§¦©¨
eøéáòz Làá àáé øLà øác ìk" øîàpL Y àîè àeäL¤¨¥¤¤¡©¨¨¨£¤¨Ÿ¨¥©£¦
úéìãa Y àzîé÷eà éàîa .Làa àáé øeac 'éôà "Làá̈¥£¦¦¨Ÿ¨¥§©¦§¨¦§¥
ìáà BøàeöaL âeæa àìå" :àúòéöî àîéà ,ìaðéò déì¥¦§¨¥¨§¦£¨§Ÿ§¤§©¨£¨
éà ,"äàîeè ïéìa÷î äæå äæå BúeñëaL âeæa àeä àöBé¥§¤¦§§¤¨¤§©§¦§¨¦

:eäðéîøe ?äàîeè éìa÷î éî Y ìaðéò déì úéìcäNBòä §¥¥¦§¨¦§©§¦§¨§¦§¨¤
úBçtèîìe íéøôñ úBçtèîìe äñéøòìå úLzëîì ïébæ©¦§©§¤¤§©£¦¨§¦§§§¨¦§¦§§
Y ìaðéò íäì ïéà ,ïéàîè Y ìaðéò íäì Lé ,úB÷Bðéz¦¥¨¤¦§¨§¥¦¥¨¤¦§¨
Y î"ä !íäéìò ïúàîeè ïéãò Y ïäéìaðéò eìhéð ,ïéøBäè§¦¦§¦§§¥¤£©¦§¨¨£¥¤
,déì àeä èéLëz ìBãb ìáà ,déì éãéáò àì÷ìc ÷Bðéúa§¦¦§¨¨£¦¦¥£¨¨©§¦¥
ïéãò ïäéìaðéò eìhéð :øî øîà .ìaðéò déì úéìc â"òà§¥¥¦§¨¨©¨¦§¦§§¥¤£©¦
èBéãääL ìéàBä :ééaà øîà ?eæç éàîì .ïäéìò ïúàîeè§¨¨£¥¤§©£¨©©©¥¦¤©¤§

:àáø áéúî .Bøéæçäì ìBëééëå !øeaç ìaðéòäå âefä ¨§©£¦§¦¨¨©§¨¦§¨¦§¦
øaçîc ïàîk Y øaçî àìc â"òà ,øîà÷ éëä :àîéz¥¨¨¦¨¨©§¨§©¥§©¦§©¥
Y éðèéäø ìL ìîæéàå íé÷øt ìL úøBtñî :àéðúäå ,éîc̈¥§¨©§¨¦§¤¤§¨¦§¦§¥¤§¦§¦
,CLôp äî :ïðéøîàå .äàfäì øeaç ïéàå ,äàîeèì øeaç¦§§¨§¥¦§©¨¨§¨§¦©©©§¨

äàfäì elôà Y àeä øeaç éààeä øeaç àì éàå , ¦¦£¦§©¨¨§¦Ÿ¦
,äøBz øác :äaø øîàå !àì éîð äàîeèì eléôà Y£¦§§¨©¦Ÿ§¨©©¨§©¨
àlL ,äàfäì ïéa äàîeèì ïéa øeaç Y äëàìî úòLa¦§©§¨¨¦¥§§¨¥§©¨¨¤Ÿ
äàfäì .àìå äàîeèì àì øeaç Bðéà Y äëàìî úòLa¦§©§¨¨¥¦Ÿ§§¨§Ÿ§©¨¨
äàîeè íeMî ,äëàìî úòLa àlL äàîeè ìò eøæâå§¨§©§¨¤Ÿ¦§©§¨¨¦§¨
,äëàìî úòLa àéäL äàfä ìòå .äëàìî úòLa àéäL¤¦¦§©§¨¨§©©¨¨¤¦¦§©§¨¨
:àáø øîà àlà !äëàìî úòLa àlL äàfä íeMî¦©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨¤¨¨©¨¨
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc zay(iyiy meil)

åbefúìc ìLzlca ielzd bef ±[øBäè] (äøåäè)lawn epi` ± §¤¤¤¨
iptn d`neh zlawn dpi` zlcde ,zlcl `ed lhay iptn ,d`neh

bef .d`neh zlawn dpi`y rwxwl zxaegnyúìc ìLelhpy ¤¤¤
zlcdn,äîäaì BàNòå`l` ,dyrn iepiy ea dyr `ly elit`e ©£¨©§¥¨

ly befk `adle o`kn epic ixd ,da e`lze dndal eilr ayigy
,dnda] (äàîè)e[àîèbef la` .d`neh lawn -äîäa ìLelhpy ¨¥¤§¥¨

,íéøîñîa Bòá÷e úìcì BøaéçL ét ìò óà ,úìcì BàNòå`ed ixd ©£¨©¤¤©©¦¤¦§©¤¤§¨§©§§¦
`adle o`kn elit`e ,mcewd epickàîèmrhe .d`neh lawn - ¨¥

,`ed weligdïúàîeè éãéì ïéãøBé íéìkä ìkLmiie`x miyrp - ¤¨©¥¦§¦¦¥§¨¨
d`neh lawläáLçîaote`a mda ynzydl aygy zrn - §©£¨¨

,dyrn mey dyriy `la ,d`neh lawndezlawl miie`x eyrpyn
d`nehïúàîeè éãéî ïéìBò ïéàmpic lhazi `l ±éepéLa àlà ¥¦¦¥§¨¨¤¨§¦
.äNòîdnl xzeqe ,d`neh lawn dnda ly befy o`k yxetn ixd ©£¤

.d`neh lawn epi`y lirl `ziixaa epcnly
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìbefdy da epcnly `ziixad - Ÿ©§¨¨

ote`a zxacn ,d`neh lawnìaðéò déì úéàcekeza befl yiy - §¦¥¦§¨
e ,lew rinydle ywywl ieyrd oenrt ly oeylàä`ziixade - ¨

ote`a zwqer ,zxdhnd.ìaðéò déì úéìc§¥¥¦§¨
:`xnbd dywnCLôp äî,zeywdl yiàeä àðî éàxn`z m` - ©©§¨¦¨¨

y ,dywi ,hiykz `edy iptne ilkk aygp befdyúéìc ét ìò óà©©¦§¥
ìaðéò déì.lapird `la s` hiykz `ed ixdy ,d`neh lawl el yi ¥¦§¨

eàeä àðî åàì éàz` aiygn hiykz oi`y ,ilkl aygp epi` m`e - ¦¨¨¨
ike ,d`neh lawn `ed lapir el yiyk recn dywi ,ilkl xacd

dàðî déì éeLî ìaðéò.ilkl aygiy hiykzl edyer - ¦§¨§©¥¥¨¨
:`xnbd zvxznïéàj` ,d`neh lawnd xacl edyer lapird ok` - ¦

yinyz ilk edyery meyn `l` ,hiykzl edyery meyn `l
e ,mc`léaø øîàc ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaøãk¦§©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨©©¦

úBëzî éìëa ìB÷ òéîLîì ïépî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¦©¦§©§¦©¦§¥©¨
[bef-]àîè àeäL,d`neh lawn -øîàpL(bk `l xacna)oipra ¤¨¥¤¤¡©

milk zlrbdLàá eøéáòz ,Làá àáé øLà øác ìk'inA K` ,xdhe ¨¨¨£¤¨Ÿ¨¥©£¦¨¥§¨¥©§¥
y ,'xac' zaizn miyxece .'`Hgzi dCpeléôàl ieyrd ilkøeaéc ¦¨¦§©¨£¦¦

,lew zrnyd epiidc,Làá àáéilkk aygpy oeik ,elaehl jixve ¨Ÿ¨¥
.eznda okid rcei lew rinyn befdy ici lry ,mc`l yinyz

ly bef zxdhnd `ziixad z` epcnrdy dn lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .lapir el oi`y ote`a dndaàzîé÷Bà éàîa§©¦§¨

,d`neh zlawn befd z` zxdhnd `ziixal,ìaðéò déì úéìãam` ¦§¥¥¦§¨
,ok,àúòéöî àîéà,car iabl epipyyàìå`vi,BøàeöaL âeæa ¥¨§¦£¨§Ÿ§¤§©¨

.äàîeè ïéìa÷î äæå äæå ,BúeñëaL âeæa àeä àöBé ìáàeéà £¨¥§¤¦§§¤¨¤§©§¦§¨¦
befa xaecn ef `ziixaa,ìaðéò déì úéìcm` elit`y ,denzl yi §¥¥¦§¨

,mc` ly `edéìa÷î éî[md milawn m`d-],eäðéîøe ,äàîeè ¦§©§¦§¨§¦§
,zxg` `ziixaa epipyïéâæ äNBòä,mipenrt ±úLzënìeidy ¨¤¨¦©©§¤¤

lewdy iptn bef jkl miyer eidy ,zxehwd ipnnq z` da miyzek
,minyal dtiåbef dyerd okäñéøòìick ,dkeza akey wepizdy §¨£¦¨

,oyie lewd rnyiyeeze` dyr m` okúBçtèîìmda mither eidy §¦§§
d,íéøôñ,my micnel zewepizdy zqpkd zial mze` mi`yepyky §¨¦

mi`ae zewepizd mirneye ,lew mirinyne mipenrtd miywywn
,cenllebefd dyr m` okúB÷Bðéz úBçtèîìick ox`eva miielzd §¦§§¦

m` ,mleka ,lew erinyiy,ïéàîè ìaðéò íäì Lém`eíäì ïéà ¥¨¤¦§¨§¥¦¥¨¤
,ïéøBäè ìaðéòdligza m` ,la` .mzk`ln dxnbp `l oiicry oeik ¦§¨§¦

jk xg`e ,e`nhpe lapir mdl didïúàîeè ïééãò ,ïäéìaðéò eìhéð¦§¦§§¥¤£©¦§¨¨
íäéìòx`ean .mz`nehn mixdhpy exaypy milkk mipecip mpi`e £¥¤

ieyrd bef `edy zewepizd zegthna ieyrd bef s`y `ziixaa
dnl xzeq df ixde ,d`neh lawn epi` ,lapir el oi`y lk ,mc`l
befa d`neh lawn mc` ly befy dxn`y `ziixad z` epyxity

.lapir el oi`y
epi` lapir `la mc` ly befy ef `ziixaa xen`d :`xnbd zvxzn

,d`neh lawna éléî éðäl ieyrd befdéì éãéáò àì÷ìc ,÷Bðéú- ¨¥¦¥§¦¦§¨¨£¦¦¥
dxnbp `l ,lapir ea oi`y onf lk ,jkle ,lew rinydl ick dyrpy

.ezk`lnìáàmc`l ieyrd befìBãb,car oebkdéì àeä èéLëz £¨¨©§¦¥

,ìaðéò déì úéìc áb ìò óà.lapir `la s` d`neh lawn jkle ©©©§¥¥¦§¨
:`ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbdïäéìaðéò eìhéð ,øî øîà̈©©¦§¦§§¥¤

.ïäéìò ïúàîeè ïééãò:`xnbd zl`eyeæç éàîìmiie`x dnl - £©¦§¨¨£¥¤§©£
m`e ,llk ozk`lnl miie`x mpi` ixd ,odilapir elhp m` mipenrtd

.mz`nehn mixdhpy exaypy milkk zeidl mdl yi ok
:iia` aiyn,ééaà øîà,`ed eilr ez`nehy mrhdèBéãääL ìéàBä ¨©©©¥¦¤©¤§

Bøéæçäì ìBëés` jkitle ,one` dfl jixv oi`e ,befd jezl lapirl ¨§©£¦
`l ,dpey`xd ezk`lnl ie`x epi` exifgn epi`y onf lky it lr

.ilk my epnn lha
:iia` ly evexiz lr dywn `ax,àáø áéúî,`ziixaa epipyâefä ¥¦¨¨©

øeaéç ìaðéòäå,mdn cg` `nhp m`y ,cg` ilk od ixd cgi odyk - §¨¦§¨¦
lr z`hg in dfde mi`nh laprde befd eid m`e .enr ipyd `nhp
`pzd mze` `xwy jkne .enr ipyd xdhp ,exdhl ick mdn cg`
j` ,mly ilkk md ixd mixaegn md xy`ky rnyn ,'xeaig' oeyla
elit`e ,xedhy ezvwn lhipy ilkk mpic ,dfn df ecxted m`
,xedhe mly ilk epi` ixd exifgd `ly lk ,exifgdl leki heicddy

.iia` ixack `lye
:uxzl `xnbd dqpn,àîéz éëåoi` 'xeaig' oeyl epipyy dny §¦¥¨

`l` ,ilk md ixd mixaegn mdyk `weecy dpeekd,øîà÷ éëäcóà ¨¦¨¨©©
éîc øaçîc ïàîk øaçî àìc áb ìòmixaegn mpi`y drya mby ± ©©§Ÿ§ª¨§©¦§ª¨¨¥

awne mixaegnk mpicleki heicdy lky iia` zxaqke ,d`neh mil
.mixaegn md eli`k mze` mi`ex mxifgdl

,ok xnel xyt` ike :`xnbd dgecàéðúäåjenqa zipypy `ziixaa §¨©§¨
,ef `ziixalíé÷øt ìL úøBtñîdly mipikqd ipyy miixtqn - ¦§¤¤§¨¦

,oze` mixagn dk`ln zryae ,[` xeiv] cxtidl milekiìL ìîæéàå§¦§¥¤
éðèéäølfxad mipzep mzk`ln zryay ,miqixz ipne` ly oikq - ¨¦§¦

,[a xeiv] miyxwd z` ea miwilgne [oikqd zw] ur ly qetc jezl
md ixd mixaegn mdy drya ,epnid elhep ezk`ln xg`leøeaéç¦

,äàîeèì,enr ipyd `nhp mdn cg` `nhp m`yøeaéç ïéàå §§¨§¥¦
,äàfäìilkd ly cg`d ewlg lr z`hg in dfde ilkd `nhp m`y §©¨¨

.ipyd xdhp `lïðéøîàå,ef `ziixa lr epiywde -CLôp äîji` ± §¨§¦©©©§¨
,dywi xn`zyàeä øeaéç éà,cg` ilkk aygpy xn`z m` - ¦¦

y ,dywiì eléôàoipräàfä`di ice cg` ilk aygiy jk epic `di £¦§©¨¨
.enr ipyd xdhie cg` wlg lr d`fdaàeä øeaéç àì éàåm`e - §¦Ÿ¦

y ,dywi ,cg` ilkk epic oi`y xn`zì eléôàoipràì énð äàîeè £¦§§¨©¦Ÿ
.enr ipyd `nhi `l cg` wlg `nhp m`e ,cg` ilkk aygiøîàå§¨©

äaømpn`y ,ayiiløác[oic-],äøBzel` milk,äëàìî úòLa ©¨§©¨¦§©§¨¨
md ixd ,mixaegn zeidl mikixvy,äàfäì ïéa äàîeèì ïéa øeaéç¦¥§§¨¥§©¨¨

e,äëàìî úòLa àlLmdy s` ,mixaegn zeidl mikixv mpi`y ¤Ÿ¦§©§¨¨
e milk ipyk md ixd ,jkl mikixv mpi`y oeik ,mixaegnøeaéç Bðéà¥¦

,äàfäì àìå äàîeèì àì,mipte`d lka exingd minkgy `l` Ÿ§§¨§Ÿ§©¨¨
äëàìî úòLa àlL äàîeè ìò eøæâåzribp ici lr mdipy e`nhiy §¨§©§¨¤Ÿ¦§©§¨¨

,xeaig miaygp mpi` ef dryay s` ,`nh xaca mdn cg`íeMî¦
a zerhl e`eai `ny,äëàìî úòLa àéäL äàîeès`y erci `le §¨¤¦¦§©§¨¨

,`nhe xeaig `ed ixd dxezd on ef dryay s` ,enr `nhp ipydåok §
exfbàéäL äàfä ìòziyrpäëàìî úòLaici lr cg` xdhi `ly ©©¨¨¤¦¦§©§¨¨

,cg` ilkke xeaig md ixd oicd xwirny s` ,ipyd lr d`fdíeMî¦
a erhi `ny eyygyäëàìî úòLa àlL äàfä,ipyd xdhpy xnel ©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨

.xeaig mpi` ef dryay s`
,mixaegn mdy dry lr 'xeaig' oeyl dhwp ef `ziixay myk ok m`e
dzpeeke ,mixaegna xaecn 'xeaig lapirde befd' xn`py dn mb jk
ixd lapird lhip m` j` ,d`fdle d`nehl cg` ilkk mpicy xnel

.exifgdl leki heicddy elit`e ,xedhe ezvwn lhipy ilk `ed
xtne iia` uexiz z` `ax dgec ef `iyew gkn:xg` ote`a yàlà¤¨

,àáø øîàmeyn odilr oz`neh oiicr odilapir elhipay xn`z l` ¨©¨¨
,ezvwn lhipy ilkk maiygdl yi i`ce `l` ,mxagl leki heicdy
my oiicr befd wxe ,`ed xedh cxtpy xg`l envr lapird df iptne
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc zay(ycew zay meil)

ñøç éab ìò BLéwäì éeàøå ìéàBä`vnp ,dligzak lew rinyne ¦§¨§©¦©©¥¤¤
`l okle ,dpey`xd ezk`lnl ie`x befd oiicr lapird lhipy s`y

:jk xaeqd sqep `xen` d`ian `xnbd .ez`nehn xdhpénð øîzéà¦§©©¦
,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà,`ed ez`nehn befd xdhp `ly mrhdy ¨©©¦¥§©¦£¦¨

.ñøç éab ìò BLéwäì éeàøå ìéàBä¦§¨§©¦©©¥¤¤
:`xnbd d`ian sqep xe`ia,øîà ïðçBé éaøie`x `diy jixv oi` ©¦¨¨¨©

`ly mrhd `l` ,lew zrnyd `idy dpey`xd ezk`ln oirnl
,`ed ez`nehn befd xdhpònâì éeàøå ìéàBä[zewydl-]íéî Ba ¦§¨§©©©¦

,÷Bðéúì.leaiw zia el yi ixdy §¦
`l` d`neh lawln xdhp epi` xaypy ilky ,dler opgei iax ixacn
lr s` dk`ln efi`l ie`x m` la` ,llk dk`lnl ie`x epi` ok m`

.ez`nehn cxi `l ,dpey`xd ezk`ln oirn dpi`y it
:opgei iax ixaca dxizq `xnbd jk lr dywnåikéòa àì ïðçBé éaø §©¦¨¨Ÿ¨¥

l ie`x `di ilkdyàéðúäå ,äðBLàø äëàìî ïéòîaezk ,`ziixaa ¥¥§¨¨¦¨§¨©§¨
dxeza)(c eh `xwieafd qxcn z`neh ipicaåéìò áLé øLà éìkä ìëå'§¨©§¦£¤¥¥¨¨

'åâå:`ziixad zx`an .'`nhiìBëé,daiyil cgein epi`y ilka s`y ¦§¨¨
oebkäôkea cecnl ieyrd ilk [eit lr jtd-],äéìò áLéå äàñe` ¨¨§¨§¨©¨¤¨
äôkea cecnl ieyrd ilká÷øz[d`q ivg±]àäé ,äéìò áLéåilkd ¨¨©§©§¨©¨¤¨§¥
àîè,qxcn z`neháæä åéìò 'áLé' øLà øîBì ãeîìzoeyla ¨¥©§©£¤¥¥¨¨©¨

z` `l` qxcn `nhn afd oi`y epcnll ,cizräáéLéì ãçeénL éî¦¤§¨¦¦¨
,cinz eilr ayil ieyreàöéilkäæ,dcicnl ieyrdBì íéøîBàL ¨¨¤¤§¦

eilr ayeil ±eðzëàìî äNòðå ãBîòlawn epi`y ,da cecnl £§©£¤§©§¥
ayi xak m` ,epiidc ,d`neh seq oiprl oke .qxcn z`neh ezligzn
wlgp aeye ,qxcn z`neh `nhpe daiyil ieyr didy xac lr afd
it lr s`e .eilrn qxcn z`neh drwt ,daiyil ie`x epi`e xacd
z`neh mewn lkn ,d`neh milawne dk`lnl miie`x oiicr eiwlgy
,'epzk`ln dyrpe cenr' llka mdy oeik ,mda zkiiy `l qxcn
epiidy dpey`xd epzk`ln dyrpe e`ea' mixne` ep`y eli`k epiide

.qxcnd on xedh jkl ,'jkl ie`x epi` dzr ixde ,eilr miayei
oiprl mb jiiy df oirk llk m` mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian

:zn z`neh,øîBà øæòìà éaø`weecúBñøãîaz`neh oiprl-] ©¦¤§¨¨¥§¦§¨
[qxcneðzëàìî äNòðå ãBîò íéøîBàdyrpe jzk`lnn wqtd-] §¦£§©£¤§©§¥

yeniy ea eynzyd m`y [ea epynzydy dpey`xd dk`lnd z`
cenr el xnel xyt` m` wxy `ed oicd ,qxcn epi`y xg`
daiyil dzidy ely zncewd dk`lnd z` dyrpe jzk`lnn
daiyil ie`x epi` xake xayp m` la` ,qxcn z`neh ea zx`yp

,qxcn z`neh epnn drwt zxg` dk`lnl `l`íéøîBà ïéàå§¥§¦
úî àîèa[zna dribp ici lr `nhpy ilk iabl-]äNòðå ãBîò' ¦§¥¥£§©£¤
,'eðzëàìîcenr el xnel xyt` i`e lwlwzd xak m` elit`y §©§¥

dk`ln `l mbe ,ely dpey`xd dk`lnd z` dyrpe jzk`lnn
efi`l ie`x oiicr `edy oeik j` ,ely dpey`xd dk`lnd oirn `idy
.ez`neha x`yp okle ilk my eilr x`yp ,mlera dk`ln `idy

,eðzëàìî äNòðå ãBîò úî àîèa øîBà óà ,øîà ïðçBé éaøåm`e §©¦¨¨¨©©¥¦§¥¥£§©£¤§©§¥
s`e ,ez`nehn xdhp dpey`xd ezk`ln oirn `edy xacl ie`x epi`
el` opgei iax ixacy `vnpe .zxg` dk`lnl ie`x oiicry it lr

min ea rnbl ie`xe li`ed d`neh lawn befdy lirl eixacl mixzeq
.lew rinydl didy dpey`xd ezk`ln oirn epi`y s` lr ,wepizl

:`xnbd zvxznàúéén÷ Ceôéàzwelgnd zehiy z` jetdz - ¥©©§¨
z` xn`y df `ed opgei iax ,xnelk .opgei iax da wlgpy dpey`xd
iab lr eyiwdl ie`xe li`ed' `pipg iaxa iqei iax mya `aedy dn
`ed `pipg iaxa iqei iaxe .dpey`xd ezk`lnl ie`x `ed ixde 'qxg
zwelgna s`y `vnpe .wepizl min ea rnbl ie`xe li`ed xn`y df
.dpey`xd ezk`lnl ie`x ilkd x`yiy jixvy opgei iax xaq lirl

:`xnbd zl`eyàúééøúa Ceôéà ,àúéén÷ úëôàc úéæç éàîe- ©¨¥§¨§©©©§¨¥©§©§¨
z` jetdz ,opgei iax ly dpey`xd zwelgnd z` jetdl zi`x dn
mya `aedy dn z` xn` opgei iaxy ,xn`ze dpexg`d zwelgnd
elit`e ,zn `nha 'epzk`ln dyrpe cenr' mixne` oi`y xfrl` iax
xdhp `l ok mb dpey`xd ezk`ln oirn dpi`y dk`lnl ie`x

.ez`nehn
:`xnbd daiynäëàìî ïéòî éòác ïðçBé éaøì déì ïðéòîL àä̈¨§¦©¥§©¦¨¨§¨¥¥¥§¨¨

äðBLàøjixvy opgei iax ly ezrcy xg` mewnn eprny ixd ± ¦¨
.dpey`xd ezk`ln oirnl ie`x `diy[ïðúc] (àéðúã)epipyy ± ¦§©

dpyna(d"n c"it milk),úëzî ìL äîäa ìL ìcðñdl miyer eidy ©§¨¤§¥¨¤©¤¤
`ed ixd ,mipa`a dizeqxt ewfpi `ly ickàîè.d`neh lawn - ¨¥

jk lr el`yeéæç éàîìdf ixdy ,df lcpq ie`x yinyz dfi`l - §©£¦
ewlgpe .d`neh lawiy daiq epi` dndad z` ynyn `edy
,d`neh lawn `ed df zngny ie`x `ed yinyz dfi`l mi`xen`

ì éeàø ,áø øîà,äîçìna íéî Ba úBzL,mc` yinyz df ixde ¨©©¨¦§©¦©¦§¨¨
.d`neh lawn okle.äîçìna ïîL Ba Ceñì éeàø ,øîà àðéðç éaøå§©¦£¦¨¨©¨¨¤¤©¦§¨¨
,øîà ïðçBé éaøåmrh epi` ea jeqle zezyl ie`x `edy dny §©¦¨¨¨©

ieyry ezk`ln xwir oirn epi`y oeik ,d`neh lawnd ilk aygiy
y oeik ,`ed d`neh lawny mrhd `l` .lcpq mylçøBaL äòLa§¨¨¤¥©

mc`dáøwä ïî,[dngln±]îìòå ïéöB÷ ìò õøå åéìâøa Bçép ¦©§¨©¦§©§¨§¨©¦§©
,íéð÷øaä,gken o`kne .d`neh lawn ,dlirpl `ed ie`xy oeike ©©§¨¦

epzk`ln dyrpe e`ea mixne` zn z`neha s`y opgei iax zrcy
.d`neh lawn epi` jkl ie`x epi` m`e dpey`xd

.minrhd oia oica welig `vei mday mipte`d z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanéàî`ki`ïéaly enrhì áøly.àðéðç éaø ©¥©§©¦£¦¨
:`xnbd daiynñéàîc eäééðéa àkéàote`a welig mdipia yi - ¦¨¥©§¦§¦

ie`x epi`y oeik d`neh lawn epi` ax zrcly .qe`n lcpqdy
ie`x oiicry iptn d`neh `ed lawn `pipg iax zrcle .ea zezyl

.ony ea jeql
eeäééðéa àkéà ,àðéðç éaøì ïðçBé éaø ïéaote`a welig mdipia yi ± ¥©¦¨¨§©¦£¦¨¦¨¥©§

øéwécepi`e ,ea gexal ie`x epi`y oeik opgei iaxly ,cak lcpqdy - §©¦
.d`neh lawn epi` dpey`xd ezk`ln oirn `idy dk`lnl ie`x

.d`neh lawne ea jeql ie`x `ed oiicr `pipg iaxle
,epzpyna epipyàìåmiaxd zeyxl dy`d `vz.áäæ ìL øéòa §Ÿ§¦¤¨¨

:df hiykz edn `xnbd zxxan,áäæ ìL øéòa éàî:`xnbd daiyn ©§¦¤¨¨
xn`àáäãc íéìLeøé ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaøhiykz - ©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨©¦§©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zay(iying meil)

:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîà àlàyiy `ped ax zpeek zn`a ¤¨¨©©¥
e ,x`evay mihegd ipin lk z` hrnl,àðeä áøc àîòè eðééäoi`y ©§©£¨§©¨

,x`evd iab lr mdyk mivveg el` mihegú÷ðBç äMà ïéàL éôì§¦¤¥¦¨¤¤
dîöò úàeidiy geixa ozxyew `l` ,dx`evay el` miheg wecida ¤©§¨

.mivveg mpi` okle ,miietx
:sqei ax ixac lr dywn iia`,ééaà déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©©¥

úBàöBé úBðaäzaya,ïäéðæàaL ïéèeçamxiqz `ny miyyeg oi`e ©¨§§¦¤§¨§¥¤
dpi` dliahl s`e ,miaxd zeyxa zen` rax` mxiarze dilrn

,miwcedn mpi`y iptn mxiqdl dkixvàì ìáàze`vei opi` - £¨Ÿ
ïé÷áçazerevx ±,ïäéøàeöaLmeyn `ed oda d`ivid xeqi` mrhe ©£¨¦¤§©¨¥¤

dcia mxiarz `ny yegl yie ,dliah zrya ozxiqne zevveg ody
,iia` dywn .miaxd zeyxa zen` rax`úøîà éàåxn`z m`e ± §¦¨§©

y sqei ax ixackéànà ïäéøàeöaL ïé÷áç ,dîöò ú÷ðBç äMà ïéà¥¦¨¤¤©§¨£¨¦¤§©¨¥¤©©
àì`ly ick ozwcdn dpi`y oeik ixde ,oda z`vei dpi` recn - Ÿ

.mivveg mpi` ,wpgz
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà̈©©¦¨
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קסג ezny in` cenr hp sc ± iyily wxtzekxa

éeàøå ìéàBäBLéwäìâ"òñøç.dk`lOn Dil lhA `le ,dNgYaM lFw rinWnE ¦§¨§©¦¤¤©§¦©§©§¦¨§Ÿ¨¥¥¦§¨¨
awiPW ilkM Dil dede .dpFW`xzFgtA`ivFOn"iiwC ,oFOixl,Fz`nEHn xdih `lC ¦¨§¨¥¥¦§¦¤¦©§¨¦¦¦§§¨¦¥¦§¨
`YWde .FYk`lnl iE`xC mEXnipzwcM - lApir `lA dxFdh dndaC ;EdNEM Evxzi` ¦§¨¦§©§§¨§¨¦©§§¦§¥¨§¨§Ÿ¦§¨¦§¨¨¥

lApiraE ,`Ed `pn e`lC `ziiOw 'ipznAiEWn lApirC ,`ziixzaA opinwF`cM `nh §©§¦©©§¨§¨¨¨§¦§¨¨¥¦§§¦©§©§©§¨§¦§¨§©¥
mc`cE .`pn Dl- `nh lApir `lA s` lFcB ¨¨¨§¨¨¨©§Ÿ¦§¨¨¥

hiWkzlCipzwC Epiide .lApir irA `le ,`Ed ¦§©§¦§¨¨¥¦§¨§©§§¨¨¥
.d`nEh oilAwnC `ziiOwAmiPhwce`lwlC §©©§¨¦§©§¦§¨§¦§©¦¦§¨¨

,lApir `lA liAw `lC `Ed ilFAw - ciar£¦©¥§¨©¥§Ÿ¦§¨
`NWA - "mixFdh - lApir mdl oi`" ipzwcM¦§¨¨¥¥¨¤¦§¨§¦§¤Ÿ
.oYk`ln dxnbp `lC ,mlFrn lApir Fl did̈¨¦§¨¥¨§Ÿ¦§§¨§©§¨

*xg`l oiA d`nEh iptl oiA oilApir ElHp¦§¦§¨¦¥¦§¥§¨¥§©©
xEriWM ExAYWp `lC ,mi`nh - d`nEhb"d : §¨§¥¦§Ÿ¦§©§§¦

:ë"úa dìåéìò áLé øLà éìkä ìëå.`Wix ¨§§¨©§¦£¤¥¥¨¨¥¨
lke" `xwC"aMWOdilM lM lFki .'ebe ¦§¨§¨©¦§¨¨¨§¦

iEUr oi` ENit`e ,rnWnAdaiWil:á÷øz. §©§©©£¦¥¨¦¦¨©§©
awe ixY :WExiR .d`q ivg:áLé øLà ì"ú £¦§¨¥§¥§©£¤¥¥

iAbe "akW xW`" aMWn iAB aizM `lCn¦§¨§¦©¥¦§¨£¤¨©§©¥
"aWi" "aMWi" aizkE ,"aWi xW`" aWFn- ¨£¤¨©§¦¦§©¥¥

,cinY eilr aMWIW rnWnaWiecinY eilr ©§©¤¦§©¨¨¨¦§¥¥¨¨¨¦
-cgEinAinp aMWn iAbe .daiWile daikWl ¦§¨¦§¦¨§¦¦¨§©¥¦§¨©¦

lkaE .ikd mzd Dil WixCmixtQdaizM ¨¥¥¨¨¨¦§¨©§¨¦§¦
`xwE ,"eilr aWi xW` ilMd lr aWFIde"§©¥©©§¦£¤¥¥¨¨§¨
:micinlYd FzF` miWxtnE ,`Ed xg ©̀¥§¨§¦©©§¦¦
,"eilr aWi xW` ilMd lr aWFId" aizkCn¦¦§¦©¥©©§¦£¤¥¥¨¨
cgEinaC LcOll ,aEzMd dAix zFaiWi iYW§¥§¦¦¨©¨§©¤§§¦§¨
zFaiWi iYWC ,`id `le .xn`w daiWil¦¦¨¨¨©§Ÿ¦¦§¥§¦
aWFi :mzd WxtncM ,ikixv `aEh - xn`wC§¨¨©¨§¦¦§¦§¨¥¨¨¥
`le dlzp F` aWi `N` ,rbp `NW t"r` -¤Ÿ¨©¤¨¨©¦§¨§Ÿ
`OiHW af iAB aYkinl Kixhvi`C .`nh rbp̈©¨¥§¦§§¦§¦§©©¥¨¤¦¥

FzaiWiA ilMiAB Kixhvi`e .rbp `NW t"r`e , §¦¦¦¨§¤Ÿ¨©§¦§§¦©¥
FaWFiA `Ed mB `nhPW ,inp xFdheilrt"r` ¨©¦¤¦§¨©§§¨¨

ipzw `xw `Edd` e`l k"zA :cFre .rbp `NW¤Ÿ¨©§§¨©©§¨¨¨¥
Dl:øúBñøãîa øîBà øæòìà ''åë.d`nEh zNgzA oiAoiprl`OHn Fpi`C Epxn`W ¨¤§¨¨¥§¦§¨¥¦§¦©§¨¨¦§¨¤¨©§§¥¦©¥

b oFbM - d`nEh sFqA oiA ,d`nEHd a` iedinl qxcnb lr 'iedinl qxcn E`nhPW ' ¦§¨§¤¡¥©©§¨¥§§¨§©¤¦§§¦§¨§¤¡¥
,d`nEHd a`EwlgpedUrpe cFnr :FA opixn`C .qxcOd on xFdh -EpYk`ln ©©§¨§¤§§¨¦©¦§¨§¨§¦©£§©£¤§©§¥

.qxcOd on xFdh KMld - Kkl iE`x Fpi` dYr ixde ,daiWil iE`x didW .dpFW`xd̈¦¨¤¨¨¨¦¦¨©£¥©¨¥¨§¨¦§¨¨¦©¦§¨
a` zxFYn Edin - d`nEh lAwl ilM iede ,ylW lr ylW cg lkA zi`C b"r`e§§¦§¨©¨Ÿ©¨Ÿ§¨¥§¦§©¥§¨¦¦©©

Fl xdih d`nEHd:íéøîBà ïéàå.dUrpe cFnr" zn z`nEh lW d`nEHd a` oiprl ©§¨¦¥§¥§¦§¦§©©©§¨¤§©¥£§©£¤
xAWpe `nhp m` :xnFlM ."EpYk`lnEdcFreoirn oi`W ,`nlrA dk`lnl iE`x §©§¥§©¦¦§¨§¦§©§¥¨¦§¨¨§¨§¨¤¥¥¥

`lC oeike ,"dpFW`x EpYk`ln dUrpe cFnr" 'ixn` `le .`nh - dpFW`x dk`ln§¨¨¦¨¨¥§Ÿ¨§¦£§©£¤§©§¥¦¨§¥¨§¨
EpYk`ln dUrpe cFnr" mixnF` oi` d`nEh zNgzaC y"ke .xFdh `di ikdl ifg£¦§¨¦§¥¨§§¦§¦©§¨¥§¦£§©£¤§©§¥
aizM "dUrn ilM" `dC ,zn z`nEh lAwi `l znl cgEin Fpi` m` `nipC ,"dpFW`x: ¦¨§¥¨¦¥§¨§¥Ÿ§©¥§©¥§¨§¦©£¤§¦

'åë øîBà.'xC xnzi` `l KigxM lre .xFdh - dpFW`x dk`ln oirn ciar `l i`C ¥§¦¨¨¥¥¥§¨¨¦¨¨§©¨§¥¨¦§©§
`MilC .ziWixtcM FxdhlE ,xAWPW oiprl `N` opgFi`WFxtl,zFqxcnC `idd iM ¨¨¤¨§¦§©¤¦§©§©£§¦§¦¦§¥¨§¨¨¦©¦§¦§¨

aizM `dC ,znA `OHi `l - znl iEUr Fpi`W ilkC `xninlEa)hi xacn(lr dGde" §¥§¨¦§¦¤¥¨§¥Ÿ¦©¨§¥§¨§¦§¦¨©
"milMd lM lre ld`d:CBtéààúéén÷.opgFi 'xl `pipg 'xA iqFi 'xC:äîäa ìL ìcðñ. ¨Ÿ¤§©¨©¥¦¦©©§¨§¥§£¦¨§¨¨©§¨¤§¥¨

`NWwFGilmipa`A dizFqxtA:éæç éàîì.dndA mEXn i`-dndal hiWkY oi`: ¤Ÿ¦§©§¤¨¨£¨¦§©£¦¦¦§¥¨¥©§¦¦§¥¨
åéìâøa Bçépî.iE`xC e`l i` ,F`Ur lCpq mWlE li`Fd :`nl` .FnvrA `Eddlirpl ©¦§©§¨§©§©§¨¦§¥©§¨£¨¦¨§¨¦§¦¨

-Dil `Ohn ded `lxopgFi ':ñéàîc eäééðéa àkéà.`OHn `l axl-iE`x oi`C ¨£¨§©¥¥¨¨¦¨¥©§¦§¦§©Ÿ¦©¥§¥¨
ax oiA d"de .KEql dnglOl onW oikilFn oi` :xaqw ,Dil zil dkiq axe .zFYWl)oiA( ¦§§©¦¨¥¥¨¨©¥¦¦¤¤©¦§¨¨¨§¥©¥

qi`nC EdiipiA `Mi` ,inp opgFi 'xl:ïéaøøéwéc eäééðéa àkéà 'åëå àðéðç '.oi`e ,caM §¨¨©¦¦¨¥©§¦§¦¥£¦¨¦¨¥©§§©¦¨¥§¥
gFxal FA iE`x: ¨¦§©
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odilr dzidy d`nehlc qxhpewd 'itl :i"xl dyw cere .d`neh lawn oenix `ivenn zegt

.eyiwdl ie`xc `nrh `la ,exifgdl leki heicdc `nrh xity ipdn ± gxtz `ly

"elk`y dyly" 'ta ogky`ck):p zekxa(d`neh dgxt `l ± zwxetn 'it`c ,dhn iab

.dxagl oteq oi`y mitzey e` mig` dewlgy e` ,divg dca`y e` dapbp k"`` ,dpin

ywdc `nrhl llk jixhvi` `leoiprl `l` d

li`ed `nrh i`dc .`adle o`kn d`neh lawl

da lawl ipdn `l ± exifgdl leki heicde

d`neh zlawn ± dexifgd :mzd ipzwck .d`neh

:xninl ira ded inp iia`le .`adle o`kn

bef ,odipy oilawn exifgdl leki heicdc meync

`iad `"avixe .`adle o`kn d`neh ,lapirde

zkqnc `ztqeza `ipzc ,'hpewd 'itl di`x

zyzknl bef dyerd :"b"ayx" 'ta milk

± odilapir elhip ,zewepiz zegthnle dqixrle

'hpewd yexitle .oixedh oibfc rnyn .oixedh

o`kn d`neh ilawn `lc oixedhc ± `gip

i"xe ?oixedh i`n` :dyw i"xtl la` .`adle

ibiltc `ztqeza yi zeziixa dnkc :aiyd

eply q"y`:

éáøåmin ea rnbl ie`xe li`ed xn` opgei

wepizl.ecgii `la k"rc :`"ayxl dyw

ie`xa rnyn ± "ie`xe li`ed" xn`wcn ,ixiin

`l jkl ecgiac :cere .cegii `la 'it` ,`nlra

'it` ,ecgiac :cere .`pipg 'xa iqei 'x bilt ded

.d`neh lawn inp ± mlern lapir el did `l

'xc` opgei 'xc jixt i`n ± ixiin ecgia i` :cere

± ecgiac ,ecgii `la ixii` k"r mzd `d ?opgei

dyrpe cenr" mixne` oi` inp zeqxcna 'it`

"ripvnd" t"qa onwle ."epzk`ln)mye :dv sc(

,mizif ea lawln xedh ± zif `ivenk awip iab

:qxhpewa 'ite .mipenix ea lawl `ed ilk oiicre

± mzdc 'hpewd 'it e`l i`e .mipenixl ecgii m`

`xwirnc li`edc meyn ,renib i"r ith ifg `kd qxhpewd yexitl 'it`c :l"ie .`gip ded

ie`x oiicry ,hren xac i"rc xninl ol zi` ± exifgdl leki heicd dzr mbe xenb ilk ded

oirn irac eyiwdl ie`xe li`ed inp c"nle .cegii `la 'it` ,ilk aiyg ± min ea renbl

,xity iz` `kd ± cegii `nlra opira `l 'it`c ,oipr lka xity iz` ± dpey`x dk`ln

el xne`e ,lapird ea xifgdl dpey`x ezk`lnl oiicr cnery meyn min renb ipdn `lc

xity ith iz`c ± cegii `nlra opira i`c y"ke ,"epzk`ln dyrpe cenr":ïéàåmixne`

epzk`ln dyrpe cenr zn `nha.`ziixa iiez`l dil dnl :i"xl dyw 'hpewd yexitl

'xl d`xp `l` ?opgei 'xe xfrl` 'xc dizlinl `kiiy `lc oeik ,awxzcyexitk wgvi

`nh zeidl leki epi`y ,epzk`ln dyrpe df awxz lrn cenr zeqxcna mixne` :`"aix

`nha mixne` oi`e .`ziixaa ipzwck ,jkl cgein epi`e li`ed ,eilr ayei dz`y i"r qxcn

lapird ea ozil ,epzk`ln dyrpe dnda ly lcpqd dfa e` .befd dfa min renbn cenr zn

.renibd ici lr zn z`neh `nh `l` ± dndad ilbxa lcpq ozile lewd rinydl ick

:xn` opgei 'xe .min renib i"r ilk aiygc ,d`neh ileaw xa iede jkl cgein epi`y t"r`

d`neh ileawl icin dil ipdn `le ,dpey`x ezk`lnl ie`x `diy opirac ± 'ek xne` s`

elbxa dnda ly lcpq zgpde ,qxgd b"r bef zywd la` .zxg` dk`lnl ie`xy dn

jiiy `le ,d`neh ileaw xa ied ikdle ,dpey`x dk`ln oirn ied ± axwd on gxeayk

ezk`ln inp epiidc ± epzk`ln dyrpe cenr dia xninl:ìãðñzkzn ly dnda ly.

l`eny epiaxe .elwlwl dndad jxcc jenqa yxtnc ,mixac ipd lkl ie`x epi` ur lye

onwlc oiciiq ly lcpqa ixiine .zkzn lye ,dnda ly lcpq :qixb).eq(:ìéàåäie`xe

dnglna min ea zezyl.meyn opinhn `l mlern lapir ea did `ly befa `de :z"`e

dnda jxevl dyrpc oeikc mlern lapir ea did `ly bef enk aeyg `kde .renbl ifgc

dpey`x dk`lna oirn irac o`nl epzk`ln dyrpe cenr el xne`e ,dndal cner exwiry `l` - jeql e` ,dnglna min ea zezyl ieyr inp ezlgzc :l"ie .d`neh lawn epi`:äòùá
eilbxa egipn axwd on gxeay.:rnyn .zn z`neh `nh ± dnda lye zkzn ly ,qxcn `nh ± mc` ly :md milcpq 'b :"dtik" wxt milkc `ztqeza `ipze ,qxcn `nhi k"` :dniz

xedh qxcnd on la`:àìåadf ly xira.dheqc `xza wxta 'ixn` `dc 'hpewa 'itck `wyep epiid e`lc :z"xe`):hn sc:(oirk `ed ieyrc rnyn .adf ly xir ± zelk zexhr i`n

mc` ipa x`yl `le ,exfb zelke mipzgl `wecc :z"xe` ± zaya `l` exq` `l `kde ,zelke mipzg zexhr lr exfb qehih ly qenleta :mzd 'ixn`c b"r`e .dxhr(:
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zay(ycew zay meil)

déì ãáòãkdyry itk ±eäúéáãì àáé÷ò éaø.ezy`l ± §©£©¥©¦£¦¨¦§¦§
:df hiykza zaya d`ivi oica mi`pz ewlgpy d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaúáéiç äúöé íàå ,áäæ ìL øéòa äMà àöz àì ©¨¨Ÿ¥¥¦¨§¦¤¨¨§¦¨§¨©¤¤
äúöé íàå ,àöz àì ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,úàhç©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦Ÿ¥¥§¦¨§¨
.älçzëì áäæ ìL øéòa äMà äàöBé ,øîBà øæòéìà éaø .äøeèt§¨©¦¡¦¤¤¥§¨¦¨§¦¤¨¨§©§¦¨

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .mzwelgn dielz dna ± §©¨¦§§¦
:`xnbd,àeä éBOî ,øáñ øéàî éaøepi`e c`n cak `edy iptn ©¦¥¦¨©©

dfa yi ie`yn `edy oeike ,oxyer ze`xdl `l` hiykzl ieyr
.bbeya d`ivedyk z`hg zaiige ,dxez xeqi`èéLëz ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦©§¦

àeäexfb minkgy `l` ,ea z`vl xzen dxezd one ,ie`yn `le
déì àéåçîe àôìL àîìéc,dzxagl eze`xdl epxiqz `ny ± ¦§¨¨§¨©§§¨¥

ééeúàì àéúàåjkle ,miaxd zeyxa zen` rax` exiardl `aze - §¨§¨§¨¥
.z`hg zaiig dpi` la` ,ea z`vl dxeq`ïàî ,øáñ øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤¨©©

÷téîì dkøcz`vl dkxcy ef `id in -áäæ ìL øéòa`edy ©§¨§¦©§¦¤¨¨
,xzeia aeyg hiykzàôlMî àì äáeLç äMàå ,äáeLç äMà¦¨£¨§¦¨£¨Ÿ¦©§¨

àéåçîeokle ,dzxagl eze` ze`xdl ick hiykzd z` xiqz `l ± ©§§¨
.ea z`vl zxzene df hiykza exfb `l

:zaya ea z`vl xzen m`d xg` hiykza oecl zxaer `xnbd
àìéìk`edy yie ,ofe`l ofe`n dgvn lr zxyewy hiykz oin - §¦¨

adf mr ieehd iynn ieyry yie ,sqk e` adf eleky qhn ieyr
ea z`vl xzen m` mi`xen` ea ewlgp ,zeaeh mipa`a uaeyne

,miaxd zeyxl zayaéøL ìàeîLe ,øñà áø.[xizn-] ©¨©§¥¨¥
:`xnbd d`ian dpey`x drc .ewlgp '`lilk' efi`a `xnbd zxxan

àkñéðàc,sqk e` adf ly zkznn ieyrd df -àì àîìò élek ©£¦§¨¥¨§¨Ÿ
,øeñàc éâéìtyg `edy oeikze`xdl mxiqz `ny ea exfbe ,ae §¦¦§¨

e .dzxagl,éâéìt ékaàú÷eøàczxievne iynn dieyrd drevxa ± ¦§¦¦©£§¨
.jk lk daeyg dpi`y zeaeh mipa`ae adfaøî[ax-]àkñéðà ,øáñ ©¨©£¦§¨

d md day adf iheg ±,øwéò`ny dfa exfbe dy`d ezaiygne ¦¨
.dzxagl ep`xzøîe[l`eny-]àú÷eøà ,øáñdnvr drevxd - ©¨©£§¨

d `id,øwéò.dzxagl ep`xz `le ,ezaiygn dy`d oi`e ¦¨
:dipy drc d`ian `xnbdàle÷ì éðúî éMà áøxe`ia z` dpy - ©©¦©§¥§¨

.dliwn jxca zwelgndàú÷eøàc,drevxn ieyra ±àîìò éleëc ©£§¨§¥¨§¨
éøLc éâéìt àìoeik ,ea z`vl xzeny micen l`eny oiae ax oia ± Ÿ§¦¦§¨¦

.aeyg epi`e xwird `id drevxdyàkñéðàc ,éâéìt ékieyra ± ¦§¦¦©£¦§¨
,zkznn elekøî[ax-],øáñeyygyéúàå àéåçîe àôìL àîìéc ©¨©¦§¨¨§¨©§§¨§¨¥

ééeúàìa epxiarze eze`xdl epcixez `ny -jkle ,miaxd zeyx §¨¥
,zaya ea z`vl exq`øîe[l`eny-]÷téîì dkøc ïàî ,øáñ- ©¨©©©§¨§¦©

z`vl dlibxd ef `id inàìéìëawx ,efäMàå ,äáeLç äMà ¦§¦¨¦¨£¨§¦¨
äáeLçi`ceàéåçîe àôìL àìitl ,ze`xdl ick xiqdl `az `l ± £¨Ÿ¨§¨©§§¨

.jka dkxc oi`y
`lilka xizd axy ote` yiy iy` ax ixacl di`x d`ian `xnbd

:[`zwex`ca]óñBé áøì äpç øa øa ìàeîL áø déì øîàxg`l eax ¨©¥©§¥©©©¨§©¥
,ecenlz gkye dlgyéøL àìéìk ,áøc déîMî ïì zøîà Leøéôa§¥£©§§¨¦§¥§©§¦¨¨¦

z`vl xq` ax ixdy zeywdl yi dxe`kle .zaya ea z`vl xzen ±
drevxa la` ,adf elekya `l` ax xq` `ly i`ce `l` ,`lilka
gkene ,drevx lr exn`p `lilka ax xizdy sqei ax ixace ,xizd

.iy` axk
:df oipra dyrn `xnbd d`ianäaø àøáb àúà ,áøì déì eøîà̈§¥§©£¨©§¨©¨

dxeza lecb mc` ribd -àëéøàl`xyi ux`n [deab] jex` ± £¦¨
òìèîe ,àòcøäðì,ekixi lr rlev `ede ±øîà .éøL àìéìk ,Løãå ¦§©§§¨©§©§¨©§¦¨¨¦¨©

,ax[òìhéàc] àëéøà äaø àøáb ïàîdeabe lecb mc` eze` edin - ©©§¨©¨£¦¨§¦§©
,ekixi lr rlevyéåìux`a daiyid y`xy ax giked df gkne .`ed ¥¦

iax xn` ,iax ly ezxiht zryay did reciy itl .xhtp l`xyi
xhtpyke ,l`xyi ux`a daiyid zey`xa ayi `ng xa `pipg iaxy
didy qt` iax ly eceak iptn ,y`x zeidln `pipg iax rpnp iax
jezne ,y`xa qt` iax z` eaiyede .dvgne mipy izya epnid lecb

x didyayei dide eyxcn zial qpkp `l ezenk aeyg `pipg ia

ax xn` df itle .iel elv` ayi ,cal ayi `ly eceak meyne ,uega
,o`kl `a iel m`ydpéî òîLy ,jkn renyl yi ±éaøc déLôð çð §©¦¨¨©§¥§©¦

ñôà,xhtp qt` iaxy -àLéøa àðéðç éaø áéúéåiax ayiizde - ¡¤¦¦©¦£¦¨§¥¨
,y`xa enewna `pipgdéab áúéîì éåìì Léðéà déì äåä àìå`l - §Ÿ£¨¥¦¦§¥¦§¥©©¥

iax zgz mipta zayl iel rpkp `ly ,elv` zayl mc` iell did
`l uegae ,mipya `le dxeza `l epnid lecb did `ly oeik `pipg

,zayl in mr el didåoklàëäì éúà÷.o`kl `a `ed - §¨¨¥§¨¨
,did jky axl oipn :`xnbd zl`eyàðéðç éaøc déLôð çð àîìéãå§¦§¨¨©§¥§©¦£¦¨

,xhtpy df `ed `pipg iax ile` -éà÷ éà÷ãk ñôà éaøåcner ± §©¦¡¤¦§¨¥¨¥
,y`xa cner `ed oiicr xnelk ,cnry okidLéðéà déì äåä àìå§Ÿ£¨¥¦¦

déab áúéîì éåìì,xhtp `pipg iax ixdy enr zayl ±åokléúà÷ §¥¦§¥©©¥§¨¨¥
àëäì:`xnbd daiyn .o`kl ribd ±áéëL àðéðç éaøc àúéà íà §¨¨¦¦¨§©¦£¦¨§¦

iel did `l ,y`xa ayei oiicr qt` iaxe xhtp `pipg iax did m` ±
`l` ,o`kl `aä ókéî ñôà éaøì éåìéék äådéì ó.el rpkp did ± ¥¦§©¦¡¤¥¨£¨¨¦¥

eúå,`pipg iax `le xhtpy df `ed qt` iaxy jkl gxkd cere ± §
iptnéìî àìc ébñ àì àðéðç éaøcC`l `pipg iaxy xyt` i` ± §©¦£¦¨Ÿ©¦§Ÿ¨¦

meyn ,jelniéaøc déLôð àçéð à÷ äåä éëcly ezxiht zrya ± §¦£¨¨¦¨©§¥§©¦
,iaxøîà,iaxLàøa áéúé àîç éaøa àðéðçly epa `pipg iax - ¨©£¦¨§©¦¨¨¨¦¨Ÿ

,daiyid zey`xa ayi `ng iaxíé÷écva eäa áéúëe(gk ak aei`) §¦§©©¦¦
,'åâå 'Cì í÷éå øîBà øæâúå'd"awde dhnln xfeb wicvy ,eyexite §¦§©¤§¨¨¨

.miiwzz i`ce iax ly ezxifbe ,dlrnln miiwn
:iel ixacl zxfeg `xnbd.'éøL àìéìk' àòcøäða éåì Løcici lre ¨©¥¦¦§©§§¨§¦¨¨¦

,ef dyxc÷éôðzaya e`vi ±òaøàå ïéøNòa zeyeal miypéìéìk §¦¤§¦§©§©§¦¥
.àòcøäð dlekîdf oirkea deáà øa äaø Løcxiràìéìk' àæBçî ¦¨§©§§¨¨©©¨©£©¨§¨§¦¨

éøñ éðîz e÷ôðå ,'éøL[dxyr dpeny-]äàBáî àãçî éìéìk- ¨¦§©§©§¥§¥§¦¥¥£¨§¨
.cg` ieann

yiy itk mipin ipy mpyi ea s`y ,xg` hiykza oecl zxaer `xnbd
:`lilkaàøî÷ ,ìàeîL áø øîà äãeäé áø øîà,aeyg hpa` ± ¨©©§¨¨©©§¥¨§¨

éøLyiy df hpa`ae .miaxd zeyxl zaya ea z`vl xzen ± ¨¦
adf ly zkzn ly qh eze` miyeryyie [`kqip`-] sqk e`

,[`zwex`-] zeaeh mipa`e adf uaeyn cba zrevx eze` miyery
,ea z`vl xzeny xn` mdn dfi` iabl zepeyl izy ewlgpeàkéà¦¨

àú÷eøàc éøîàczvaeynd drevxl dzid ezpeeky mixne` yi ± §¨§¦©£§¨
,adfaàøôñ áø øîàå,xzidd mrhaúáäæeî úélhà äåäc éãéî §¨©©©§¨¦¦©£¨©©¦§¤¤

`ynk zaygp dpi`e da z`vl xzeny zadfen zilhk df ixd -
df hpa` s` jkle ,miaeyg miyp`l dieyry s`e ,dxezd on xeq`y
oeyl d`ian `xnbd .ea z`vl cg` lkl xzene hiykzk `ed aeyg

:ipyàkñéðàc éøîàc àkéàåhpa`l dzid ezpeeky ,mixne` yie ± §¦¨§¨§¦©£¦§¨
,sqk e` adf ly zkznn elek ieyrdàøôñ áø øîàåxzidd mrhy §¨©©©§¨

,`edíéëìî ìL èðáàà äåäc éãéîmiklndy hpa`k df ixdy ¦¦©£¨©©§¥¤§¨¦
z`vl xzen mc` lkle ,`yn epi`e mdl `ed yealny ,ea mi`vei

.md mikln ipa l`xyi lky iptn ea
:mieqn ote`a df hpa`a d`ivi oica wtzqn `piaxàðéáø déì øîà̈©¥©¦¨

éàî àðééîä éåléò àøî÷ ,éMà áøìzaya z`vl xzen m`d ± §©©¦¨§¨¦¨¥¦§¨¨©
z`vl xeq`y s`y .heytd ehpa` iab lr df aeyg hpa`a xebgyk
,`ynk aygpe jka mc` ipa jxc oi`y meyn ef lr ef zexebg izya
hiykzle iepl exwir '`xnw'dy oeik xzen dfay xyt` mewn lkn

y` ax el aiyd .yealnl exwir '`piind'de:iéðééîä éøz ,déì øîà̈©¥§¥¦§¨¥
úøîà÷xeq`y `ed heyt xac ,mihpa` izy lr ipl`ey dz` ± ¨¨§©

.`yn `edy iptn
:sqep oic d`ian `xnbdà÷eqø éàä ,éMà áø øîàlirn zkizg - ¨©©©¦©¦¨

,eaiaq jxek didy dagxàúééçøôî déì úéà éàda yi m` ± ¦¦¥©§§¨¨¨
,oda dwcdle dxywl ick da zeielzd zexvw zerevxéøLxzen ± ¨¦

`ny xeq`l minkg eyyg `le ,miaxd zeyxl zaya da z`vl
.letie mixywd exzeiàì éàå,zerevx da oi` m` j` ±øéñàxeq` ± §¦Ÿ£¦

zeyxa zen` rax` dxiardl `eaie leti `ny ,zaya mda z`vl
.miaxd
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éøLc éâéìt àìoeik ,ea z`vl xzeny micen l`eny oiae ax oia ± Ÿ§¦¦§¨¦

.aeyg epi`e xwird `id drevxdyàkñéðàc ,éâéìt ékieyra ± ¦§¦¦©£¦§¨
,zkznn elekøî[ax-],øáñeyygyéúàå àéåçîe àôìL àîìéc ©¨©¦§¨¨§¨©§§¨§¨¥

ééeúàìa epxiarze eze`xdl epcixez `ny -jkle ,miaxd zeyx §¨¥
,zaya ea z`vl exq`øîe[l`eny-]÷téîì dkøc ïàî ,øáñ- ©¨©©©§¨§¦©

z`vl dlibxd ef `id inàìéìëawx ,efäMàå ,äáeLç äMà ¦§¦¨¦¨£¨§¦¨
äáeLçi`ceàéåçîe àôìL àìitl ,ze`xdl ick xiqdl `az `l ± £¨Ÿ¨§¨©§§¨

.jka dkxc oi`y
`lilka xizd axy ote` yiy iy` ax ixacl di`x d`ian `xnbd

:[`zwex`ca]óñBé áøì äpç øa øa ìàeîL áø déì øîàxg`l eax ¨©¥©§¥©©©¨§©¥
,ecenlz gkye dlgyéøL àìéìk ,áøc déîMî ïì zøîà Leøéôa§¥£©§§¨¦§¥§©§¦¨¨¦

z`vl xq` ax ixdy zeywdl yi dxe`kle .zaya ea z`vl xzen ±
drevxa la` ,adf elekya `l` ax xq` `ly i`ce `l` ,`lilka
gkene ,drevx lr exn`p `lilka ax xizdy sqei ax ixace ,xizd

.iy` axk
:df oipra dyrn `xnbd d`ianäaø àøáb àúà ,áøì déì eøîà̈§¥§©£¨©§¨©¨

dxeza lecb mc` ribd -àëéøàl`xyi ux`n [deab] jex` ± £¦¨
òìèîe ,àòcøäðì,ekixi lr rlev `ede ±øîà .éøL àìéìk ,Løãå ¦§©§§¨©§©§¨©§¦¨¨¦¨©

,ax[òìhéàc] àëéøà äaø àøáb ïàîdeabe lecb mc` eze` edin - ©©§¨©¨£¦¨§¦§©
,ekixi lr rlevyéåìux`a daiyid y`xy ax giked df gkne .`ed ¥¦

iax xn` ,iax ly ezxiht zryay did reciy itl .xhtp l`xyi
xhtpyke ,l`xyi ux`a daiyid zey`xa ayi `ng xa `pipg iaxy
didy qt` iax ly eceak iptn ,y`x zeidln `pipg iax rpnp iax
jezne ,y`xa qt` iax z` eaiyede .dvgne mipy izya epnid lecb

x didyayei dide eyxcn zial qpkp `l ezenk aeyg `pipg ia

ax xn` df itle .iel elv` ayi ,cal ayi `ly eceak meyne ,uega
,o`kl `a iel m`ydpéî òîLy ,jkn renyl yi ±éaøc déLôð çð §©¦¨¨©§¥§©¦

ñôà,xhtp qt` iaxy -àLéøa àðéðç éaø áéúéåiax ayiizde - ¡¤¦¦©¦£¦¨§¥¨
,y`xa enewna `pipgdéab áúéîì éåìì Léðéà déì äåä àìå`l - §Ÿ£¨¥¦¦§¥¦§¥©©¥

iax zgz mipta zayl iel rpkp `ly ,elv` zayl mc` iell did
`l uegae ,mipya `le dxeza `l epnid lecb did `ly oeik `pipg

,zayl in mr el didåoklàëäì éúà÷.o`kl `a `ed - §¨¨¥§¨¨
,did jky axl oipn :`xnbd zl`eyàðéðç éaøc déLôð çð àîìéãå§¦§¨¨©§¥§©¦£¦¨

,xhtpy df `ed `pipg iax ile` -éà÷ éà÷ãk ñôà éaøåcner ± §©¦¡¤¦§¨¥¨¥
,y`xa cner `ed oiicr xnelk ,cnry okidLéðéà déì äåä àìå§Ÿ£¨¥¦¦

déab áúéîì éåìì,xhtp `pipg iax ixdy enr zayl ±åokléúà÷ §¥¦§¥©©¥§¨¨¥
àëäì:`xnbd daiyn .o`kl ribd ±áéëL àðéðç éaøc àúéà íà §¨¨¦¦¨§©¦£¦¨§¦

iel did `l ,y`xa ayei oiicr qt` iaxe xhtp `pipg iax did m` ±
`l` ,o`kl `aä ókéî ñôà éaøì éåìéék äådéì ó.el rpkp did ± ¥¦§©¦¡¤¥¨£¨¨¦¥

eúå,`pipg iax `le xhtpy df `ed qt` iaxy jkl gxkd cere ± §
iptnéìî àìc ébñ àì àðéðç éaøcC`l `pipg iaxy xyt` i` ± §©¦£¦¨Ÿ©¦§Ÿ¨¦

meyn ,jelniéaøc déLôð àçéð à÷ äåä éëcly ezxiht zrya ± §¦£¨¨¦¨©§¥§©¦
,iaxøîà,iaxLàøa áéúé àîç éaøa àðéðçly epa `pipg iax - ¨©£¦¨§©¦¨¨¨¦¨Ÿ

,daiyid zey`xa ayi `ng iaxíé÷écva eäa áéúëe(gk ak aei`) §¦§©©¦¦
,'åâå 'Cì í÷éå øîBà øæâúå'd"awde dhnln xfeb wicvy ,eyexite §¦§©¤§¨¨¨

.miiwzz i`ce iax ly ezxifbe ,dlrnln miiwn
:iel ixacl zxfeg `xnbd.'éøL àìéìk' àòcøäða éåì Løcici lre ¨©¥¦¦§©§§¨§¦¨¨¦

,ef dyxc÷éôðzaya e`vi ±òaøàå ïéøNòa zeyeal miypéìéìk §¦¤§¦§©§©§¦¥
.àòcøäð dlekîdf oirkea deáà øa äaø Løcxiràìéìk' àæBçî ¦¨§©§§¨¨©©¨©£©¨§¨§¦¨

éøñ éðîz e÷ôðå ,'éøL[dxyr dpeny-]äàBáî àãçî éìéìk- ¨¦§©§©§¥§¥§¦¥¥£¨§¨
.cg` ieann

yiy itk mipin ipy mpyi ea s`y ,xg` hiykza oecl zxaer `xnbd
:`lilkaàøî÷ ,ìàeîL áø øîà äãeäé áø øîà,aeyg hpa` ± ¨©©§¨¨©©§¥¨§¨

éøLyiy df hpa`ae .miaxd zeyxl zaya ea z`vl xzen ± ¨¦
adf ly zkzn ly qh eze` miyeryyie [`kqip`-] sqk e`

,[`zwex`-] zeaeh mipa`e adf uaeyn cba zrevx eze` miyery
,ea z`vl xzeny xn` mdn dfi` iabl zepeyl izy ewlgpeàkéà¦¨

àú÷eøàc éøîàczvaeynd drevxl dzid ezpeeky mixne` yi ± §¨§¦©£§¨
,adfaàøôñ áø øîàå,xzidd mrhaúáäæeî úélhà äåäc éãéî §¨©©©§¨¦¦©£¨©©¦§¤¤

`ynk zaygp dpi`e da z`vl xzeny zadfen zilhk df ixd -
df hpa` s` jkle ,miaeyg miyp`l dieyry s`e ,dxezd on xeq`y
oeyl d`ian `xnbd .ea z`vl cg` lkl xzene hiykzk `ed aeyg

:ipyàkñéðàc éøîàc àkéàåhpa`l dzid ezpeeky ,mixne` yie ± §¦¨§¨§¦©£¦§¨
,sqk e` adf ly zkznn elek ieyrdàøôñ áø øîàåxzidd mrhy §¨©©©§¨

,`edíéëìî ìL èðáàà äåäc éãéîmiklndy hpa`k df ixdy ¦¦©£¨©©§¥¤§¨¦
z`vl xzen mc` lkle ,`yn epi`e mdl `ed yealny ,ea mi`vei

.md mikln ipa l`xyi lky iptn ea
:mieqn ote`a df hpa`a d`ivi oica wtzqn `piaxàðéáø déì øîà̈©¥©¦¨

éàî àðééîä éåléò àøî÷ ,éMà áøìzaya z`vl xzen m`d ± §©©¦¨§¨¦¨¥¦§¨¨©
z`vl xeq`y s`y .heytd ehpa` iab lr df aeyg hpa`a xebgyk
,`ynk aygpe jka mc` ipa jxc oi`y meyn ef lr ef zexebg izya
hiykzle iepl exwir '`xnw'dy oeik xzen dfay xyt` mewn lkn

y` ax el aiyd .yealnl exwir '`piind'de:iéðééîä éøz ,déì øîà̈©¥§¥¦§¨¥
úøîà÷xeq`y `ed heyt xac ,mihpa` izy lr ipl`ey dz` ± ¨¨§©

.`yn `edy iptn
:sqep oic d`ian `xnbdà÷eqø éàä ,éMà áø øîàlirn zkizg - ¨©©©¦©¦¨

,eaiaq jxek didy dagxàúééçøôî déì úéà éàda yi m` ± ¦¦¥©§§¨¨¨
,oda dwcdle dxywl ick da zeielzd zexvw zerevxéøLxzen ± ¨¦

`ny xeq`l minkg eyyg `le ,miaxd zeyxl zaya da z`vl
.letie mixywd exzeiàì éàå,zerevx da oi` m` j` ±øéñàxeq` ± §¦Ÿ£¦

zeyxa zen` rax` dxiardl `eaie leti `ny ,zaya mda z`vl
.miaxd
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המשך בעמוד דק



קסו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zay(oey`x meil)

:mi`pzd zwelgna dklddàéòLBà éaøk äëìä ,àáø Løc̈©¨¨£¨¨§©¦©§¨
.mipnnq wegyl xizi `ny exfb `le ,dndad z` uixdl xizdy

`ziixaa xen`d sqep oic lr ,`ziixan dxizq dywn `xnbd
lirl d`aedy(`"r):øî øîà,`ziixaa lirl `aed ±áfä àöé àì ¨©©Ÿ¥¥©¨

.ïäécãaL ñéëa íéfò àìå ,BlL ñéëa:`xnbd dywn,àéðúäå §¦¤§Ÿ¦¦§¦¤§©¥¤§¨©§¨
.ïäécãaL ñéëa íéfò úBàöBé:`xnbd zvxznàì ,äãeäé áø øîà §¦¦§¦¤§©¥¤¨©©§¨Ÿ

àä ,àéL÷,odiccay qika ze`vei mifry dxn`y `ziixad ± ©§¨¨
ote`a zwqer÷cäéîcyeygl oi`e ,frd iccl qikd wcedny ± §¦©©

e ,elhlhl `eaie leti `nyàäoi`y dxn`y lirl `ziixade ± ¨
ote`a zwqer ,odiccay qika ze`vei mifrd÷cäéî àìcoi`yk ± §Ÿ¦©©

.elhlhl `eaie leti `ny yeygl yie ,frd iccl wcedn qikd
:xg` ote`a uxzne dcedi ax ly evexiz lr dnz sqei axóñBé áø©¥

àîìòî úì÷L éàpz ,øîà,mlerdn mi`pzd lk z` zca` ike - ¨©©¨¥¨§©¥¨§¨
`ld ,jka ewlgpy mi`pz `ven jpi`yàéä éàpzjka ewlgp ± ©¨¥¦

,epzpyna mi`pzïðúc(:ap lirl),úBøeøö úBàöBé íéfòäqika - ¦§©¨¦¦§§
,odicca xeywdïlëa øñBà éñBé éaøepzpyna mixen`d lka - ©¦¥¥§ª¨

,ieynk ody itl ,zexexv mifr odae xzidlúBìéçøä ïî õeç¦¨§¥
úBðeákäiptn xizd mday ,oxnv sphi `ly cbaa zekexkd - ©§

.hiykzk odl aygpy,øîBà äãeäé éaø,epzpyna mixkfend lk ©¦§¨¥
dy `l` ,mdl ieyn md oi`y itl ,mda z`vl mixzenúBàöBé íéfò¦¦§

úBøeøöezpeekyk wxLaéì,odiccay algd z`àì ìáàezpeekyk §§©¥£¨Ÿ
áìçéìyi ,mi`pz zwelgn dfa ep`vny oeike .algd z` helwl - ¤¨¨

`ziixady ,xg` `pz zhiy itl zeziixadn zg` lk cinrdl
zrc `id zxqe`d `ziixade ,epzpyna `nw `pz zrc `id dxiznd

.iqei iax
:zeziixad zxizq z` ayiil sqei ax ly sqep uexiz d`ian `xnbd

àäå àä ,àîéà úéòaéàåk zexaeq zeziixad izy ±äãeäé éaø §¦¨¥¥¨¨§¨©¦§¨
,epzpynaïàk ,àéL÷ àìåze`vei mifrdy dxn`y `ziixad ± §Ÿ©§¨¨

`id ezpeeky ote`a zwqer ,odiccay qikaLaéìe ,algd z`ïàk± §©¥¨
ote`a zwqer ,odiccay qika ze`vei mifrd oi`y dxn`y `ziixad

ezpeekyáìçéì.algd z` helwl ± ¤¨¨
:ezhiyl di`x da `ian dcedi iaxy `ziixa d`ian `xnbd,àéðz©§¨

íéfòa äNòî ,äãeäé éaø øîàlyL ,àiëBèðà úéaïéqb ïäécc eéä ¨©©¦§¨©£¤§¦¦¥©§¦¨¤¨©¥¤©¦
,mivew iab lr exxbpe ,milecb -eèøqé àlL éãk ïéñék ïäì eNòå§¨¨¥¦¦§¥¤Ÿ¦¨§

,ïäéccz`vl exizdy dnne ,zaya s` el` miqika mi`vei eide ©¥¤
myky ,yail ieyrd qika z`vl xzeny gken ,el` miqika
xzidd mrhe ,mivewdn odilr obdl miieyrd miqika z`vl exizdy
yail ieyry qika mb ze`vei jk ,odicc ehxqi `ly oxrv iptn `ed

.oyigkn algdy oxrv iptn ,oalg z`
:df dyrn `xnbd d`ian ,micc oipra `xnbd dxaicy ab`eðz̈

ïa äçépäå BzLà äúnL ãçàa äNòî ,ïðaøjixvyäéä àìå ,÷ðéì ©¨¨©£¤§¤¨¤¥¨¦§§¦¦¨¥¦Ÿ§Ÿ¨¨
Bì eçzôðå ñð Bì äNòðå ,ïzéì ä÷éðî øëN åìetebaéðLk ïécc Ÿ§©¥¦¨¦¥§©£¨¥§¦§§©¦¦§¥

íãà ìBãb änk äàøe àa ,óñBé áø øîà .Bða úà ÷éðäå ,äMà écc©¥¦¨§¥¦¤§¨©©¥Ÿ§¥©¨¨¨¨
L ,äæixdééaà déì øîà .äæk ñð Bì äNòp,sqei axläaøcà- ¤¤©£¨¥¨¤¨©¥©©¥©§©¨

,jtidlúéLàøá éøãñ Bì epzLpL äæ íãà òeøb änkxcqd - ©¨¨©¨¨¤¤¦§©¦§¥§¥¦
xky el oncfiy rahd jxca ryeedl dkf `le ,mlera bedpd

.zwpind
íãà ìL åéúBðBæî íéL÷ änk äàøe àa ,äãeäé áø øîàmdyk ¨©©§¨Ÿ§¥©¨¨¦§¨¤¨¨

,rahd jxca mipzipLixdåéìò epzLp[mc` eze` lr-]éøãñ ¤¦§©¨¨¦§¥
,úéLàøáry d"awd el gztiy dkf `leel epncfiy ,xnelk ,xky ix §¥¦

.zepefnl zernòãz ,ïîçð áø øîà,miyw mdy gikedl yi ± ¨©©©§¨¥©
àqéð Léçøúîc,zeytp livdl minyn miqp miyrp ixdy -àìå §¦§§¦¦¨§Ÿ

éðBæî eøaàmiwicvl zepefn `exal qp rx`iy libx df oi` j` - ¦¨§¥
.mxve`a zelcb mihig e`vnie mziaa

:gay ea yi m` mi`xen` ea ewlgpy sqep dyrn d`ian `xnbdeðz̈
úîcéb äMà àNpL ãçà íãàa äNòî ,ïðaø,ci zrehw -àìå ©¨¨©£¤§¨¨¤¨¤¨¨¦¨¦¤¤§Ÿ

da øékä`id zncibyänk äàøe àa ,áø øîà .dúBî íBé ãò ¦¦¨©¨¨©©Ÿ§¥©¨
,àéiç éaø Bì øîà .dìòa da øékä àlL ,Bæ äMà äòeðöef oi` §¨¦¨¤Ÿ¦¦¨©§¨¨©©¦¦¨

y itl ,dy`l dlrnCëa dkøc Bædnvr zeqkl dlibx dy` lk - ©§¨§¨
,jkl dkixv dzidy ef oky lkeàlàd`xàlL äæ íãà òeðö änk ¤¨©¨¨©¨¨¤¤Ÿ

BzLàa øékä.men zlra `idy ¦¦§¦§
:dpyna epipy.ïéáeáì ïéàöBé íéøëæ.'oiaeal' edn zxxan `xnbd §¨¦§¦§¦

:`xnbd zl`eyéàîedn -.ïéáeáì:`xnbd daiyn,àðeä áø øîà ©§¦¨©©¨
éøúezjk z`vl mdl xzene ,egxai `ly cgi mixeyw mixkf ipy ± ¨¥

mxneyl `a `edy oeik ,`yn aygp mxyewy lagd oi`e ,zaya
:`xnbd zxxan .egxai `lyàðLéì ïéáeáì éàäc òîLî éàî©©§©§©§¦¦§¨

àeä éáeø÷c.xeaige daxiw `ed ezernyn 'oiaeal' oeyly epl oipn ± §¨¥
:`xnbd daiynáéúëc(h c mixiyd xiy)l`xyi zqpkl d"awd ixaca ¦§¦

'älë éúBçà épzáaì'.jiiyrn iep zngn jlv` ipzaxw - ¦©§¦¦£¦©¨
:'oiaeal'a sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà àleòmi`vei mixkf ¨¨©

a z`vl mdl xzeny epiid ,oiaealíaì ãâðk íäì ïéøLBwL øBò¤§¦¨¤§¤¤¦¨
eìté àlL éãk[eltpzi-],íéáàæ ïäéìòz` feg`l mia`fd jxcy §¥¤Ÿ¦§£¥¤§¥¦

meyn ,ea z`vl mixzene ,dala ,dilr miltpzn mdy dndad
ike :`xnbd ddnz .mdl dxiny `edyíéáàæwxéìôð íéøëfà §¥¦©§¨¦¨§¦

eli`e,éìôð àì úBáé÷pàzvxzn .mixkfd z` wx mixyew recne ©§¥Ÿ¨§¦
k` :`xnbd,mixkfd lr wx miltpzn mia`fd oLéøa ebñîc íeMî¦¦§©§¥

àøãò:`xnbd ddnz aey .xcrd zligza mikled mdy -åik ¤§¨§
dïéáàæwx,éìôð àøãò Léøaeli`eàlà .éìôð àì àøãò óBña §¥¦§¥¤§¨¨§¦§¤§¨Ÿ¨§¦¤¨

,`ed cala mixkf lr mia`fd zeltpzdl mrhdéðnLc íeMî- ¦§©¦¥
:`xnbd ddnz aey .mipny mdyéðnL àkéì úBá÷ðáeoi` ike ± ¦§¥¥¨©¦¥

.zepny zeawpeúå,dyw cere ±éðäì éðä ïéa éòãé éîmipigan ike ± §¦¨§¦¥¨¥§¨¥
.el`k mpi`yl mipny oia mzeltpzd zrya mia`fdàlàmrhd ¤¨

,`ed mixkfd lr wx mia`fd miltpznyeäééîèBç éô÷æc íeMî- ¦§¨§¦§©§
mnheg z` midiabn mdyeåc ék ebñîedpet mhane miklede - §©¦¨

mivexy md mixeaqy ,mia`fd mda mi`pwzn jkitle ,o`kle o`kl
.mda mgldl mixkfd
:'oiaeal'a sqep xe`ia,øîà ÷çöé øa ïîçð áø,oiaeal mi`vei mixkf ©©§¨©¦§¨¨©

mdl xzeny epiida z`vléãk ïúeøëæ úçz ïäì ïéøLBwL øBò¤§¦¨¤©©©§¨§¥
úBá÷pä ìò eìòé àlLok mdl miyer oi`y s`e ,mze` exarie ¤Ÿ©£©©§¥

oeik ,df xera z`vl mixzen mewn lkn ,egxai `ly dxinyl
,mc`l yealnk `ed ixde ,mzaehe mze`ixa jxevl ok miyery

:`xnbd zxxan .mdl `yn epi`eéànîxa ongp ax cnl oipn - ¦©
ok cnl :`xnbd daiyn .ok yxtl wgviàôéñ éðz÷cîdnn ± ¦§¨¨¥¥¨

,dpynd ixac seqa xn`pyéàî ,'úBæeçL úBàöBé íéìçøäå'edne ± §¨§¥¦§§©
yexitäìòîì ïälL äéìàä ïéæçBàL ,'úBæeçL'z` mixyewy - §¤£¦¨©§¨¤¨¤§©§¨

,ozexr z` dqki `ly oab lr oapfíéøëæ ïäéìò eìòiL éãk.exarzie §¥¤©££¥¤§¨¦
ax cnl ,oipr eze`a `tiqde `yixd z` cinrdl xazqny oeike
,ozexkf zgz xer mdl mixyewy epiid oiaealy x`al ongp

dy ,oipr eze`a miwqer `tiqde `yixdy ,`vnp df yexitlyàLéø¥¨
mixkfl xer xyewa zwqerå ,úBá÷pä ìò eìòé àlL éãkdàôéñ §¥¤Ÿ©£©©§¥§¥¨

zeawpd apf z` xyewa zwqer.íéøëæ ïäéìò eìòiL éãk§¥¤©££¥¤§¨¦
:`xnbd zxxanàeä ééelâc àðLéì úBæeçL éàäc òîLî éàîoipn ± ©©§©§©§¦§¨§©¥

:`xnbd daiyn .dexr ielib oeyl ezernyn 'zefegy'y rnyn
áéúëc(i f ilyn)Búàø÷ì äMà äpäå' ¦§¦§¦¥¦¨¦§¨
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המשך ביאור למסכת שבת ליום רביעי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם בן ציון שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות עלון לחה"ש הבע"ל - בכלל נכון הדבר במאד, אלא שצ"ל מוקדש רק להבעש"ט 

ז"ל ולא לאלו שקדמו, ואין מערבין ענין בענין, ומוכרח, וכמו שכתבתי זה כ"פ, שיהי' נכתב ומוגה בעוד 

מועד...

ויהי רצון אשר תהיינה פעולות הנ"ל בתוככי כללות הפעולה דהפצת המעינות חוצה באופן דמוסיף 

והולך מוסיף ואור ועד לופרצת גו', וגם נראה לעיני בשר ויקוים היעוד דקאתי מר דא מלכא משיחא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



c"agקסח 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

.áééøö älçzëìúB÷ìBã úBøpäL íB÷îa äìélä úcòñ ìëàì C[cl55ìBëàì Bì ïéà íBé ãBòaî dìëBà íà óàå §©§¦¨¨¦¤¡Ÿ§ª©©©§¨§¨¤©¥§§©¦§¨¦§¥¤¡
äaøä øòèöî àeä íà ìáà íéáeáfä éðtî Bà øéåàä éðtî øúBé íL äðäð íà óà øöça[dláøMä éðtî úéaa ¤¨¥©¦¤¡¨¨¥¦§¥¨£¦¦§¥©§¦£¨¦¦§©¥©§¤©©¦¦§¥©¨¨

úBøðä äàBø BðéàL ét ìò óà øöça ìëàìå Lc÷ì ìëé íéáeáfä éðtî Bà[el÷ø øòöì àìå eåèöð âðòì úBøpäL ¦§¥©§¦¨Ÿ§©¥§¤¡Ÿ¤¨¥©©¦¤¥¤©¥¤©¥§Ÿ¤¦§©§Ÿ§©©©
â"ñø ïîéña øàaúpL Bîk äìélä ãò e÷ìãiL íékøà úBøpä eéäiL øäæiL57:ù"éò ¤¦¨¥¤¦§©¥£ª¦¤¦§§©©©§¨§¤¦§¨¥§¦¨

יב  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
úå÷ìåã úåøðäù [ãì.אחר ממקום אור כבר לו יש אם אף -

äáøä øòèöî [äì שיש אלא הרבה, מצטער אינו ואם -
וכשהגיע  בחדרו, נרות שהדליק כגון נוחות, חוסר בזה

נרות שם שאין ראה האכילה בסעודות למקום שמצוי (כפי

,גדולות)
האכילה  במקום יקדש אלא בחדרו, דווקא לקדש צריך אין

מואר  שהמקום בתנאי -56.
úåøðä äàåø [åì.כלל מוארת החצר שאין ואף -

zetqede mipeiv
(55:‡"Ò ‚Ò¯ ÔÓÈÒ הלילה סעודת כשאוכל אדם כל וחייב

מצות  ועיקר הוא שבת עונג בכלל שזה הנר אור אצל לאכלה
אצלו. שאוכל זה נר הוא נרות הדלקת

שהקיל 56) מה ע"פ והוא יותר, להקל יש מואר שכשהמקום
במקום  לקדש להקל הגרשז"א בשם קמד הערה פנ"ד בשש"כ

הנרות. מאור יותר החזק אור יש שם אחר
עד 57) שידליקו ארוכים נרות לכתחלה לעשות מצוה יג: סעיף

עד  דולקים שאינן קטנים נרות עשה אם מקום ומכל הלילה

מהן  ונהנה לאורן שאכל שכיון לבטלה ברכה כאן אין הלילה
וע"ד  בחצר שאכל כגון לאורן אכל לא אם אבל שבת בסעודת
נהנה  הוא שאז הלילה עד דולקות אינן אם רע"ג בסי' שיתבאר
ולילה  אפילה באישון ואבן בעץ יכשל שלא לבית בחזרתו מהן
קצת  שם שהיה בענין הוא אם מקום ומכל לבטלה בירך הרי
שם  דולקות היו לא אם לחשכה סמוך מקום באיזה חושך

איסור. בזה אין לאורן דבר שום מקום באותו שם והשתמש

•
zay zekld - jexr ogley

ותפלות ‡ הברכות נוסח לישראל הגדולה כנסת אנשי כשתקנו
על  ולא בלבדה בתפלה הבדלה תקנו והבדלות וקידושים
ספק  היה ולא בעניות דחוקים היו הגולה מן שכשעלו לפי הכוס

להבדלה. יין לקנות כולם ביד

להבדיל  יודע שאדם שההבדלה מפני הדעת חונן בברכת ותקנוה
ועוד  חכמה בברכת קבעוה לפיכך לו היא חכמה לחול קדש בין
כמו  הבדלה קודם שבת במוצאי צרכיו לתבוע שאסור מפני
שבברכות  צרכיו שאלת קודם קבעוה לפיכך עצמו בשבת שאסור

אמצעיות:

וכשחזרו · הכוס על חכמים קבעוה ישראל כשהעשירו ואח"כ
ההבדלה  יהא שלא וכדי בתפלה וקבעוה חכמים חזרו והענו

ועוני  עושר ע"י תדיר לתפלה מיטלטלת ומכוס לכוס מתפלה
להבדיל  בתפלה המבדיל אדם כל צריך שלעולם חכמים התקינו

למצוא. יוכל אם הכוס על גם

שהן  מצות כל שאר על שמחזרים כדרך אחריו לחזר וצריך
חובתו  ידי יוצא אזי למצוא לו אפשר אי כן אם אלא הגוף חובת
כוס  לו שיהיה מצפה אינו אם לאכול ורשאי שבתפלה בהבדלה
צריך  אין אח"כ לו שיהיה שמצפה אף ראשון ביום למחר
שכבר  מיד לאכול רשאי אלא הכוס על שיבדיל עד להתענות
למחר  לו שיהיה מצפה (ואם שבתפלה בהבדלה חובתו ידי יצא

רצ"ו). בסי' יתבאר ביום

ערבית  שהתפלל קודם הכוס על שהמבדיל לומר צריך ואין
ההבדלה  תקנת עיקר שהרי בתפלה ההבדלה להזכיר שצריך
הגולה  מן כשעלו הגדולה כנסת אנשי שתקנו בתפלה) (היה
התפלל  ולא נאנס או ששכח מי וכן בתפלה להזכירה היתה
להזכיר  צריך שתים שחרית ומתפלל שבת במוצאי ערבית
על  הבדיל שכבר אע"פ לתשלומין שהיא שניה בתפלה הבדלה

התקנה: עיקר היא שבתפלה שההבדלה לפי בלילה הכוס

ולא ‚ תפלתו משלים הדעת בחונן הבדלה הזכיר ולא טעה אם
הכוס  על לאמרה עדיין וצריך הואיל ההבדלה בשביל יחזור
קודם  מלאכה שום מלעשות שיזהר רק חובתו ידי יוצא ויהיה
לחול  קודש בין המבדיל תפלה אחר יאמר או הכוס על שיבדיל

רצ"ט. בסי' שיתבאר כמו מלאכה ויעשה ברכה בלא

קודם  מאומה טעם או) באיסור מלאכה (ועשה שכח ואם
וגם  בתפלה ולהבדיל ולהתפלל לחזור צריך הכוס על שיבדיל
ואינה  הואיל בלבדה הכוס שעל בהבדלה יוצא שאינו הכוס על

לה: קודם מלאכה) עשה (או שטעם כהוגן

בלילה „ כוס לו ואין בתפלה הבדלה הזכיר ולא טעה אם
מיד  ולהתפלל לחזור צריך לו יהיה לא למחר שאף וסבור
מכל  אח"כ לו שיהיה שמצפה אע"פ בתפלה הבדלה ולהזכיר
מאומה  יטעום ואם כך כל להתענות דעתו אין הסתם מן מקום

(בס"ג): שנתבאר כמו בלבדה הכוס שעל בהבדלה יוצא אינו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

צריך ‰ ואז תפלתו סיום אחר כשנזכר אמורים דברים במה
סיים  שכבר או רגליו עקר כבר אם התפלה לראש לחזור
קי"ז  בסימן שנתבאר כמו תפלתו לאחר לומר שרגיל התחנונים
שומע  ברכת סיים שכבר אלא תפלתו באמצע נזכר אם אפילו או
נזכר  אם אבל חונן אתה ברכת לראש לחזור צריך ואז תפלה
מי  כמו תפלה בשומע יאמרנה תפלה שומע ברכת שסיים קודם

תפלה. בשומע שאומרה השנים בברכת שאלה ששכח

ובקשה  תפלה שהיא לשאלה דומה שאינה אומרים שיש ואף
ו  תפלה ג"כ שהיא תפלה שומע בברכת ענין לה בקשה ויש

עיקר  ודבריהם תפלה לשומע כלל ענין לה אין הבדלה משא"כ
שנזכר  אף למחר כוס לו שיהיה שמצפה או כוס לו שיש מי ולכן
מי  מקום מכל תפילה בשומע יאמרנה לא תפילה שומע קודם
לו  יש ולהתפלל לחזור ויצטרך למחר לכוס כלל מצפה שאינו
לחזור  ולא תפילה בשומע לאמרה ראשונה סברא על לסמוך

צריכים: שאינם ברכות לספק ליכנס שלא חונן אתה לברכת

Â הזכיר ולא טעה אם בשבת באחד להיות שחל באב תשעה
קודם  נזכר אם ואף לחזור צריך אין ערבית בתפלת הבדלה

עדיין  ויאמרנה הואיל תפילה בשומע יאמרנה אל תפילה שומע
לא  שהרי חובתו ידי יוצא ויהיה באב ט' במוצאי הכוס על

באב: ט' מוצאי קודם מאומה יטעום

Ê הבדלה להזכיר ששכח בשביל לחזור צריך שאין מקום בכל
או  חונן אתה ברכת שבסיום השם שהזכיר מיד נזכר אם אף
שלאחריה  בברכה עדיין פתח שלא אע"פ זו ברכה שסיים מיד
עצמו  על להחמיר רוצה אם אף חונן אתה ברכת לראש יחזור לא
אתה  לומר רוצה אם ואף צריכה שאינה ברכה לברך שאסור
הדין  וכן בתפלה הפסק משום רשאי אינו חתימה בלא חוננתנו

התפלה. בתוך שנזכר מקום בכל

התפלה  מראש ולהתפלל לחזור ורוצה תפלתו סיים אם אבל
ק"ז. בסי' שנתבאר וע"ד בידו הרשות נדבה בתורת

יתחיל  חונן אתה ברכת שבסיום השם שהזכיר קודם נזכר ואם
בא"י  וכו' מאתך וחננו הסדר על משם ויגמור חוננתנו אתה מיד

וכו':

סעיפים: ז' ובו בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק
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úåéäì éë .'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå åäæå
øáë ïéîìò ìë àìîî úðéçáá äùâøäå äòéãéä

.'åë úàøä øáë ,'åâå úòãì úàøä äúà øîàð
וידעת  בכתוב החידוש גם יתורץ הנ"ל כל ע"פ
גו'" לדעת הראת "אתה לפנ"ז הנאמר לגבי גו' היום
גו' לדעת הראת דאתה - המאמר) בריש שהקשה (וכמו
(מה  ומנהיגו העולם בורא הוא שהקב"ה הידיעה היא
ניתן  זה שדבר עלמין"), כל "ממלא יתברך שהוא

" נאמר זה ועל ממש, רואה כאילו לדעת".הראת לדעת

åðééäã ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá úòãéå úåéäì ìáà
íéîùä åîë ,ááåñ úðéçá íéîù ìòîî íéîùá
íéîùä êåúá àéäù õøàä åîëå ,íéøåãë íäù
úðéçá àåä 'ä øáã äðä êë ,äì ïéôé÷î íéîùäå
ìë ááåñ úðéçáá úô÷åî àéä ïéîìò ìë àìîî

.åðîî õåç øáã ïéàù ,ïéîìò
הדעת  ענין על לצוות בא גו' וידעת בכתוב משא"כ
כאן  רק ולכן עלמין. כל הסובב באור וההתבוננות
דשמים  מתחת", הארץ ועל ממעל "בשמים מדגיש
(שנמשל  עלמין כל הסובב אור על מורה כדורים שהם
מתחת  שהארץ דכמו היא, הכתוב וכוונת לעיגול),
עלמין  כל ממלא בחינת כך ממעל, משמים מוקפת

עלמין. כל הסובב באור מוקפת "ארץ") (הנקראת

פירוש:

חוץ  דבר שום אין ובעצמו בכבודו הקב"ה מצד
עלמין  כל הממלא אור של הכח גם וא"כ ח"ו, ממנו
העולמות) תוך המתפשט יתברך ממנו וההארה (הזיו

ח"ו. ממנו חוץ אינו

àöé àì ïééãòù ùôðä çëá åãåòá øåáãä ìùîëå
.'åë ãøôðå

בעודו האדם לדבור - דומה הדבר למה ,בכח משל
דלאחרי  הזולת. אל בפועל לדבר מתחיל שאדם בטרם
שנשמע  עד האדם מן ונפרד נבדל הדיבור הרי הדיבור
הדיבור  הרי בפועל, שמדבר קודם משא"כ להזולת,
פירוד, שום בלי "המדבר" ממציאות חלק עדיין הוא

מה האדם, בשלימות פרט אלא זאת שביכלתו ואין

אין  עדיין אבל הזולת, אל מחשבותיו את ולגלות לדבר
השומע. אל לחוץ ויציאה פירוד שום

ויש  דכולא, שלימותא הוא דהקב"ה בנמשל, וכך
והארה  זיו רק ולגלות הגדול אורו את לצמצם הכח בו
הקב"ה  של ממבטו אבל הנבראים, כל נמצאו שממנו
בפועל, פירוד שום להיות אפשר אי ובעצמו בכבודו
שייך  ולא מקום בכל ונמצא סוף אין יתברך הוא כי
אור  שגם ונמצא, ממנו. חוץ מציאות שום להיות
כל  הסובב באור וכלול "מוקף" עלמין כל הממלא
על  כך עוד, אין ממעל בשמים כמו כן "ועל עלמין,

עוד". אין מתחת הארץ
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קסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

צריך ‰ ואז תפלתו סיום אחר כשנזכר אמורים דברים במה
סיים  שכבר או רגליו עקר כבר אם התפלה לראש לחזור
קי"ז  בסימן שנתבאר כמו תפלתו לאחר לומר שרגיל התחנונים
שומע  ברכת סיים שכבר אלא תפלתו באמצע נזכר אם אפילו או
נזכר  אם אבל חונן אתה ברכת לראש לחזור צריך ואז תפלה
מי  כמו תפלה בשומע יאמרנה תפלה שומע ברכת שסיים קודם

תפלה. בשומע שאומרה השנים בברכת שאלה ששכח

ובקשה  תפלה שהיא לשאלה דומה שאינה אומרים שיש ואף
ו  תפלה ג"כ שהיא תפלה שומע בברכת ענין לה בקשה ויש

עיקר  ודבריהם תפלה לשומע כלל ענין לה אין הבדלה משא"כ
שנזכר  אף למחר כוס לו שיהיה שמצפה או כוס לו שיש מי ולכן
מי  מקום מכל תפילה בשומע יאמרנה לא תפילה שומע קודם
לו  יש ולהתפלל לחזור ויצטרך למחר לכוס כלל מצפה שאינו
לחזור  ולא תפילה בשומע לאמרה ראשונה סברא על לסמוך

צריכים: שאינם ברכות לספק ליכנס שלא חונן אתה לברכת

Â הזכיר ולא טעה אם בשבת באחד להיות שחל באב תשעה
קודם  נזכר אם ואף לחזור צריך אין ערבית בתפלת הבדלה

עדיין  ויאמרנה הואיל תפילה בשומע יאמרנה אל תפילה שומע
לא  שהרי חובתו ידי יוצא ויהיה באב ט' במוצאי הכוס על

באב: ט' מוצאי קודם מאומה יטעום

Ê הבדלה להזכיר ששכח בשביל לחזור צריך שאין מקום בכל
או  חונן אתה ברכת שבסיום השם שהזכיר מיד נזכר אם אף
שלאחריה  בברכה עדיין פתח שלא אע"פ זו ברכה שסיים מיד
עצמו  על להחמיר רוצה אם אף חונן אתה ברכת לראש יחזור לא
אתה  לומר רוצה אם ואף צריכה שאינה ברכה לברך שאסור
הדין  וכן בתפלה הפסק משום רשאי אינו חתימה בלא חוננתנו

התפלה. בתוך שנזכר מקום בכל

התפלה  מראש ולהתפלל לחזור ורוצה תפלתו סיים אם אבל
ק"ז. בסי' שנתבאר וע"ד בידו הרשות נדבה בתורת

יתחיל  חונן אתה ברכת שבסיום השם שהזכיר קודם נזכר ואם
בא"י  וכו' מאתך וחננו הסדר על משם ויגמור חוננתנו אתה מיד

וכו':

סעיפים: ז' ובו בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק
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dxez ihewl

úåéäì éë .'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå åäæå
øáë ïéîìò ìë àìîî úðéçáá äùâøäå äòéãéä

.'åë úàøä øáë ,'åâå úòãì úàøä äúà øîàð
וידעת  בכתוב החידוש גם יתורץ הנ"ל כל ע"פ
גו'" לדעת הראת "אתה לפנ"ז הנאמר לגבי גו' היום
גו' לדעת הראת דאתה - המאמר) בריש שהקשה (וכמו
(מה  ומנהיגו העולם בורא הוא שהקב"ה הידיעה היא
ניתן  זה שדבר עלמין"), כל "ממלא יתברך שהוא

" נאמר זה ועל ממש, רואה כאילו לדעת".הראת לדעת

åðééäã ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá úòãéå úåéäì ìáà
íéîùä åîë ,ááåñ úðéçá íéîù ìòîî íéîùá
íéîùä êåúá àéäù õøàä åîëå ,íéøåãë íäù
úðéçá àåä 'ä øáã äðä êë ,äì ïéôé÷î íéîùäå
ìë ááåñ úðéçáá úô÷åî àéä ïéîìò ìë àìîî

.åðîî õåç øáã ïéàù ,ïéîìò
הדעת  ענין על לצוות בא גו' וידעת בכתוב משא"כ
כאן  רק ולכן עלמין. כל הסובב באור וההתבוננות
דשמים  מתחת", הארץ ועל ממעל "בשמים מדגיש
(שנמשל  עלמין כל הסובב אור על מורה כדורים שהם
מתחת  שהארץ דכמו היא, הכתוב וכוונת לעיגול),
עלמין  כל ממלא בחינת כך ממעל, משמים מוקפת

עלמין. כל הסובב באור מוקפת "ארץ") (הנקראת

פירוש:

חוץ  דבר שום אין ובעצמו בכבודו הקב"ה מצד
עלמין  כל הממלא אור של הכח גם וא"כ ח"ו, ממנו
העולמות) תוך המתפשט יתברך ממנו וההארה (הזיו

ח"ו. ממנו חוץ אינו

àöé àì ïééãòù ùôðä çëá åãåòá øåáãä ìùîëå
.'åë ãøôðå

בעודו האדם לדבור - דומה הדבר למה ,בכח משל
דלאחרי  הזולת. אל בפועל לדבר מתחיל שאדם בטרם
שנשמע  עד האדם מן ונפרד נבדל הדיבור הרי הדיבור
הדיבור  הרי בפועל, שמדבר קודם משא"כ להזולת,
פירוד, שום בלי "המדבר" ממציאות חלק עדיין הוא

מה האדם, בשלימות פרט אלא זאת שביכלתו ואין

אין  עדיין אבל הזולת, אל מחשבותיו את ולגלות לדבר
השומע. אל לחוץ ויציאה פירוד שום

ויש  דכולא, שלימותא הוא דהקב"ה בנמשל, וכך
והארה  זיו רק ולגלות הגדול אורו את לצמצם הכח בו
הקב"ה  של ממבטו אבל הנבראים, כל נמצאו שממנו
בפועל, פירוד שום להיות אפשר אי ובעצמו בכבודו
שייך  ולא מקום בכל ונמצא סוף אין יתברך הוא כי
אור  שגם ונמצא, ממנו. חוץ מציאות שום להיות
כל  הסובב באור וכלול "מוקף" עלמין כל הממלא
על  כך עוד, אין ממעל בשמים כמו כן "ועל עלמין,

עוד". אין מתחת הארץ
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c"agקע i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הב'Â‰ÊÂ(יז) כפי' שמים ע"י בשמים לראות המשפילי
מן  כמ"ש ניתנה השמים מן התורה דהנה דלעיל
דוקא  בארץ ניתנו והמצות כו' קולו את השמיעך השמים

לעש  כ"א כו' חכם יתהלל אל ומשפט כמ"ש חסד ות
רק  ניתנה לא כולה התורה שכל דוקא בארץ וצדקה
כו' מימין חח"נ הקוין בג' שבאצילות אלקי אור להמשיך
ומשפט  ימין קו חסד וזהו דוקא בארץ הכל שיומשך כ"א
עושה  ודוד כמו משניהם כלול רחמים וצדקה דין דאיהו
כו' יצוה אשר ידעתיו כי או' באברהם וכן וצדקה משפט
כל  נכלל בכתובים הרבה וכן כו' ומשפט צדקה לעשות
מעשה  שסוף לפי דוקא בארץ והכל ומשפט בצדקה התו"מ
והרצון  המחשבה ותחלת בראשית שעלה הוא בארץ
שלו  ועצמות מהות אור בחי' כל שזהו והעצמות הפנימי'
בצמצום  העצמות אור צמצם אשר מכל גם הרבה שלמעלה
חפץ  להיותו בע"ח הנז' ריקן וחלל מק"פ הנק' הראשון
שכל  א"ס שבבחי' העצמי וחסדו טובו מרב להטיב חסד

שחפץ  ומהותו פנימיותו עצם לגבי וכלל כלל ערוך אין זה
הנגלית  התורה ע"פ המעשה בפועל בגלוי הבאים במצותיו
בנשמתן  נמלך במי במדרש וכמארז"ל וד"ל כנ"ל דוקא לנו
אורו  יצמצם אם ממש בעצמותו נמלך במי פי' צדיקים של
כו' בקו"ח כללי חיים מקור להיות וכו' במק"פ העצמי
פנימית  ויקיימו גשמיי' בגופים שיהיו הצדיקים בנשמות
דוקא  בפ"מ בתו"מ ממש שבעצמותו הפשוט רצונו ועצם
ראי' מזה א"כ דוקא נמלך בהן ממש הוי"ה שמי שזהו
ממש  במוה"ע נוגע הוא בפ"מ שמצות הנ"ל לכל ברורה
ראי' ועוד וד"ל כנ"ל האבות ממדרגות הרבה שלמעלה
ישראל  יקיימו אם ימ"ב בו' להקב"ה הי' תנאי ממארז"ל
הי' תנאי אמר ולא כו' לתהו אתכם אחזיר וא"ל כו' תו"מ
פנימית  תחלת הוא בפ"מ התו"מ קיום כי האבות על
במצות  גם זה נשלם שלא העצמות ורצון המחשבה
דאצילות  שבע"ס ביח"ע למעלה האבות שעשו ברוחניות

וד"ל: הנ"ל מטעם באו"כ
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ú·˘Â ודין חסד בחי' יש בז"א הנה כי רבים לשון שנים
לעילא, הכי הוי' דלא מה התחלקות בחי' שהוא
הכתר, עד עולה שת"ת הבחי' ב' מחבר האמצעי קו ות"ת
בשם  ז"א נק' שבד"כ וזהו רבים, ל' שנים כאן כתיב ולכן
כנ"ל  מאות בחי' הוא וכתר עשירות בחי' הוא וחו"ב יחידות
ע"ד  גדול יותר במספר בא מלמעלה בא שכשהשפע והוא
השתלשלות  בריבוי ואח"כ יו"ד פעמים יו"ד היא שבכתר

יחידות  בחי' הוא שבז"א עד מיעוט אחר במיעוט נתמעט
שאתוון  וזעירין בינונים רברבין אתוון בחי' והוא בד"כ,
שיומשך  צריך והנה נעלה, היותר במדרגה הוא רברבין
מלך  חו"ג בחי' להיות צריך במדות הנה כי מז"א גם במל'
ואת  יעקב את ואוהב להיות שיוכל כדי ארץ יעמיד במשפט
הבחי' שכל שרה חיי וכולהו בזוהר מ"ש וזהו שנאתי, עשו

מל'. בחי' שרה חיי הוא וז"א ואו"א כת"ר דהיינו הנ"ל
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â שחלק ברוך מברך ישראל חכמי הרואה מ"ש יובן
והלא  מברך בזמה"ג עכשיו שגם משמע מכבודו,
דמשיחא  ובעקבות דוקא, דאצי' נשמות הם שחכמים נת"ל
דבי"ע  נשמות הם אלה שבדורותינו נשמות כל כמעט
כאן  שנת' מה לפי אך מכבודו, שחלק עליהם מברך והאיך

דבי"ע  נשמות על גם לומר שייך התומ"צ קיום שע"י
ועינים  העדה עיני הם חכמים כי אפ"ל ועוד א"ש. שחלק
בדורו  מוסמך חכם וכל ראי', בשם נק' וחכ' ראי', על מורה
וא"כ  דעשי' דמל' דמל' חכ' ע"י דאצי' ח"ע הארת בו יש

בזמה"ז. גם חכם בשם לקרות יתכן
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íéìëä ìåèéá ¯ äøåú ïúîá ìåèéáä
את פתח שאיתם הקושיות את לבאר נ"ע הרבי  חוזר כאן
דהקשה: ההר", נגד ישראל שם "ויחן הפסוק על המאמר
להיות תורה במתן נצרך היה ומה אחד, כאיש  ענין מהו

דוקא. אחד כאיש
øää ãâð ìàøùé ïçéå áåúëù äî ïë íâ åäæã øîåì ùéå

באחדות שהיו רש "י åëומפרש  ãçà ùéàë íìåë'ïéðòã ,
úå÷ìçúääבני בין éøäהאדםשיש  úååù ïäéúåòã ïéàù äî

åë íéìëä ãöî äæ',,לנשמות הכלים שהם הגופים, כלומר –
åë äîä úåîéàúî íìåë úåùôðä ãöî éøäã', שמבואר וכפי

מצד אחדות שיש חידוש זה אין וממילא  ל"ב, פרק בתניא
שווים, כולם הנפשות מצד מקרה בכל שהרי  åîëåהנשמה,
åë úå÷ìçúä íäá ïéàå ïéèåùô ïäù úåøåàä úðéçá'åîë ,

äîä úåîéàúîù íöòá úåîùðá àåä ïëריבוי וכמשל
מהם נעלה שהצדיק  כיון  גדול, צדיק עם שקשורים יהודים
מאוחדים וכולם עצמית דעה  להם אין ערוך באין
הנה הנשמה, שמצד האחדות כך דעתו . אל בהתבטלות 
השונות. והדעות ההתחלקות  ניכר לא הנשמה מעלת לגודל

הנשמות . שמצד אחדות  íéìëäוזה ãöî àåä úå÷ìçúääå
åë',

ãçà ùéàë íìåë åéä äøåú ïúîáù äîåהוא בזה החידוש
תורה מתן  מזו , זו  ומחולקות שונות דעות שהיו שלמרות

ביניהם, וחיבור  אחדות åëפעל íéìëä ìåèéá ïéðò àåä.'
על זה כי ממש, העצמיות את מביאה היא זו אחדות ודוקא 
מבטאים הם אך במהותם  מחולקים שהם הכלים ביטול דרך

תורה. מתן של האחדות  היה וזה  ממש. העצמיות את 
åîëåהפסוק 23åëפירוש ãçé íò éùàø óñàúäáשמפרשים '

מדבר)éà÷ãחכמים זה äðùä(שפסוק  ùàø ìòשלמרות
השנה בראש יש  הרי  דעות, ריבוי  כלומר עם " "ראשי שיש

ביניהם ãöîאחדות úåììëúäå úåãçàúä úðéçáá ïäù
åë íéìëä ìåèéá'íéîù úåëìî ìåò úìá÷ ïéðò ïë íâ åäæã ,

àåä äæ éãé ìòå à÷åã íéìëä ìåèéá ïéðò àåäù äðùä ùàøã
åë úåãçàúää.'

åèéá íäá äéä äøåú ïúîá ïë åîëååùòðù ãò íéìëä ì
êùîåéù éãëáã äøåú ïúîì äáø äðëä äéä äæå ãçà ùéàë
àåäù äøåúä ïéðò åäæù àåä êåøá óåñ ïéà úåîöò úðéçáî
äéä äøåú ïúîáã àåä êåøá óåñ ïéà úåîöò éåìéâ úëùîä

åë ùîî éåìéâá'åæ äëùîäã העצמות, ìåèéáשל éãé ìò àåä
à÷åã íéìëäחלק הם שהכלים לעיל , שהוסבר כפי .

האחדות ולכן הצמצום, בו  נגע שלא ממש , מהעצמיות
העצם. המשכת את מבטאת ביניהם

åäæåהפסוק ìàøùéכוונת íù ïçéå שהיוãçà ùéàë íìåë
äéäúù éãëá äøåú ïúîá äæ êøöåäå íäìù ìåèéáä éãé ìò

åë úåîöò úðéçáî äøåúä úëùîä.('
באריכות נ "ע הרבי מבאר בו המוסגר מאמר מסתיים כאן
אור, גילוי  בהם ואין  ריחוק בדרך שהתהוו בכלים דוקא איך
ה' בעבודת  גם וכך האורות, על עצמית מעלה בהם יש הרי 

לעיל. כנזכר האתהפכא על האתכפייא  במעלת
קיצור 

òâåð å÷äå ,áåøé÷ úðéçáá å÷äî ïúååäúä úåøåàä ìáà
úåéúåàã íéìëá äìòî ïåøúé ùéå ,óåñ ïéà øåàá ÷åáãå
øåàî àåä å÷ä ïë ïéàù äî ,íåöîöä ïäá òâð àì åîéùøä
øàáúé äæáå ,øúåé äìòîì òéâî íéìëä ìåèéá ïëìå ÷ìúñðù

åë ìàøùé ïçéå áåúëù äî.'
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ה.23. לג, דברים

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

עין  – בב"א המשיח בביאת שבשכל. מהתענוג יותר שהוא שבהם, התענוג – החושים מעלת
ממש  העין ראיית יראו, בעין

‰p‰Â הם החּוׁשים הרי החּיּות, ענין מּצד אׁשר היֹות עם ¿ƒ≈ְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַ
וכל  ׁשּבאברים, מהחּיּות ּגם ּומדרגה ּבמעלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה
יתרֹון  ׁשּיׁש רֹואין אנּו מקֹום ּומּכל הּכחֹות, חּיּות לגּבי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכן

והּיתרֹון  וׂשכל, ּדמּדֹות הּנעלים הּכחֹות על ּגם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַֹּבהחּוׁשים
נפלא  ענג ׁשהּוא ּבהחּוׁשים הּנפׁש ּדתענּוג הענג, ּבענין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּוא
האברים, ּבחּיּות רק לא ּכלל, ּדגמתֹו אין אׁשר ּבמאד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻועצּום
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קעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íéìëä ìåèéá ¯ äøåú ïúîá ìåèéáä
את פתח שאיתם הקושיות את לבאר נ"ע הרבי  חוזר כאן
דהקשה: ההר", נגד ישראל שם "ויחן הפסוק על המאמר
להיות תורה במתן נצרך היה ומה אחד, כאיש  ענין מהו

דוקא. אחד כאיש
øää ãâð ìàøùé ïçéå áåúëù äî ïë íâ åäæã øîåì ùéå

באחדות שהיו רש "י åëומפרש  ãçà ùéàë íìåë'ïéðòã ,
úå÷ìçúääבני בין éøäהאדםשיש  úååù ïäéúåòã ïéàù äî

åë íéìëä ãöî äæ',,לנשמות הכלים שהם הגופים, כלומר –
åë äîä úåîéàúî íìåë úåùôðä ãöî éøäã', שמבואר וכפי

מצד אחדות שיש חידוש זה אין וממילא  ל"ב, פרק בתניא
שווים, כולם הנפשות מצד מקרה בכל שהרי  åîëåהנשמה,
åë úå÷ìçúä íäá ïéàå ïéèåùô ïäù úåøåàä úðéçá'åîë ,

äîä úåîéàúîù íöòá úåîùðá àåä ïëריבוי וכמשל
מהם נעלה שהצדיק  כיון  גדול, צדיק עם שקשורים יהודים
מאוחדים וכולם עצמית דעה  להם אין ערוך באין
הנה הנשמה, שמצד האחדות כך דעתו . אל בהתבטלות 
השונות. והדעות ההתחלקות  ניכר לא הנשמה מעלת לגודל

הנשמות . שמצד אחדות  íéìëäוזה ãöî àåä úå÷ìçúääå
åë',

ãçà ùéàë íìåë åéä äøåú ïúîáù äîåהוא בזה החידוש
תורה מתן  מזו , זו  ומחולקות שונות דעות שהיו שלמרות

ביניהם, וחיבור  אחדות åëפעל íéìëä ìåèéá ïéðò àåä.'
על זה כי ממש, העצמיות את מביאה היא זו אחדות ודוקא 
מבטאים הם אך במהותם  מחולקים שהם הכלים ביטול דרך

תורה. מתן של האחדות  היה וזה  ממש. העצמיות את 
åîëåהפסוק 23åëפירוש ãçé íò éùàø óñàúäáשמפרשים '

מדבר)éà÷ãחכמים זה äðùä(שפסוק  ùàø ìòשלמרות
השנה בראש יש  הרי  דעות, ריבוי  כלומר עם " "ראשי שיש

ביניהם ãöîאחדות úåììëúäå úåãçàúä úðéçáá ïäù
åë íéìëä ìåèéá'íéîù úåëìî ìåò úìá÷ ïéðò ïë íâ åäæã ,

àåä äæ éãé ìòå à÷åã íéìëä ìåèéá ïéðò àåäù äðùä ùàøã
åë úåãçàúää.'

åèéá íäá äéä äøåú ïúîá ïë åîëååùòðù ãò íéìëä ì
êùîåéù éãëáã äøåú ïúîì äáø äðëä äéä äæå ãçà ùéàë
àåäù äøåúä ïéðò åäæù àåä êåøá óåñ ïéà úåîöò úðéçáî
äéä äøåú ïúîáã àåä êåøá óåñ ïéà úåîöò éåìéâ úëùîä

åë ùîî éåìéâá'åæ äëùîäã העצמות, ìåèéáשל éãé ìò àåä
à÷åã íéìëäחלק הם שהכלים לעיל , שהוסבר כפי .

האחדות ולכן הצמצום, בו  נגע שלא ממש , מהעצמיות
העצם. המשכת את מבטאת ביניהם

åäæåהפסוק ìàøùéכוונת íù ïçéå שהיוãçà ùéàë íìåë
äéäúù éãëá äøåú ïúîá äæ êøöåäå íäìù ìåèéáä éãé ìò

åë úåîöò úðéçáî äøåúä úëùîä.('
באריכות נ "ע הרבי מבאר בו המוסגר מאמר מסתיים כאן
אור, גילוי  בהם ואין  ריחוק בדרך שהתהוו בכלים דוקא איך
ה' בעבודת  גם וכך האורות, על עצמית מעלה בהם יש הרי 

לעיל. כנזכר האתהפכא על האתכפייא  במעלת
קיצור 

òâåð å÷äå ,áåøé÷ úðéçáá å÷äî ïúååäúä úåøåàä ìáà
úåéúåàã íéìëá äìòî ïåøúé ùéå ,óåñ ïéà øåàá ÷åáãå
øåàî àåä å÷ä ïë ïéàù äî ,íåöîöä ïäá òâð àì åîéùøä
øàáúé äæáå ,øúåé äìòîì òéâî íéìëä ìåèéá ïëìå ÷ìúñðù

åë ìàøùé ïçéå áåúëù äî.'
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עין  – בב"א המשיח בביאת שבשכל. מהתענוג יותר שהוא שבהם, התענוג – החושים מעלת
ממש  העין ראיית יראו, בעין

‰p‰Â הם החּוׁשים הרי החּיּות, ענין מּצד אׁשר היֹות עם ¿ƒ≈ְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַ
וכל  ׁשּבאברים, מהחּיּות ּגם ּומדרגה ּבמעלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה
יתרֹון  ׁשּיׁש רֹואין אנּו מקֹום ּומּכל הּכחֹות, חּיּות לגּבי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכן

והּיתרֹון  וׂשכל, ּדמּדֹות הּנעלים הּכחֹות על ּגם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַֹּבהחּוׁשים
נפלא  ענג ׁשהּוא ּבהחּוׁשים הּנפׁש ּדתענּוג הענג, ּבענין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּוא
האברים, ּבחּיּות רק לא ּכלל, ּדגמתֹו אין אׁשר ּבמאד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻועצּום
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ׁשּיׁש הענג ענין ּוכמֹו נעלים, הּיֹותר ּבהּכחֹות ּגם אף ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאּלא
ּדכאׁשר  ּבמאד, ועצּום נפלא ּתענּוג ׁשהּוא הראּיה, ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹּבחּוׁש
מתּפעל  הרי למראה, נחמד ודבר נאה צּיּור רֹואה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאדם
ּכחֹות  ּדכל ּבלבד זֹו לא אׁשר עד מאד, ּומתעּנג נפׁשֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּבעצם
זאת, עֹוד אּלא ההּוא, ענג עצם ּגדל מּפני מתּבּטלים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹנפׁשֹו
ניט  ּדעם פּון זי קאן ער מּׁשם, עצמֹו להעּתיק יכֹול ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

ההּוא,ב אּפרייסין  ּבהּצּיּור עינֹו טביעת היא חזקה ּכ וכל , ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
הּדבר  אֹו הּצּיּור הּנה ההּוא, מהּמקֹום הֹול אם ּגם אׁשר ֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד
הּוא  הּנה ׁשהּוא, ּבּמקֹום וגם ּבמחֹו, חקּוק למראה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנחמד
על  נזּכר ּדכאׁשר הּוא וכן הּצּיּור, אצל וסמּו עֹומד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכאּלּו
זה  ּדכל אֹותֹו, רֹואה ּכאּלּו אצלֹו הּוא רב, זמן ּבמׁש ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָזה
הרּבה  ׁשהּוא הראּיה, ׁשּבחּוׁש הּתענּוג עצם ּגדל מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּוא
ּכׁשּמּׂשיג  אֹו ענין איזה ּדכׁשּמׂשּכיל ׁשּבהׂשּכלה, מהענג ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיֹותר

"חכמת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבזה, מתעּנג הּוא הרי הּׂשגה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאיזה
מאירים, ּפניו ׁשּבהׂשּכלה הּתענּוג ּדמּפני ּפניו", ּתאיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָאדם
ּבענג  הּנה ולכן ׁשּבראּיה, הּתענּוג ּכמֹו ּכלל זה אין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

לזה, נמׁש עצמּותֹו ּכל הרי ּבּׂשכל,ׁשּבראּיה ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכן  ּגם הּוא הּׂשכל עין ראּית ׁשּנקרא ּדחכמה ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָרק
אינֹו זה וגם ׁשּבחכמה, ּבראּיה ּדוקא זה הרי ּבזה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנדּבק
ּבמהרה  הּמׁשיח ּבביאת הּיתרֹון ּדזהּו העין, ראּית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכמֹו

ּדכתיב  אמן עין 11ּבימינּו ראּית ּדהרי יראּו", ּבעין "עין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
והּיתרֹון  הּגבֹוהֹות, ּבּנׁשמֹות ּכן ּגם עכׁשו יׁש הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּׂשכל
ּכמֹו מּמׁש, העין ראּית ׁשּיהיה הּוא, הּמׁשיח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָּדביאת

ה'12ׁשּכתּוב  ּפי ּכי [יחּדו] ּבׂשר כל וראּו ה' ּכבֹוד "ונגלה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָ
ענג  ּׁשאין מה נפלא, ענג הּוא ׁשּבראּיה ּדהענג הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּדּבר",

ונעלה. ּגבֹוּה הּיֹותר ּבּכח ּגם ּדגמתֹו ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹֻּכזה
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יש   הישיבה להתייסדות שנים חמש  תרס"ג שנת
תמימים" "תומכי שתלמידי הראשונה כשנה לרשום
ביראת  תורה הרבצת של מסויימות עבודות מנהלים
"תומכי  ישיבת של ורוחה שונות, ועיירות בערים שמים
תורה. מרכזי ויותר יותר להקיף מתחילה תמימים"
נישואין  בחיי הבאים תמימים" "תומכי תלמידי
עבודת  את לוקחים  שונים במקומות ומתיישבים

לידיהם. החינוך
תולדות  את לספר דקיצור בקיצור אפילו אפשר אי
העבודה  ואופני תמימים" "תומכי ישיבת של הימים דברי
תלמידיה. של התורה הרבצת שדה ועל החינוך שדה על
והגרח"ע  חיים החפץ הגאונים שאמרו מה לציין מספיק
רוח  ומכניסים הכניסו תמימים" "תומכי שתלמידי זצ"ל

הישיבות. בכל חיים
ביראת  התורה והרבצת עבודה על הברית כריתת
נפש, במסירות אם כי פשרות ובלי ויתורים בלי שמים
ה"תמימים" תלמידי עם הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שכרת
התלמידים  ומגשימים הגשימו תרס"א, תורה בשמחת
עד  ישראל, דת אחרי לרדוף ה"יבסקציה" החלה מאז

הזה. היום
מהם  להיפרד כשנאלצתי רגשותיי להביע אפשר בלתי

אחרות. במדינות ולנדוד גופנית מבחינה
אודות  רשימותיי את לפרסם עתה לעת יכול אינני
ותלמידי  החסידים מעדת פירודי על הנשמתיות, רגשותיי
ותלמידי  החסידים ומעדת ברוסיה, ה"תמימים"

בפולין. ה"תמימים"
a"yz'd ,fenz g"x axr
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גדלי' וצום ר"ה ובימי מדרכו שמעון חזר בער"ה כי לרב"מ ברוך בצלאל הודיע גדלי' צום ביום
סיפר  שמעון אשר את ששמע מה ולרמ"מ לרב"מ מסר ברוך ובצלאל וּפעסעלעס שמעון התועדו
עם  ושיחתו הזקן אדמו"ר כ"ק עם לו שהי' הראיון ואודות החסידים בבירת ביקורו אודות לּפעסעלעס
לימודם  תפלתם החסידים זקני הנהגת והנהגותיו ותפלותיו הנשיא תורת ואחיו, הנשיא בני הנסיכים
בין  השוררים החזקה והמשמעת הסדר והאחוה האהבה החסידים ופרחי הצעירים חיי ושיחותיהם,

החסידים.
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על  הרבה שמע החסידים מבירת פרסאות ארבעים כשלשים הרחוקה וויטעבסק לעיר כשהגיע עוד
רבנן  מלכי מאן מלך, בקרית הנעשה כל החסידים 161אודות קדש בהדרת הכבוד הדרת על ויתפלא ,

מהרי"ל  הגאון בשם אותו שקוראים ואחיו הנשיא מבני אחד בשם הנשיא 162מזכירים בני כל ואת
התואר  –163קוראים מוהר"ד קוראים הבכור את תיבות, בראשי רק בפירוש שמם  הזכרת בלי מורנו

דובער  ר' הרב אברהם 164מורנו חיים ר' הרב מורנו – מוהרח"א קוראים השני את השלישי 165– ואת –
משה  ר' הרב מורנו – מוהר"מ הנשיא 166קוראים נכד את גם שבע 167– כבן שש כבן קוראים 168נער

גדולה. בהפלאה מצוין כשרון ובעל לעילוי אותו ומפליאים – מענדיל מנחם רבי – רמ"מ בשם

אגודות  אגודות כי וימצא מדרשות ובתי כנסיות בתי הרבה בקר בוויטבסק ששהה הימים בשלשת
דאורייתא, בריתחא ביניהם ומתפלפלים – מכורכים בלתי – נדפסים בקונטרסים ולומדים יושבים

בלימודם. עוסקים כאחד וכולם  צפופים עומדים והצעירים  יושבים הזקנים

לדפוס  שנמסר כבר לא זה אשר הנשיא של מחבורו חלק המה הקונטרסים כי לו בעיר 169נודע
להם  ישלח אשר המדפיס עם חוזה עשו רבם לתורת החסידים של ותשוקתם צמאונם ומגודל ַסלאוויטא
והגליל. העיר בשביל נתקבלו קונטרסים אלפים וכחמשה הדפסתם לפי קונטרסים קונטרסים הספר את

למסעו. יצא טרם עוד ווילנא בעיר גם ראה כאלו קונטרסים

תפלת  שגמרו חסידים קבוצת שם וימצא הצהרים אחרי החמישית בשעה נכנס אחד הכנסת לבית
דגים  ושני מלח לחם בככר וערוך באלונטיות מכוסה הדרומי שלחן מצוה, לסעודת ומתכוננים המנחה

ירוקים  אבטיחים איזה וכוסות 170מלוחים, שרף יין בקבוק ,171.

החסידים  ראש הוא וכנראה שמו, נחמן ר' רחב, ומצח רציניים פנים בעל החסידים, מזקני אחד
השלחן. אל וישבו החבריא שאר ידיהם נטלו ואחריו תחלה, ידיו  נטל ומנהלם,

בתענית  שרוי שאני השבתי השלחן אל הזמינוני בספר ומעיין הצפוני ספסל על יושב ראוני כאשר
בקצ  ואשב ואגש בשמחתם ברשותם, אשתתף, רק מאומה לטעום יכול ואיני אבי של השלחן.ליאצ"ט ה

וגם  המסובים כל עמדו ואחריו קומתו מלא עמד נחמן ור' הכוסות את מלא החסידים מצעירי אחד
את  השי"ת ימלא חיינו, בית ולמשפחת ורבינו מורינו לאדונינו לחיים ויאמר, ממושבי, עמדתי אנכי
אחינו  ולכל לנו השי"ת ויעזר יצליח יפנה אשר ובכל ורבינו מורינו אדונינו הקדשים קדש לבב משאלות
ונתונים  מסורים ולהיות ולקיים לעשות לשמור מנת על ורבינו, מורינו אדונינו בתורת לדבקה החסידים
ואשר  לחיים בברכת רעהו את איש ויברכו אמן ענו וכלם ה', רצון שהוא ורבינו מורינו אדונינו לרצון

קולם. בשיר נתנו כן ואחרי נחמן, ר' של הברכה דבר את השי"ת יקים

חסידי  הצלחת גודל על החסידים מבירת שנשמע מהחדשות לספר נחמן ר' התחיל לנגן כשגמרו
לתורת  רבות נפשות עשו קלעצקער בנימין ור' רייזעס פנחס ר' הגדולים, המאורות אשר וביחוד, ָשקלאב

המתנגדים. של המיוחסות ומשפחות הלומדים בחירי צעירי מבין החסידות
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סע"א. סב, גיטין ראה (161

הלבנה). (ברוסיא ביאנאוויטש רב לייב יהודה ר' הרה"ק (162

.000 ע' לעיל אודותו ראה יהודה. שארית בעמח"ס

בתואר. אוצ"ל: (163

האמצעי. אדמו"ר כ"ק (164

וש"נ. .33 ע' תרפ"ט השיחות ספר – אודותו ראה (165

ואילך] נ [ע' ואילך. 000 ע' לקמן אודותו ראה (166

כ" הצ"צ.167) אדמו"ר ק

.211 הערה לקמן ראה (168

להמדפיס  רבינו כ"ק הודיע . . תקנ"ו אלול "שלהי (169

ע' ח"ד (אגרותֿקודש ספרו" את להדפיס הסכמתו את דסלאוויטא

רסב).

אבטיח. ד"ה – ב ל, ע"ז רש"י ה. יא, במדבר תיב"ע ראה (170

גם  ראה – (פארבריינגען) התוועדות של המאכלים אודות (171

דור  חב"ד, חסידות בהתיסדות ההשתלשלות "אופן רבינו רשימת

.(000 ע' (לעיל ס"ז שני" דור ראשון,
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על  הרבה שמע החסידים מבירת פרסאות ארבעים כשלשים הרחוקה וויטעבסק לעיר כשהגיע עוד
רבנן  מלכי מאן מלך, בקרית הנעשה כל החסידים 161אודות קדש בהדרת הכבוד הדרת על ויתפלא ,

מהרי"ל  הגאון בשם אותו שקוראים ואחיו הנשיא מבני אחד בשם הנשיא 162מזכירים בני כל ואת
התואר  –163קוראים מוהר"ד קוראים הבכור את תיבות, בראשי רק בפירוש שמם  הזכרת בלי מורנו

דובער  ר' הרב אברהם 164מורנו חיים ר' הרב מורנו – מוהרח"א קוראים השני את השלישי 165– ואת –
משה  ר' הרב מורנו – מוהר"מ הנשיא 166קוראים נכד את גם שבע 167– כבן שש כבן קוראים 168נער

גדולה. בהפלאה מצוין כשרון ובעל לעילוי אותו ומפליאים – מענדיל מנחם רבי – רמ"מ בשם

אגודות  אגודות כי וימצא מדרשות ובתי כנסיות בתי הרבה בקר בוויטבסק ששהה הימים בשלשת
דאורייתא, בריתחא ביניהם ומתפלפלים – מכורכים בלתי – נדפסים בקונטרסים ולומדים יושבים

בלימודם. עוסקים כאחד וכולם  צפופים עומדים והצעירים  יושבים הזקנים

לדפוס  שנמסר כבר לא זה אשר הנשיא של מחבורו חלק המה הקונטרסים כי לו בעיר 169נודע
להם  ישלח אשר המדפיס עם חוזה עשו רבם לתורת החסידים של ותשוקתם צמאונם ומגודל ַסלאוויטא
והגליל. העיר בשביל נתקבלו קונטרסים אלפים וכחמשה הדפסתם לפי קונטרסים קונטרסים הספר את

למסעו. יצא טרם עוד ווילנא בעיר גם ראה כאלו קונטרסים

תפלת  שגמרו חסידים קבוצת שם וימצא הצהרים אחרי החמישית בשעה נכנס אחד הכנסת לבית
דגים  ושני מלח לחם בככר וערוך באלונטיות מכוסה הדרומי שלחן מצוה, לסעודת ומתכוננים המנחה

ירוקים  אבטיחים איזה וכוסות 170מלוחים, שרף יין בקבוק ,171.

החסידים  ראש הוא וכנראה שמו, נחמן ר' רחב, ומצח רציניים פנים בעל החסידים, מזקני אחד
השלחן. אל וישבו החבריא שאר ידיהם נטלו ואחריו תחלה, ידיו  נטל ומנהלם,

בתענית  שרוי שאני השבתי השלחן אל הזמינוני בספר ומעיין הצפוני ספסל על יושב ראוני כאשר
בקצ  ואשב ואגש בשמחתם ברשותם, אשתתף, רק מאומה לטעום יכול ואיני אבי של השלחן.ליאצ"ט ה

וגם  המסובים כל עמדו ואחריו קומתו מלא עמד נחמן ור' הכוסות את מלא החסידים מצעירי אחד
את  השי"ת ימלא חיינו, בית ולמשפחת ורבינו מורינו לאדונינו לחיים ויאמר, ממושבי, עמדתי אנכי
אחינו  ולכל לנו השי"ת ויעזר יצליח יפנה אשר ובכל ורבינו מורינו אדונינו הקדשים קדש לבב משאלות
ונתונים  מסורים ולהיות ולקיים לעשות לשמור מנת על ורבינו, מורינו אדונינו בתורת לדבקה החסידים
ואשר  לחיים בברכת רעהו את איש ויברכו אמן ענו וכלם ה', רצון שהוא ורבינו מורינו אדונינו לרצון

קולם. בשיר נתנו כן ואחרי נחמן, ר' של הברכה דבר את השי"ת יקים

חסידי  הצלחת גודל על החסידים מבירת שנשמע מהחדשות לספר נחמן ר' התחיל לנגן כשגמרו
לתורת  רבות נפשות עשו קלעצקער בנימין ור' רייזעס פנחס ר' הגדולים, המאורות אשר וביחוד, ָשקלאב

המתנגדים. של המיוחסות ומשפחות הלומדים בחירי צעירי מבין החסידות
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סע"א. סב, גיטין ראה (161

הלבנה). (ברוסיא ביאנאוויטש רב לייב יהודה ר' הרה"ק (162

.000 ע' לעיל אודותו ראה יהודה. שארית בעמח"ס

בתואר. אוצ"ל: (163

האמצעי. אדמו"ר כ"ק (164

וש"נ. .33 ע' תרפ"ט השיחות ספר – אודותו ראה (165

ואילך] נ [ע' ואילך. 000 ע' לקמן אודותו ראה (166

כ" הצ"צ.167) אדמו"ר ק

.211 הערה לקמן ראה (168

להמדפיס  רבינו כ"ק הודיע . . תקנ"ו אלול "שלהי (169

ע' ח"ד (אגרותֿקודש ספרו" את להדפיס הסכמתו את דסלאוויטא

רסב).

אבטיח. ד"ה – ב ל, ע"ז רש"י ה. יא, במדבר תיב"ע ראה (170

גם  ראה – (פארבריינגען) התוועדות של המאכלים אודות (171

דור  חב"ד, חסידות בהתיסדות ההשתלשלות "אופן רבינו רשימת

.(000 ע' (לעיל ס"ז שני" דור ראשון,
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הי' ממעזריטש המגיד הקדוש ורבו מורו אצל כשהי' עוד – נחמן ר' אמר – ורבינו מורינו אדונינו
בחברותא  הקדוש 172לומד המלאך ופעם 173עם המגיד, הרב של ורבינו 174בנו מורינו אדונינו כשנסע

ורבינו  מורינו אדונינו את לקחת עגלתו עם העגלה בעל וכשבא ללותו, הקדוש המלאך חברו הלך לביתו
די  שמייס ויאמר העגלה בעל אל הקדוש המלאך ויפנה החוצה, ואדמו"ר הקדוש המלאך יצא לנסוע,
חזר  העגלה בעל אל הקדוש המלאך דברי את אדמו"ר כשמוע פערד, אויס ווערן זאלען זיי ביז ָפערד
שמייס  הבע"ג, אל הקדוש המלאך של מהוראתו אשר באמרו במעזריטש זמן משך איזה עוד ויתעכב

הבורא. בעבודת חדשה דרך לו פתח פערד אויס ווערן וועלען זיי ביז פערד די

וכל  קולו בשיר ויתן לוהטות פניו נחמן ר' עליו, מביטים המסובים וכל מלדבר פסק נחמן ר'
זה. ניגון לנגן הם  שרגילים כנראה – ממושך בקול אחריו ענו המסובים
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קעו  ס"ע ח"ז אגרותֿקודש ב). (ב, פ"א ח"א רבי בית ראה (172

ועוד. .222 ע' .198 ע' תש"ח השיחות ספר ואילך.

ממעזריטש. המגיד הרב בן המלאך אברהם ר' הרה"ק (173

מקומות  ובכמה קסג). ע' ח"ג (אגרותֿקודש תקל"ה בשנת נסתלק

(1914 (ווארשא, מלאדי הרב בספר תקל"ז. תשרי יב שנסתלק איתא

תקמ"א. בשנת ונסתלק תק"א בשנת שנולד ,8 ע' ח"א

ספר  .000 ע' (לעיל תרפ"ז קטן פורים – היומן רשימת ראה (174

רמו. ע' (תרצ"ב) היומן רשימת מנחם תורת .(152 ע' תרפ"ז השיחות

תקנז. ע' ריש ח"ד אגרותֿקודש כה. סעיף תרצ"ג כסלו יט ליל שיחת

.118 ע' ח"א שיחות לקוטי .117 ע' תש"ז השיחות ספר תמ. ע' חי"ד

∑
ycew zexb`

תרפ"א  תמוז ד' א' ב"ה

ראסטוב-דאן 

כ"ק  הוד מקושרי ידידינו, אוהבינו כבוד

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

הקדש  עם מפעלותיו, וזכר שמו, מחבבי

ד' הברית, בארצות הקהלות ופרנסי רבני

ונצחי  זמני טוב רוב על ויתענגו יחיו עליהם

וברכה, שלום

בני  הקדושה, ארץ יושבי בשרינו, מאחינו נתבשרתי כהיום

ואשר  להם, שלום ות"ל יחיו, עליהם ד' חב"ד, הכולל

התומכים  באמעריקא, שי' אנ"ש מתמיכת המה מתפרנסים

הקדש. בחיבת אותם וסועדים

לא  אשר ההסגר בימי כי בזה, פועלם מטוב לשמוע נהניתי

אאמו"ר  כ"ק הוד דאג דאג הנ"ל, אחינו ממצב מאום כל נדע

בארץ  אחינו חיי אודות על זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

יושבי  הקדש, ועם הנדיבים בשרינו אחינו כי ויקו הקדש,

את  לתמוך וחסדם אהבתם ישמרו בטח הברית, ארצות

הדבר  ובגלל קדם, וכימי כמאז הקדושה בארצינו היושבים

הטוב  האל יהי' כי ומכופלת, כפולה בברכה יתברכו הזה

בשוב  תחזינה ועינינו ועיניהם יצליחו יפנו אשר ובכל בעזרם,

בב"א. עמו שבות ד'

וטובם  הדו"ש ידידם ונפש נפשם, כאוות ושלום ברכה והיו

ורבם. מורם בן תכה"י,
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ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ(ד (לב, «ƒ¿««¬…«¿»ƒ

אל  מלאכים ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

לי  "ויהי יעקב ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעׂשו

עני  ׁשּנאמר הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשֹור

לא  עדין ׁשעׂשו והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹורֹוכב

"אל  ׁשּבאנּו לנּו והתּברר לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָנתּברר.

עֹוד  הּגאּלה אל ׁשהּדר יעקב הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעׂשו",

לאּטי". אתנהלה "ואני – ְְֲֲֲִִִֶַַָָֻארּכה
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éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà øîà-ék eðéøçà©«£¥®¦«¨©º£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤¤́§¨½̈

:éðô àOé éìeà åéðô äàøà ïë-éøçàåáëøárzå §©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈©−¦¨¬¨¨«©©«£¬Ÿ
:äðçna àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìr äçðnä©¦§−̈©¨®̈§²¨¬©©«§¨©−©©«£¤«

âë-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla | í÷iå©¨´¨©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤
øáriå åéãìé øNr ãçà-úàå åéúçôL ézLúà §¥´¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−

:÷aé øárîãëøáriå ìçpä-úà íøáriå íçwiå ©«£©¬©«Ÿ©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−
:Bì-øLà-úàäëBnr Léà ÷áàiå Bcáì á÷ré øúeiå ¤£¤«©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½

:øçMä úBìr ãråëòbiå Bì ìëé àì ék àøiå ©−£¬©¨«©©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−
:Bnr B÷áàäa á÷ré Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

æëEçlLà àì øîàiå øçMä äìr ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½
:éðzëøa-íà ékçëøîàiå EîM-äî åéìà øîàiå ¦−¦¥«©§¨«¦©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤

:á÷réèëék EîL ãBò øîàé á÷ré àì øîàiå ©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−
íéLðà-írå íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−

:ìëezåìEîL àp-äãébä øîàiå á÷ré ìàLiå ©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½
f änì øîàiåì ìàLz ä:íL Búà Cøáéå éîL ©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz exzi t"y zgiy)

ÏÎezÂ . . ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk(כט (לב, ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ«»
ׁשהּדבר  ולטען ּכ על להצטּדק עלּול רע מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיהּודי

ׁשּנֹולד  לפני עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּבדר) ּבפסּוקנּו נמצאת זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה

לנּצח  ּבכחֹו ׁשּיׁש ּומּובן "יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּצחּות):

ׁשּיהיה  עליו הכריז הּמלא אם ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאפילּו

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו ְְִִִֵָָָטּפׁש,

éùéìùàìéúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷ré àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìûáìBì-çøæiå ¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«©¦§©´

-ìr rìö àeäå ìûeðt-úà øár øLàk LîMä©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬Ÿ¥−©©
:Bëøéâìãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìr §¥«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´

òâð ék äfä íBiä ãr Cøiä ók-ìr øLà äLpä©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ



קעה iyily ,ipy ,oey`x - al - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùéå úùøô
áìãåéçà åNr-ìà åéðôì íéëàìî á÷ré çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈¨¦®

:íBãà äãN øérN äöøàääk øîàì íúà åöéå ©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ
á÷ré Ecár øîà äk åNrì éðãàì ïeøîàú«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ©§§´©«£½Ÿ

:äzr-ãr øçàå ézøb ïáì-íråøBL éì-éäéå ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨©«§¦¦Æ´
éðãàì ãébäì äçìLàå äçôLå ãárå ïàö øBîçå©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ§©¦´©«Ÿ¦½

éðéra ïç-àöîì:E(éåì)æá÷ré-ìà íéëàìnä eáLiå ¦§Ÿ¥−§¥¤«©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ
éçà-ìà eðàa øîàìEúàø÷ì Cìä íâå åNr-ìà E ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½

:Bnr Léà úBàî-òaøàåçøöiå ãàî á÷ré àøéiå §©§©¥¬¦−¦«©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́
-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLà írä-úà õçiå Bì®©©¹©¤¨¨´£¤¦À§¤©¯Ÿ§¤

ì íélîbäå ø÷aä:úBðçî éðLèàBáé-íà øîàiå ©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«©¾Ÿ¤¦¨¬
äðçnä äéäå eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNr¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®§¨¨²©©«£¤¬

:äèéìôì øàLpä(ìàøùé)ééáà éýìû á÷ré øîàiå ©¦§−̈¦§¥¨«©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´
áeL éìà øîàä ýåýé ÷çöé éáà éýìûå íäøáà©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯

:Cnr äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàìàéìkî ézðè÷ §©§§²§«©§§−§¥¦¬¨¦¨«¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ
ék Ecár-úà úéNr øLà úîàä-ìkîe íéãñçä©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨¤©§¤®¦´

iä-úà ézøár éì÷îáì éúééä äzrå äfä ïcøéðL §©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬
:úBðçîáéàøé-ék åNr ãiî éçà ãiî àð éðìévä ©«£«©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥®̈¦«¨¥³

:íéða-ìr íà éðkäå àBáé-ït Búà éëðàâéäzàå ¨«Ÿ¦ÆŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´
ìBçk Erøæ-úà ézîNå Cnr áéèéà áèéä zøîà̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ§´

:áøî øôqé-àì øLà íiä©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ(ד (לב, «ƒ¿««¬…«¿»ƒ

אל  מלאכים ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

לי  "ויהי יעקב ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעׂשו

עני  ׁשּנאמר הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשֹור

לא  עדין ׁשעׂשו והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹורֹוכב

"אל  ׁשּבאנּו לנּו והתּברר לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָנתּברר.

עֹוד  הּגאּלה אל ׁשהּדר יעקב הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעׂשו",

לאּטי". אתנהלה "ואני – ְְֲֲֲִִִֶַַָָֻארּכה

,ïåùàø
éðùãéBãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²

:åéçà åNrì äçðîåèíéLéúe íéúàî íéfr ¦§−̈§¥¨¬¨¦«¦¦´¨©½¦§¨¦−
:íéøNr íéìéàå íéúàî íéìçø íéøNræèíélîb ¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬¤§¦«§©¦¯

ìL íäéðáe úB÷éðéîíéøôe íéraøà úBøt íéL ¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ¨¦´
:äøNr íøérå íéøNr úðúà äøNræé-ãéa ïziå £¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«©¦¥Æ§©

eøár åéãár-ìà øîàiå Bcáì øãr øãr åéãár£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ¦§´

:øãr ïéáe øãr ïéa eîéNz çåøå éðôìçéåöéå §¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤©§©¬
EìàLe éçà åNr ELâôé ék øîàì ïBLàøä-úà¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ

éðôì älà éîìe Cìú äðàå äzà-éîì øîàì:E ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«
èéäçeìL àåä äçðî á÷réì Ecárì zøîàå§¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈

:eðéøçà àeä-íâ äpäå åNrì éðãàìëíb åöéå ©«Ÿ¦−§¥®̈§¦¥¬©−©«£¥«©§©º©´
íéëìää-ìk-úà íb éLéìMä-úà íb éðMä-úà¤©¥¦À©µ¤©§¦¦½©µ¤¨©´Ÿ§¦½
åNr-ìà ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãrä éøçà©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´¤¥½̈

:Búà íëàöîaàëá÷ré Ecár äpä íb ízøîàå §Ÿ©«£¤−Ÿ«©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ
éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà øîà-ék eðéøçà©«£¥®¦«¨©º£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤¤́§¨½̈

:éðô àOé éìeà åéðô äàøà ïë-éøçàåáëøárzå §©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈©−¦¨¬¨¨«©©«£¬Ÿ
:äðçna àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìr äçðnä©¦§−̈©¨®̈§²¨¬©©«§¨©−©©«£¤«

âë-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla | í÷iå©¨´¨©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤
øáriå åéãìé øNr ãçà-úàå åéúçôL ézLúà §¥´¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−

:÷aé øárîãëøáriå ìçpä-úà íøáriå íçwiå ©«£©¬©«Ÿ©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−
:Bì-øLà-úàäëBnr Léà ÷áàiå Bcáì á÷ré øúeiå ¤£¤«©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½

:øçMä úBìr ãråëòbiå Bì ìëé àì ék àøiå ©−£¬©¨«©©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−
:Bnr B÷áàäa á÷ré Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

æëEçlLà àì øîàiå øçMä äìr ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½
:éðzëøa-íà ékçëøîàiå EîM-äî åéìà øîàiå ¦−¦¥«©§¨«¦©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤

:á÷réèëék EîL ãBò øîàé á÷ré àì øîàiå ©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−
íéLðà-írå íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−

:ìëezåìEîL àp-äãébä øîàiå á÷ré ìàLiå ©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½
f änì øîàiåì ìàLz ä:íL Búà Cøáéå éîL ©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz exzi t"y zgiy)

ÏÎezÂ . . ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk(כט (לב, ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ«»
ׁשהּדבר  ולטען ּכ על להצטּדק עלּול רע מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיהּודי

ׁשּנֹולד  לפני עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּבדר) ּבפסּוקנּו נמצאת זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה

לנּצח  ּבכחֹו ׁשּיׁש ּומּובן "יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּצחּות):

ׁשּיהיה  עליו הכריז הּמלא אם ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאפילּו

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו ְְִִִֵָָָטּפׁש,

éùéìùàìéúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷ré àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìûáìBì-çøæiå ¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«©¦§©´

-ìr rìö àeäå ìûeðt-úà øár øLàk LîMä©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬Ÿ¥−©©
:Bëøéâìãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìr §¥«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´

òâð ék äfä íBiä ãr Cøiä ók-ìr øLà äLpä©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ



iyingקעו ,iriax - cl ,bl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äLpä ãéâa á÷ré Cøé-óëaâìàá÷ré àOiå §©¤¤́©«£½Ÿ§¦−©¨¤«©¦¨̧©«£¹Ÿ
Léà úBàî òaøà Bnrå àa åNr äpäå àøiå åéðér¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾©§©¬¥−¦®
ézL ìrå ìçø-ìrå äàì-ìr íéãìéä-úà õçiå©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ§©¨¥½§©−§¥¬

:úBçôMäáïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå ©§¨«©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−
-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì-úàå äðLàø¦«Ÿ®̈§¤¥¨³¦«¨¤¸¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤

:íéðøçà óñBéâäöøà eçzLiå íäéðôì øár àeäå ¥−©«£Ÿ¦«§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ
:åéçà-ãr BzLb-ãr íéîrt òáLãåNr õøiå ¤´©§¨¦½©¦§−©¨¦«©¨̧¨¥¨³

-ìr ìtiå eä÷açéå Búàø÷ìáéúëåøàåöéø÷åéøàeö ¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léå:ekáiå eääíéLpä-úà àøiå åéðér-úà àOiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ

íéãìéä øîàiå Cl älà-éî øîàiå íéãìéä-úàå§¤©§¨¦½©−Ÿ¤¦¥´¤®̈©Ÿ©¾©§¨¦¾
:Ecár-úà íéýìû ïðç-øLà£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓÚt Ú·L ‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ(ג (לג, «ƒ¿««¿»∆«¿»ƒ
אֹופּנים. ׁשני יׁש הרע ‡B¯ּבברּור Èelb C¯„a מאיר הּמברר – ְְִֵֵֵַַָ¿∆∆ƒְִֵֵַָ

נׁשאר  הּוא ּכי למברר, ּיתרֹון יׁש זה ּבאפן ּגדֹול. אֹור הּמתּברר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעל

הּמתּברר. אל יֹורד ואינֹו ‰˙eLaÏ˙ּבדרּגתֹו C¯„a יֹורד הּמברר – ְְְְִֵֵֵֶַַָָ¿∆∆ƒ¿«¿ְֵֵַָ
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ו'התלּבׁש עׂשו אל ירד יעקב אּלּו: הׁשּתחואֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפנימית

הּמתּברר'. ְְִִֵֵַָּבלבּוׁשי
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ÌÈk¯ ÌÈ„ÏÈ‰(יג (לג, «¿»ƒ«ƒ
"ועלּו הּיעּוד לקּיּום מּוכן לּמׁשיח, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹיעקב

עׂשו" הר את  לׁשּפט . . הּבא)מֹוׁשיעים ּפסּוק אבל (רש"י . ְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

נׂשיא  ּבכל זה ּומעין עדין. מּוכנים אינם יׂשראל, עם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ"הילדים",

ּתבֹות: (ראׁשי ‡·eÈיׂשראל ·˜ÚÈ ÏL BˆBvעצמֹו ׁשהּוא ׁשאף ,( ְִֵֵֵָָƒ∆«¬…»ƒְֶֶַַ

הּׁשקּועים  מרעיתֹו, צאן עם ּבּגלּות הּוא מתעּכב לּגאּלה, ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹֻמּוכן

הּוא  חּב"ד נׂשיאי ׁשל ּכבֹוד ׁשּמנּוחתם הּטעם וזהּו ּבּגלּות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעדין

על  ׁשהֹולכים ידי על מרעיתם, לצאן לעזֹור ּכדי - לארץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחּוץ

.הּמצטר ּכל על ּומבּקׁשים ְְְִִִֵַַַַָָה'ּצּיֹון'
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ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'nr a ycw zexb`)

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿
הּׁש"ס על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י כט, הּדין (נזיר את מּפסּוקנּו לֹומד ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשנה, י"ג ּבני היּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", עׂשרה ׁשלׁש "ּבן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשל

מּׁשמעֹון  זה ּדין נלמד מּדּוע לׁשאל, ויׁש "איׁש". הּכתּוב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּוקראם

מצוֹות  לגיל מּגיע ּכׁשּנער ּדהּנה לֹומר, ויׁש מראּובן. ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹולוי,

אּלא  ּבאלקּות, ראּיה ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה עֹומד הּוא ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאין

המׁשכת  היא העבֹודה ּומּטרת ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמעֹון, ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָּבדרּגת

ׁשם  על ּכן (ׁשּנקרא לוי ּדרּגת העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאֹור

אלי"). איׁשי יּלוה ִִִֵֶַַַַָ"הּפעם

éùùáéEì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
éøçà Erøæìe äpðzà:õøàä-úà ïzà Eâéìriå ¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤©©¬©

:Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìrîãéá÷ré áviå ¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«©©¥̧©«£¹Ÿ
Cqiå ïáà úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤®̈¤©©¥³

:ïîL äéìr ÷öiå Cñð äéìråèíL-úà á÷ré àø÷iå ¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´



קעז iyy - dl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éì-eðúe éìà eøîàz øLàk äðzàå ïzîe©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−¥¨®§¦¬
-úàáéúëøòðäéø÷:äMàì ørpäâéá÷ré-éðá eðriå ¤©©«£−̈§¦¨«©©«£¸§¥©«£¹Ÿ

øLà eøaãéå äîøîa åéáà øBîç-úàå íëL-úà¤§¤̧§¤£¬¨¦²§¦§−̈©§©¥®£¤´
:íúçà äðéc úà ànèãéìëeð àì íäéìà eøîàiå ¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ

-øLà Léàì eðúçà-úà úúì äfä øácä úBNrì©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤
:eðì àåä ätøç-ék äìør BìåèúBàð úàæa-Cà ´¨§®̈¦«¤§¨¬¦−¨«©§−Ÿ¥´

:øëæ-ìk íëì ìnäì eðîë eéäz íà íëìæèepúðå ¨¤®¦µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−¨¨¨«§¨©³
eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®§¨©´§

:ãçà írì eðééäå íëzàæéeðéìà eòîLú àì-íàå ¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−
:eðëìäå eðza-úà eðç÷ìå ìBnäìçéíäéøáã eáèéiå §¦®§¨©¬§¤¦¥−§¨¨«§©¦«§¬¦§¥¤−

:øBîç-ïa íëL éðéráe øBîç éðéraèéøçà-àìå §¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«§«Ÿ¥©³
àeäå á÷ré-úáa õôç ék øácä úBNrì ørpä©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©©«£®Ÿ§´

:åéáà úéa ìkî ãaëðëBða íëLe øBîç àáiå ¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«©¨¬Ÿ£²§¤¬§−
:øîàì íøér éLðà-ìà eøaãéå íøér ørL-ìà¤©´©¦¨®©§©§²¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ

àëõøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®
:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð íúða-úà¤§Ÿ¨Æ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«

áëì íéLðàä eðì eúàé úàæa-CàúBéäì eðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−
:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì ìBnäa ãçà írì§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«

âëCà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ
:eðzà eáLéå íäì äúBàðãëøBîç-ìà eòîLiå ¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«©¦§§³¤£Æ

øëæ-ìk eìniå Bøér ørL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈
:Bøér ørL éàöé-ìkäëíúBéäa éLéìMä íBiá éäéå ¨«Ÿ§¥−©¬©¦«©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´

äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷ré-éðá-éðL eç÷iå íéáàk«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ
:øëæ-ìk eâøäiå çèa øérä-ìr eàáiå Baøç Léà¦´©§½©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«

åëeç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úàæëeàa á÷ré éða ¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«§¥´©«£ÀŸ¨µ

:íúBçà eànè øLà øérä efáiå íéììçä-ìr©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−£¨«
çë-øLà úàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯£¤

:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéraèëíìéç-ìk-úàå ¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«§¤¨¥¨³
øLà-ìk úàå efáiå eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬

:úéaaìízøër éåì-ìàå ïBòîL-ìà á÷ré øîàiå ©¨«¦©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´
éðàå éføtáe éðrðka õøàä áLéa éðLéàáäì éúàŸ¦¼§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ
éðà ézãîLðå éðekäå éìr eôñàðå øtñî éúî§¥´¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬

:éúéáeàì:eðúBçà-úà äNré äðBækä eøîàiåô ¥¦«©«Ÿ§®©§¾̈©«£¤−¤£¥«

äìàìû-úéá äìr íe÷ á÷ré-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNrå íL-áLåE §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½

éçà åNr éðtî EçøáaE:áBúéa-ìà á÷ré øîàiå §¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½
øLà øëpä éýìû-úà eøñä Bnr øLà-ìk ìàå§¤−¨£¤´¦®¨¦¹¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´

:íëéúìîN eôéìçäå eøähäå íëëúaâäîe÷ðå §«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«§¨¬¨
éúà äðòä ìûì çaæî íM-äNràå ìû-úéa äìrðå§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³Ÿ¦Æ

:ézëìä øLà Cøca éãnr éäéå éúøö íBéaãeðziå §´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦©¦§´
-úàå íãéa øLà øëpä éýìû-ìk úà á÷ré-ìà¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈§¤
úçz á÷ré íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ©¬©

:íëL-ír øLà äìàääíéýìû úzç | éäéå eòqiå ¨«¥−̈£¤¬¦§¤«©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À
éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñ øLà íéørä-ìr©¤«¨¦Æ£¤Æ§¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬

:á÷réåàåä ïrðk õøàa øLà äæeì á÷ré àáiå ©«£«Ÿ©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−
:Bnr-øLà írä-ìëå àeä ìà-úéaæçaæî íL ïáiå ¥«¥®−§¨¨¨¬£¤¦«©¦³¤¨Æ¦§¥½©

åéìà eìâð íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³¥¨Æ
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûäçú÷ðéî äøác úîzå ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́

àø÷iå ïBlàä úçz ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−©´©¨«©®©¦§¨¬
:úeëa ïBlà BîLôèãBò á÷ré-ìà íéýìû àøiå §−©¬¨«©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½

:Búà Cøáéå íøà ïctî Bàáaéíéýìû Bì-øîàiå §Ÿ−¦©©´£¨®©§−̈¤Ÿ«©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−
-íà ék á÷ré ãBò EîL àøwé-àì á÷ré EîL¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸¹©«£ÀŸ¦³¦
ìàøNé BîL-úà àø÷iå EîL äéäé ìàøNé: ¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬¤§−¦§¨¥«

àééBb äáøe äøt écL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb ìä÷e:eàöé E §©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'nr a ycw zexb`)

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿
הּׁש"ס על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י כט, הּדין (נזיר את מּפסּוקנּו לֹומד ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשנה, י"ג ּבני היּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", עׂשרה ׁשלׁש "ּבן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשל

מּׁשמעֹון  זה ּדין נלמד מּדּוע לׁשאל, ויׁש "איׁש". הּכתּוב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּוקראם

מצוֹות  לגיל מּגיע ּכׁשּנער ּדהּנה לֹומר, ויׁש מראּובן. ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹולוי,

אּלא  ּבאלקּות, ראּיה ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה עֹומד הּוא ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאין

המׁשכת  היא העבֹודה ּומּטרת ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמעֹון, ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָּבדרּגת

ׁשם  על ּכן (ׁשּנקרא לוי ּדרּגת העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאֹור

אלי"). איׁשי יּלוה ִִִֵֶַַַַָ"הּפעם

éùùáéEì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
éøçà Erøæìe äpðzà:õøàä-úà ïzà Eâéìriå ¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤©©¬©

:Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìrîãéá÷ré áviå ¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«©©¥̧©«£¹Ÿ
Cqiå ïáà úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤®̈¤©©¥³

:ïîL äéìr ÷öiå Cñð äéìråèíL-úà á÷ré àø÷iå ¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´



iriayקעח - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìà-úéa íéýìû íL Bzà øac øLà íB÷nä©¨À£¤Á¦¤̧¦¬¨²¡Ÿ¦−¥«¥«
æèàBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´

:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå äúøôàæééäéå ¤§®̈¨©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«©§¦¬
éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½

:ïa Cì äæ-íâ-ékçéäúî ék dLôð úàöa éäéå ¦«©¤¬−̈¥«©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå éðBà-ïa BîL àø÷zåèéúîzå ©¦§¨¬§−¤¦®§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«©−̈¨

:íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçøëáviå ¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤©©¥¯
ìçø-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìr äávî á÷ré©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨®̈¦²©¤¬¤§ª«©¨¥−

:íBiä-ãràëäàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå ©©«©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨
:øãr-ìcâîìáëàåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå §¦§©¥«¤©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½

òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå ïáeàø Cìiå©¥¤́§¥½©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−
ìàøNéô:øNr íéðL á÷ré-éðá eéäiåâëäàì éða ¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«§¥´¥½̈

øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷ré øBëa§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈
:ïeìáæeãë:ïîéðáe óñBé ìçø éðaäëääìá éðáe §ª«§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«§¥³¦§¨Æ

:éìzôðå ïc ìçø úçôLåëäàì úçôL ätìæ éðáe ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈
:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷ré éða älà øLàå ãb́̈§¨¥®¥µ¤§¥´©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«

æëòaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷ré àáiå©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®
:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáç àåäçëeéäiå ¦´¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«©¦«§−

:äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîéèë÷çöé òåâiå §¥´¦§®̈§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«©¦§©̧¦§¨³
Búà eøa÷iå íéîé òáNe ï÷æ åénr-ìà óñàiå úîiå©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®©¦§§´Ÿ½

:åéða á÷réå åNrôåìààeä åNr úBãìz älàå ¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬
:íBãàáäãr-úà ïrðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNr ¡«¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈

-úa äðr-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©
:éeçä ïBòáöâúBçà ìàrîLé-úa úîNa-úàå ¦§−©«¦¦«§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬

:úBéáðãäãìé úîNáe æôéìà-úà åNrì äãr ãìzå §¨«©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦®̈¨´§©½¨§−̈
:ìàeòø-úàääãìé äîáéìäàåáéúëùéòé-úàéø÷-úà ¤§¥«§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤

øLà åNr éða älà çø÷-úàå íìré-úàå Leòé§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬
:ïrðk õøàa Bì-eãléååéða-úàå åéLð-úà åNr çwiå ª§−§¤¬¤§¨«©©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´

-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð-ìk-úàå åéúða-úàå§¤§Ÿ¨»§¤¨©§´¥¼§¤¦§¥´§¤
ïrðk õøàa Lëø øLà Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk̈§¤§À§¥Æ¨¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§®̈©

:åéçà á÷ré éðtî õøà-ìà CìiåæíLeëø äéä-ék ©¥¤́¤¤½¤¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«¦«¨¨¯§¨²
úàNì íäéøeâî õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø̈−¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤§«¥¤Æ¨¥´

:íäéð÷î éðtî íúàçåNr øérN øäa åNr áLiå Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈
:íBãà àeäèøäa íBãà éáà åNr úBãìz älàå ¬¡«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−

:øérNéúLà äãr-ïa æôéìà åNr-éða úBîL älà ¥¦«¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤
:åNr úLà úîNa-ïa ìàeòø åNràééða eéäiå ¥½̈§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«©¦«§−§¥´
:æð÷e ízrâå Bôö øîBà ïîéz æôéìàáé| òðîúå ¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«§¦§©´

-úà æôéìàì ãìzå åNr-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä̈«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤¤¡¦©−¤
:åNr úLà äãr éða älà ÷ìîrâééða älàå £¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«§¥̧¤Æ§¥´

nL çøæå úçð ìàeòøúîNá éða eéä älà äfîe ä §¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤¨½§¥¬¨§©−
:åNr úLàãéäðr-úá äîáéìäà éða eéä älàå ¥¬¤¥¨«§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²

åNrì ãìzå åNr úLà ïBòáö-úaáéúëùéòé-úà ©¦§−¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈
éø÷:çø÷-úàå íìré-úàå Leòé-úàåèéôelà älà ¤§¬§¤©§−̈§¤«Ÿ©¥−¤©¥´

óelà ïîéz óelà åNr øBëa æôéìà éða åNr-éðá§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈©³¥¨Æ©´
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBàæèóelà çø÷ óelà ½̈©¬§−©¬§©«©¬²Ÿ©©¬

íBãà õøàa æôéìà éôelà älà ÷ìîr óelà ízrb©§−̈©´£¨¥®¥´¤©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½
:äãr éða älàæéóelà åNr-ïa ìàeòø éða älàå ¥−¤§¥¬¨¨«§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬

éôelà älà äfî óelà änL óelà çøæ óelà úçð©̧©Æ©´¤½©©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³
:åNr úLà úîNá éða älà íBãà õøàa ìàeòø§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

çéóelà Leòé óelà åNr úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²©¬
äðr-úa äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìré©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²©£−̈

:åNr úLàèéàeä íäéôelà älàå åNr-éðá älà ¥¬¤¥¨«¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬
:íBãàñ ¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ai zeniyx)

ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ(א (לו, ≈»¡
מצוה, והיא ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכתיב

'וה'ּקא החּיּות ּברם, העֹולם. את ּומזּככת מבררת זֹו מלאכה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכן

על  ׁשרֹומז נּדה, ּדם ענין והּוא ׁשלילי. ּדבר היא זֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָּבמלאכה

מטּמא). אדם מראה ּדוקא (ולכן רצּוי ּבלּתי ּבאפן הּדם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרתיחת

הּוא מ"עׂשו ּבאה זֹו "‡„ÌBּורתיחה ׁשם על ּכן ׁשּנקרא ,"Ì„‡‰ ְִִֵָָָָ¡ְִֵֵֶַָ»»…
Ì„‡‰ ימי ׁשז' שנט, עמ' לזח"ג יצחק לוי לּקּוטי (ּוראה הּזה". »»…ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

אדֹום). מלכי ז' ּכמֹו הם ְְֱִֵֵַָנּדה

éòéáùëïèBì õøàä éáLé éøçä øérN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬
:äðrå ïBòáöå ìáBLåàëälà ïLéãå øöàå ïBLãå §−̈§¦§¬©«£¨«§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤

:íBãà õøàa øérN éða éøçä éôelàáë-éðá eéäiå ©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−§¤¬¤¡«©¦«§¬§¥«
:òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBìâëéða älàå −̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«§¥̧¤Æ§¥´

:íðBàå BôL ìáérå úçðîe ïåìr ìáBLãëälàå ½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«§¥¬¤
äðrå äiàå ïBòáö-éðá-úà àöî øLà äðr àeä §¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧¨¨³¤

:åéáà ïBòáöì íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«
äë:äðr-úa äîáéìäàå ïLc äðr-éðá älàååëälàå §¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«§¥−¤

xihtn - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éðaæëälà §¥´¦®̈¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«¥−¤
:ï÷rå ïåræå ïäìa øöà-éðaçëõeò ïLéã-éðá älà §¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«¥¬¤§¥«¦−̈¬

:ïøàåèëìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà ©«£¨«¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈
:äðr óelà ïBòáö óelàìøöà óelà ïLc óelà ©¬¦§−©¬£¨«©¬¦²Ÿ©¬¥−¤

õøàa íäéôlàì éøçä éôelà älà ïLéc óelà©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤
:øérNôàìõøàa eëìî øLà íéëìnä älàå ¥¦«§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤

:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôì íBãàáìCìîiå ¡®¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ
:äáäðc Bøér íLå øBòa-ïa òìa íBãàaâìúîiå ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨©−̈¨
:äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìaãìúîiå ®̈©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«©−̈¨
:éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBéäìúîiå ®̈©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«©−̈¨

ïéãî-úà äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLçª®̈©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ
:úéår Bøér íLå áàBî äãNaåìCìîiå ããä úîiå ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ

:ä÷øNnî äìîN åézçzæìCìîiå äìîN úîiå ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ
:øäpä úBáçøî ìeàL åézçzçììeàL úîiå ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨¨®

:øBaër-ïa ïðç ìra åézçz Cìîiåèììra úîiå ©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«©»̈¨»©´©
eòt Bøér íLå øãä åézçz Cìîiå øBaër-ïa ïðç̈¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«

îíúî÷îì íúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìr óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

àî:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelàáîóelà ©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ©¬
:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷âîìûécâî óelà §©²©¬¥−̈©¬¦§¨«©¬©§¦¥−

õøàa íúáLîì íBãà éôelà | älà íøér óelà©´¦¨®¥´¤©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤
:íBãà éáà åNr àeä íúfçà£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚ Ûel‡(מג (לו, «ƒ»
ÁÈLn‰ CÏnÏ (˙B¯ˆB‡) ˙BÈ¯ÂÒz Ì¯ÚÏ „È˙Ú ‡e‰L ּבראׁשית) ∆»ƒ«¬…«¿»ƒ»«∆∆«»ƒ«ְִֵ

ַָרּבה)

ׁשהּוא  אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּפעּלה  מצינּו ּכסלו י"ט ה ּגאּלה ּבחג אף והּנה, זֹו. ּגלּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻֻמּטרת

והגּדיל  ה' "הפליא ּכֹותב הּזקן רּבנּו העֹולם: אּמֹות על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוהׁשּפעה

ּבעיני . . ‰ÌÈnÚלעׂשֹות ÏÎÂ ÌÈ¯O‰ Ïk מדינֹות ּבכל אׁשר ְֲֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒְְֲִֶָ

על  להׁשּפיע להׁשּתּדל החּיּוב ּדבר על למדים ּומּכאן ."ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמל

הרמּב"ם  ּדין ּכפסק נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות לקּים העֹולם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻאּמֹות

ספ"ח) מלכים .(הלכֹות ְְִִָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîîíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
óelà äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬

:úúéàî:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà §¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ
áî:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelàâîóelà ©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«©¬

íúáLîì íBãà éôelà | älà íøér óelà ìûécâî©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ
:íBãà éáà åNr àeä íúfçà õøàa§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

.ïîéñ ä"èéì÷ .íé÷åñô ã"ð÷ ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily



קעט xihtn - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éðaæëälà §¥´¦®̈¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«¥−¤
:ï÷rå ïåræå ïäìa øöà-éðaçëõeò ïLéã-éðá älà §¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«¥¬¤§¥«¦−̈¬

:ïøàåèëìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà ©«£¨«¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈
:äðr óelà ïBòáö óelàìøöà óelà ïLc óelà ©¬¦§−©¬£¨«©¬¦²Ÿ©¬¥−¤

õøàa íäéôlàì éøçä éôelà älà ïLéc óelà©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤
:øérNôàìõøàa eëìî øLà íéëìnä älàå ¥¦«§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤

:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôì íBãàáìCìîiå ¡®¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ
:äáäðc Bøér íLå øBòa-ïa òìa íBãàaâìúîiå ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨©−̈¨
:äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìaãìúîiå ®̈©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«©−̈¨
:éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBéäìúîiå ®̈©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«©−̈¨

ïéãî-úà äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLçª®̈©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ
:úéår Bøér íLå áàBî äãNaåìCìîiå ããä úîiå ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ

:ä÷øNnî äìîN åézçzæìCìîiå äìîN úîiå ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ
:øäpä úBáçøî ìeàL åézçzçììeàL úîiå ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨¨®

:øBaër-ïa ïðç ìra åézçz Cìîiåèììra úîiå ©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«©»̈¨»©´©
eòt Bøér íLå øãä åézçz Cìîiå øBaër-ïa ïðç̈¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«

îíúî÷îì íúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìr óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

àî:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelàáîóelà ©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ©¬
:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷âîìûécâî óelà §©²©¬¥−̈©¬¦§¨«©¬©§¦¥−

õøàa íúáLîì íBãà éôelà | älà íøér óelà©´¦¨®¥´¤©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤
:íBãà éáà åNr àeä íúfçà£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚ Ûel‡(מג (לו, «ƒ»
ÁÈLn‰ CÏnÏ (˙B¯ˆB‡) ˙BÈ¯ÂÒz Ì¯ÚÏ „È˙Ú ‡e‰L ּבראׁשית) ∆»ƒ«¬…«¿»ƒ»«∆∆«»ƒ«ְִֵ

ַָרּבה)

ׁשהּוא  אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּפעּלה  מצינּו ּכסלו י"ט ה ּגאּלה ּבחג אף והּנה, זֹו. ּגלּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻֻמּטרת

והגּדיל  ה' "הפליא ּכֹותב הּזקן רּבנּו העֹולם: אּמֹות על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוהׁשּפעה

ּבעיני . . ‰ÌÈnÚלעׂשֹות ÏÎÂ ÌÈ¯O‰ Ïk מדינֹות ּבכל אׁשר ְֲֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒְְֲִֶָ

על  להׁשּפיע להׁשּתּדל החּיּוב ּדבר על למדים ּומּכאן ."ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמל

הרמּב"ם  ּדין ּכפסק נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות לקּים העֹולם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻאּמֹות

ספ"ח) מלכים .(הלכֹות ְְִִָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîîíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
óelà äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬

:úúéàî:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà §¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ
áî:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelàâîóelà ©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«©¬

íúáLîì íBãà éôelà | älà íøér óelà ìûécâî©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ
:íBãà éáà åNr àeä íúfçà õøàa§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

.ïîéñ ä"èéì÷ .íé÷åñô ã"ð÷ ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily



קפ
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìùéå úùøôì äøèôäà ÷øô äéãáåòá

ààíéBba øéöå ýåýé úàî eðrîL äreîL íBãàì ýåýé éðãû øîà-äk äéãár ïBæç£−«Ÿ©§¨®«Ÿ¨©Á£Ÿ¨̧¡Ÿ¦¹¤«¡À§¨̧¨©¹§¥¥³§Ÿ̈Æ§¦Æ©¦´
:äîçìnì äéìr äîe÷ðå eîe÷ çlLáézúð ïè÷ äpä:ãàî äzà éeæa íéBba EâEaì ïBãæ ª½̈²§¨¬¨¨¤−¨©¦§¨¨«¦¥¬¨²Ÿ§©¦−©¦®¨¬©−̈§«Ÿ§³¦§Æ

:õøà éðãéøBé éî Baìa øîà BzáL íBøî òìñ-éåâçá éðëL EàéMäãøLpk déaâz-íà ¦¦¤½«Ÿ§¦¬§©§¥¤−©§´¦§®Ÿ¥´§¦½¦¬«¦¥−¦¨«¤¦©§¦´©©¤½¤
p÷ íéù íéáëBk ïéa-íàå:ýåýé-íàð EãéøBà íMî EäéããBL-íà Eì-eàa íéápb-íà §¦¥¬«¨¦−¦´Ÿ¦¤®¦¨¬¦«§−§ª§Ÿ̈«¦©¨¦³¨«§Æ¦´§¥

éà äìéì:úBììr eøéàLé àBìä Cì eàa íéøöa-íà íic eáðâé àBìä äúéîãð CåéàC ©½§¨¥´¦§¥½¨£¬¦§§−©¨®¦«Ÿ§¦Æ¨´½̈£−©§¦¬«Ÿ¥«¥µ
:åéðtöî eòáð åùr eùtçðæéLðà Eì eìëé EeàéMä Eúéøá éLðà ìk EeçlL ìeábä-ãr ¤§§´Ÿ¥½̈Ÿ¦§−©§ª¨«©©§´¦§ÀµŸ©§¥´§¦¤½¦¦²¨«§¬§−©§¥´

ézçz øBæî eîéùé Eîçì EîìL:Ba äðeáz ïéà Eçézãáàäå ýåýé-íàð àeää íBia àBìä §Ÿ¤®©§§À¨¦³Ÿ¨Æ©§¤½¥¬§−̈«£²©¬©−§ª§Ÿ̈®§©«£©§¦³
:åNr øäî äðeáúe íBãàî íéîëçèéøBaâ ezçååùr øäî Léà-úøké ïrîì ïîéz E £¨¦Æ¥«¡½§−̈¥©¬¥¨«§©¬¦¤−¥¨®§©¯©¦¨«¤¦²¥©¬¥¨−Ÿ

:ìèwîééçà ñîçî:íìBòì zøëðå äLeá Eqëz á÷ré EàéúBáL íBéa ãâpî Eãîr íBéa ¦¨«¤¥«£©²¨¦¬©«£−Ÿ§©§´¨®§¦§©−¨§¨«§Æ£¨«§´¦¤½¤§²§¬
:íäî ãçàk äzà-íb ìøBâ ecé íéìLeøé-ìrå åéørL eàa íéøëðå Bìéç íéøæáéàøz-ìàå ¨¦−¥®§¨§¦º¨´§¨À̈§©§«¨©̧¦Æ©´½̈©©−̈§©©¬¥¤«§©¥³¤

éçà-íBéáét ìcâz-ìàå íãáà íBéa äãeäé-éðáì çîNz-ìàå Bøëð íBéa E:äøö íBéa E §«¨¦̧Æ§´¨§½§©¦§©¬¦§¥«§−̈§´¨§¨®§©©§¥¬¦−§¬¨¨«
âéäðçìLz-ìàå Bãéà íBéa Búrøa äzà-íâ àøz-ìà íãéà íBéa énr-ørLá àBáz-ìà©¨³§©«©©¦Æ§´¥½̈©¥¯¤©©¨²§¨«¨−§´¥®§©¦§©¬§¨

:Bãéà íBéa BìéçáãéíBéa åéãéøN øbñz-ìàå åéèéìt-úà úéøëäì ÷øtä-ìr ãîrz-ìàå §¥−§¬¥«§©©«£ŸÆ©©¤½¤§©§¦−¤§¦¨®§©©§¥¬§¦−̈§¬
:äøöåè:ELàøa áeLé Eìîb Cl äNré úéùr øLàk íéBbä-ìk-ìr ýåýé-íBé áBø÷-ék ¨¨«¦«¨¬«§Ÿ̈−©¨©¦®©«£¤³¨¦̧Ÿ¨Æ¥¨´¤½̈§ª«§−¨¬§Ÿ¤«

æè:eéä àBìk eéäå eòìå eúLå ãéîz íéBbä-ìë ezLé éLã÷ øä-ìr íúéúL øLàk ék¦À©«£¤³§¦¤Æ©©´¨§¦½¦§¬¨©¦−¨¦®§¨´§¨½§¨−§¬¨«
æé:íäéLøBî úà á÷ré úéa eLøéå Lã÷ äéäå äèéìô äéäz ïBiö øäáeçéá÷ré-úéá äéäå §©¬¦²¦«§¤¬§¥−̈§¨´¨®Ÿ¤§¨«§Æ¥´©£½Ÿ¥−¨«¥¤«§¨¨Á¥«©£¸Ÿ

ì åNr úéáe äáäì óñBé úéáe Làåùr úéáì ãéøN äéäé-àìå íeìëàå íäá e÷ìãå L÷ ¥¹¥¯¥´¤«¨À̈¥³¥¨Æ§©½§¨§¬¨¤−©«£¨®§Ÿ¦«§¤³¨¦Æ§¥´¥½̈Ÿ
:øac ýåýé ékèéìt-úà äìôMäå åùr øä-úà áâpä eLøéåíéøôà äãN-úà eLøéå íézL ¦¬§Ÿ̈−¦¥«§¨«§¸©¤¹¤¤©´¥À̈Ÿ§©§¥¨Æ¤§¦§¦½§¨«§Æ¤§¥´¤§©½¦

:ãrìbä-úà ïîéðáe ïBøîL äãN úàåëíéðrðk-øLà ìûøNé éðáì äfä-ìçä úìâå §¥−§¥´«Ÿ§®¦§¨¦−¤©¦§¨«§¨ª´©¥«©Â¤Â¦§¥̧¦§¨¥³£¤§©«£¦Æ
:áâpä éør úà eLøé ãøôña øLà íéìLeøé úìâå úôøö-ãràëïBiö øäa íérLBî eìrå ©¨´§©½§¨ª¬§«¨©−¦£¤´¦§¨¨®¦§¾¥−¨¥¬©¤«¤§¨³«¦¦Æ§©´¦½

ì:äëeìnä ýåýéì äúéäå åùr øä-úà ètL ¦§−Ÿ¤©´¥¨®Ÿ§¨«§¨¬©«Ÿ̈−©§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l
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:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל רביעי, אור לי"ד כסלו

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' טבת, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 כבוד המשתתפים במסיבת חנוכה בכפר ארגנטינה אשר בארצנו הקדושה 

תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בנועם נודעתי מהתועדותם בימי חנוכה, אשר בודאי, כבכל קבוץ בני ישראל החרדים לדבר ה', 

נשמעו דברי תורה, ובאופן שיביאו הדיבורים לידי מעשה, ז.א.

להוספה בתורה ומצות, במשך כל השנה הבאה לאחרי זה...

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.



לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם קפב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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6:466:548:278:328:599:049:449:4815:4515:4216:1816:1515:2416:19אוקראינה, דונייצק )ח(

6:597:078:398:449:119:169:5610:0015:5415:5016:2716:2415:3316:28אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:327:419:089:139:409:4610:2410:2816:1216:0816:4616:4215:5016:46אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:257:339:019:069:339:3810:1710:2116:0516:0016:3916:3615:4316:40אוקראינה, קייב )ח(

7:327:409:179:229:499:5410:3610:4016:4816:4517:1917:1616:2717:31איטליה, מילאנו )ח(

5:495:518:238:258:538:559:569:5818:1318:1518:3518:3717:5718:41אקוואדור, קיטו )ח(

5:335:318:328:329:059:0510:1710:1819:4919:5420:1620:2219:3520:36ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:036:009:159:159:469:4511:0111:0221:0221:0821:3321:4020:4921:44ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:597:058:528:569:249:2810:1410:1716:4816:4617:1617:1416:2817:18ארה"ב, בולטימור )ח(

6:516:578:438:479:159:1910:0410:0816:3516:3317:0417:0216:1517:14ארה"ב, ברוקלין )ח(

6:526:588:438:489:159:2010:0510:0816:3416:3217:0317:0116:1517:14ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:317:389:229:269:539:5810:4210:4617:0717:0517:3617:3416:4717:47ארה"ב, דטרויט )ח(

6:526:568:568:599:289:3110:2110:2417:2517:2517:5017:5017:0718:00ארה"ב, היוסטן )ח(

6:316:378:328:369:049:079:569:5916:4916:4717:1517:1416:3017:24ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

6:446:488:518:559:249:2710:1810:2117:3217:3217:5617:5617:1418:06ארה"ב, מיאמי )ח(

6:506:568:408:449:129:1610:0110:0516:2716:2516:5616:5416:0717:08ארה"ב, ניו הייבן )ח(

6:476:548:398:449:109:159:5910:0316:2816:2516:5716:5516:0817:06ארה"ב, שיקאגו )ח(

5:405:418:298:308:588:5910:0510:0718:5919:0319:2319:2718:4419:31בוליביה, לה-פס )ח(
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8:118:199:469:5210:1810:2311:0211:0616:4816:4317:2317:1916:2617:36בלגיה, בריסל )ח(

5:065:067:577:588:288:299:379:3818:4118:4519:0519:1018:2719:18ברזיל, ס. פאולו )ק(
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7:317:409:069:119:379:4210:2010:2516:0315:5916:3916:3515:4116:52בריטניה, לונדון )ח(

7:497:589:199:249:509:5610:3210:3716:0315:5716:4016:3615:4016:54בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:427:519:149:199:469:5110:2810:3316:0415:5916:4016:3615:4216:40גרמניה, ברלין )ח(
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6:506:539:039:069:369:3810:3210:3518:0218:0218:2518:2517:4418:29הודו, בומביי )ח(

6:436:478:589:019:309:3310:2710:3018:0018:0018:2318:2417:4218:28הודו, פונה )ח(

7:007:088:418:469:139:189:5910:0316:0115:5816:3416:3115:4016:35הונגריה, בודפשט )ח(

7:007:078:518:569:249:2810:1310:1616:4116:3917:1017:0816:2217:12טורקיה, איסטנבול )ח(

7:137:199:089:129:419:4510:3110:3417:1017:0917:3817:3716:5117:41יוון, אתונה )ח(

7:207:289:019:069:349:3910:2010:2416:2316:1916:5516:5216:0216:56מולדובה, קישינב )ח(
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8:118:199:519:5610:2210:2711:0711:1117:0417:0017:3717:3416:4317:49צרפת, פריז )ח(

5:385:418:098:118:398:419:409:4317:4917:5018:1118:1317:3218:17קולומביה, בוגוטה )ח(

7:217:279:099:139:409:4510:2810:3216:4816:4617:1817:1616:2817:29קנדה, טורונטו )ח(

7:037:118:488:539:209:2510:0710:1116:1916:1616:5016:4715:5817:01קנדה, מונטריאול )ח(

6:286:348:258:298:589:029:509:5316:3616:3517:0317:0216:1717:06קפריסין, לרנקה )ח(

9:429:5211:0911:1511:4011:4612:2112:2617:4317:3718:2218:1717:2018:21רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:199:2910:4510:5111:1511:2211:5612:0017:1417:0817:5417:4816:5118:07רוסיה, מוסקבה )ח(

8:378:4410:1810:2310:5010:5511:3611:4017:3917:3618:1118:0817:1818:12רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:407:479:239:289:549:5910:4010:4416:4616:4217:1817:1516:2517:28שווייץ, ציריך )ח(

6:206:238:388:409:109:1310:0810:1117:5017:5118:1218:1417:3318:18תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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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