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מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ח תשרי עם המצורף אליו. ומובנת הפליאה והתמי' שהוא מדוכא 

וכו', בה בשעה אשר השגחה העליונה זיכתו והצליחתו לעבוד בעבודת הקדש, עניני צעירי אגו"ח ובנקודה 

הפנימית הפצת המעינות חוצה. והרי ידוע פסק תורתנו כל המקבל עליו וכו'. ויהי רצון שבקרוב ממש יבשר 

טוב בטוב הנראה והנגלה, בכל הענינים אודותם כותב.

והרי נמצאים אנו למחרתו של חדש השביעי, שכשמו - כל ימי החדש בכלל זה, ודרשו רז"ל שמושבע 

הוא בכל טוב, והוא חדש הכללי - שנמשכים עניניו על כל השנה, ובלבד שתהיינה התומ"צ, הצנור והכלים 

להמשכת וקבלת ברכות והשפעות השי"ת.

וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן



ד

mikxan ,ziy`xa zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,oeygxn ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙ÈL‡¯a הארץ ואת הּׁשמים את אלקים ּומביא 1ּברא . ¿≈ƒְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ּפרּוׁש2ּכ"ק ְְְִֵֵֶַַָָ
את  להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר ז"ל, ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹרׁש"י

מהחודׁש אּלא ּפתח 3הּתֹורה טעם ּומה כּו', לכם הּזה ֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
להם  לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ּכח מּׁשּום ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבבראׁשית,

ּגֹוים  לסטים 4נחלת ליׂשראל העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם , ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻ
היא, הקב"ה ׁשל הארץ ּכל להם, אֹומרים הם כּו', ְִִֵֶֶֶֶַָָָָאּתם
:ּוממׁשי וכּו'. ּבעיניו יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָהּוא
וארץ  ׁשמים ּבריאת ּׁשּנאמר מה הּדבר נפלא ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּובאמת

הֹוראה  לׁשֹון היא ּתֹורה הרי ּדינים,5ּבּתֹורה, ספר והיא , ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
(והינּו, כּו' ּבּתֹורה ׁשּנאמר העֹולם ּבריאת ענין ׁשּי ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָּומה
אּמֹות  טענת לתרץ ׁשּצרי ׁשּבגלל לֹומר יּתכן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא

לּתֹורה  ׁשּי ׁשּלא ענין ּבּתֹורה נכּתב לכן ,6העֹולם, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
וגם  לּתֹורה). ׁשּי זה ענין ׁשּגם לֹומר, צרי ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָועלּֿכרח
ענין  ּומהּו ּגֹוים, נחלת להם לתת ענין מהּו להבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָצרי

כּו'. ּבעיניו יׁשר לא ׁשר ְְֲֵֶֶַָָָָָׁשּנתנּה

ּתחּלה CÈLÓÓeב) להקּדים יׁש זה ׁשּלהבין ּב'ּמאמר', «¿ƒְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
הוי' ּדעֹות ּדאל ּדעֹות 7הענין ב' ׁשהן ,8, ְְֲִֵֵֵֵֶָָָָ

ּתחּתֹון  ודעת עליֹון יׁש9ּדעת ׁשּלמעלה עליֹון, ּדעת , ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָ
אין. ּולמעלה יׁש ׁשּלמּטה ּתחּתֹון, ודעת אין. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָּולמּטה
ּבאֹור  הם ׁשניהם ּכי ּביניהם, סתירה אין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּומּכלֿמקֹום
אּלא  הוי'), ּדעֹות אל ׁשּכתּוב מה (ׁשּזהּו ּגּופא ֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהאלקי
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א.1) א, תשט"ו 2)פרשתנו (סה"מ תשט"ז תשט"ו. זה ד"ה גם וראה א'קעה). ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ו ברא בראשית רד"ה

ואילך). מא ע' תשט"ז ואילך. יט ב.3)ע' יב, ו.4)בא קיא, ירה.5)תהלים ערך להרד"ק השרשים ספר ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

קז.6) ע' אדר המאמרים ספר ― מנחם תורת גם ג.7)ראה ב, בתחילתו.8)שמואלֿא תס"ט תקו"ז סח,9)ראה יתרו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a1˜"k ‡È·Óe . ¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆≈ƒ¿

·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ בשושלת החמישי האדמו"ר דובער, שלום רבי «¿¿»«
חב"ד  Ô„ÚŒB˙ÓLאדמו"רי תרע"ו,2) (בשנת זה פסוק על חסידות במאמר ƒ¿»≈∆

תשכ"ו) בשנת זה מאמר אמירת לפני שנים Ï"Êיובל È"L¯ Le¯t על ≈«ƒ«
זה, ÁˆÈ˜פסוק Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»

ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï…»»»ƒ¿«¿ƒ
‡l‡ ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»∆»

L„Á‰Ó3,'eÎ ÌÎÏ ‰f‰ ≈«…∆«∆»∆
בתורה  הראשונה המצוה זו כי

ישראל בני בה »Óe‰שנצטוו
Á˙t ÌÚË הקדושֿברוךֿהוא ««»«
התורה  ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ˙,את

וזאת  הבריאה, ÌeMÓƒבסיפור
BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ Ák…««¬»ƒƒ¿«

ÌÈBb ˙ÏÁ Ì‰Ï ˙˙Ï4, »≈»∆«¬«ƒ
˙Bn‡ e¯Ó‡È Ì‡L∆ƒ…¿À
ÌÈËÒÏ Ï‡¯NÈÏ ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

,'eÎ Ìz‡ ארץ את שכבשתם «∆
האומות מיד בני ‰Ìישראל ≈

Ïkישראל  ,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»∆»
,‡È‰ ‰"·˜‰ ÏL ı¯‡‰»»∆∆ƒ
¯L‡Ï d˙e d‡¯a ‡e‰¿»»¿»»«¬∆
.'eÎÂ ÂÈÈÚa ¯LÈ»»¿≈»¿

CÈLÓÓe במאמר הרש"ב הרבי «¿ƒ
‰c·¯הנזכר: ‡ÏÙ ˙Ó‡·e∆¡∆ƒ¿»«»»

ÌÈÓL ˙‡È¯a ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡«¿ƒ«»«ƒ
‰¯Bz È¯‰ ,‰¯Bza ı¯‡Â»»∆«»¬≈»

‰‡¯B‰ ÔBLÏ ‡È‰5, ƒ¿»»
לנהוג  כיצד È‰Â¿ƒ‡והדרכה

ÌÈÈc ¯ÙÒ,למעשה והלכות ≈∆ƒƒ
˙‡È¯a ÔÈÚ CiL ‰Óe««»ƒ¿«¿ƒ«
‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌÏBÚ‰»»∆∆¡««»

'eÎ?למעשה ולימוד להוראה

¯ÓBÏ ÔÎzÈ ‡lL ,eÈ‰Â)¿«¿∆…ƒ»≈«
הבריאה  בסיפור אין שאכן

אלא  למעשה הוראה בתורה

,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ˙ÚË ı¯˙Ï CÈ¯vL ÏÏ‚aL,הארץ כיבוש לגבי ∆ƒ¿«∆»ƒ¿»≈«¬«À»»
‰¯BzÏ CiL ‡lL ÔÈÚ ‰¯Bza ·zÎ ÔÎÏ6CÈ¯ˆ EÁ¯kŒÏÚÂ , »≈ƒ¿««»ƒ¿»∆…«»«»¿«»¿¬»ƒ

‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,¯ÓBÏ העולם אומות לטענת מענה שהוא לכך CiLבנוסף «∆«ƒ¿»∆«»
.(‰¯BzÏ«»

ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â הדברים של הפנימית המשמעות מה ¿«»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«

כוח  הפסוק לשון – האחד "בראשית". הפסוק על רש"י בפירוש הנזכרים

לעמו  הגיד ÌÈBb,מעשיו ˙ÏÁ Ì‰Ï ˙˙Ï והשניÔÈÚ e‰Óe »≈»∆«¬«ƒ«ƒ¿«
לטענת  ישראל בני של המענה לגבי רש"י דברי המשך של הפנימית המשמעות

הוא  היא, הוא ברוך הקדוש של הארץ "כל אתם": "לסטים העולם אומות

- L‡Ï¯בראה" d˙pL∆¿»»«¬∆
.'eÎ ÂÈÈÚa ¯LÈ»»¿≈»

'¯Ó‡n'a CÈLÓÓe (·«¿ƒ««¬»
הרש"ב, הרבי של הנזכר

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰lL∆¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
ÔÈÚ‰ ‰lÁz המבואר ¿ƒ»»ƒ¿»

החסידות  בתורת ≈¿Ï‡cבהרחבה
'ÈÂ‰ ˙BÚc7, הפסוק על ≈¬»»

הוא  שהקדושֿברוךֿהוא האומר

מבואר  רבים, לשון דעות", "אֿל

ובחסידות  ·'בקבלה Ô‰L∆≈
˙BÚc8 והכרה ה' ידיעת בעניין ≈

ÔBÈÏÚבאלוקות, ˙Úc כפי ««∆¿
מצד  מלמעלה, נראה שהדבר

ÔBzÁzהאלוקות  ˙Ú„Â9, כפי ¿«««¿
האדם  מצד מלמטה נראה שהדבר

ÔBÈÏÚ,התחתון, ˙Úc היא ««∆¿
וההכרה LÈהגישה ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈
ÔÈ‡ ‰hÓÏe,"ש"למעלה היינו ¿«»«ƒ

המציאות  זו והרוחניות, האלוקות

שראויה  "יש"אמיתית להיקרא

היא  הגשמיות, ו"למטה",

אמיתי מציאות ערך לה שאין

"אין". ÔBzÁz,והיא ˙Ú„Â¿«««¿
האדם  בעיני נראים שהדברים כפי

היא  LÈהתחתון ‰hÓlL∆¿«»≈
ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe שהמציאות ¿«¿»«ƒ

ניכר  שקיומו "יש" היא הגשמית

ואילו  במוחש. ונראה ונרגש

העליונה, הרוחנית המציאות

ואיננה  לעין נראית שאיננה מאחר

כ"אין". נחשבת מוחשית

ÌB˜ÓŒÏkÓe שנראות גישות שתי הן תחתון" ו"דעת עליון" ש"דעת למרות ƒ»»
דבר  של לאמיתו הקצה, אל הקצה מן Èkכהפוכות ,Ì‰ÈÈa ‰¯È˙Ò ÔÈ‡≈¿ƒ»≈≈∆ƒ

Ì‰ Ì‰ÈL גם שקיימות וגישות 'דעות' Ùeb‡בעצם È˜Ï‡‰ ¯B‡a ¿≈∆≈»»¡…ƒ»
‰ÈÂ'עצמו  ˙BÚc Ï‡ ·e˙kL ‰Ó e‰fL) גם מתחייב שהדבר היינו ∆∆«∆»≈≈¬»»

באלוקות  קיימות הדעות שתי כי שמשמעו ה'", דעות "אֿל הפסוק לשון מדיוק
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

      ' וגובראשית ברא ה "מאמר ד  )ג

ה   ...........................  ו"כתש'ה ,ח חשון"מבה, פרשת בראשיתשבת 

יג  ........  ו"תשכ'ה ח חשון "מבה, פ בראשית"ששבת  תשיח  )ד

  פרשת בראשית  – לקוטי שיחות  )ה

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

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

טי  ..................................................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ

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

כ  ............................  תרגום מאידיש, טוחוברת  ל שניאורסאהן"ז

אכ  ......................  פרשת בראשית – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

בכ ...................  לשבוע פרשת בראשיתחומש שיעור יומי   )ט

סב  .......................  לשבוע פרשת בראשיתשיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

גס  .............................................  לשבוע פרשת בראשית 

עד  .....................  לשבוע פרשת בראשית "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

עט   ....................  לשבוע פרשת בראשית פרקים ליום' ג –  )יד

צח   ...................  לשבוע פרשת בראשית פרק אחד ליום –  )טו

קט  ......................  לשבוע פרשת בראשית ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

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

  נזיר -ם נדרי משניות  )יח

קיב  ..........................................................    ביאור קהתי

טקי  ...........................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  כק  ...............................................................    י עד דף דמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

נק  .................................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

אנק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  התורי לקוט  )כג

נבק  ...............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

בנק  ............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

גנק  .......................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

גנק  .............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

דנק  ..........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

הנק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

ונק  ...........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

ונק  ..........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

זנק  .........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קנח  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב
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ה

mikxan ,ziy`xa zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,oeygxn ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙ÈL‡¯a הארץ ואת הּׁשמים את אלקים ּומביא 1ּברא . ¿≈ƒְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ּפרּוׁש2ּכ"ק ְְְִֵֵֶַַָָ
את  להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר ז"ל, ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹרׁש"י

מהחודׁש אּלא ּפתח 3הּתֹורה טעם ּומה כּו', לכם הּזה ֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
להם  לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ּכח מּׁשּום ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבבראׁשית,

ּגֹוים  לסטים 4נחלת ליׂשראל העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם , ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻ
היא, הקב"ה ׁשל הארץ ּכל להם, אֹומרים הם כּו', ְִִֵֶֶֶֶַָָָָאּתם
:ּוממׁשי וכּו'. ּבעיניו יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָהּוא
וארץ  ׁשמים ּבריאת ּׁשּנאמר מה הּדבר נפלא ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּובאמת

הֹוראה  לׁשֹון היא ּתֹורה הרי ּדינים,5ּבּתֹורה, ספר והיא , ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
(והינּו, כּו' ּבּתֹורה ׁשּנאמר העֹולם ּבריאת ענין ׁשּי ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָּומה
אּמֹות  טענת לתרץ ׁשּצרי ׁשּבגלל לֹומר יּתכן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא

לּתֹורה  ׁשּי ׁשּלא ענין ּבּתֹורה נכּתב לכן ,6העֹולם, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
וגם  לּתֹורה). ׁשּי זה ענין ׁשּגם לֹומר, צרי ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָועלּֿכרח
ענין  ּומהּו ּגֹוים, נחלת להם לתת ענין מהּו להבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָצרי

כּו'. ּבעיניו יׁשר לא ׁשר ְְֲֵֶֶַָָָָָׁשּנתנּה

ּתחּלה CÈLÓÓeב) להקּדים יׁש זה ׁשּלהבין ּב'ּמאמר', «¿ƒְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
הוי' ּדעֹות ּדאל ּדעֹות 7הענין ב' ׁשהן ,8, ְְֲִֵֵֵֵֶָָָָ

ּתחּתֹון  ודעת עליֹון יׁש9ּדעת ׁשּלמעלה עליֹון, ּדעת , ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָ
אין. ּולמעלה יׁש ׁשּלמּטה ּתחּתֹון, ודעת אין. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָּולמּטה
ּבאֹור  הם ׁשניהם ּכי ּביניהם, סתירה אין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּומּכלֿמקֹום
אּלא  הוי'), ּדעֹות אל ׁשּכתּוב מה (ׁשּזהּו ּגּופא ֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהאלקי
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א.1) א, תשט"ו 2)פרשתנו (סה"מ תשט"ז תשט"ו. זה ד"ה גם וראה א'קעה). ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ו ברא בראשית רד"ה

ואילך). מא ע' תשט"ז ואילך. יט ב.3)ע' יב, ו.4)בא קיא, ירה.5)תהלים ערך להרד"ק השרשים ספר ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

קז.6) ע' אדר המאמרים ספר ― מנחם תורת גם ג.7)ראה ב, בתחילתו.8)שמואלֿא תס"ט תקו"ז סח,9)ראה יתרו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a1˜"k ‡È·Óe . ¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆≈ƒ¿

·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ בשושלת החמישי האדמו"ר דובער, שלום רבי «¿¿»«
חב"ד  Ô„ÚŒB˙ÓLאדמו"רי תרע"ו,2) (בשנת זה פסוק על חסידות במאמר ƒ¿»≈∆

תשכ"ו) בשנת זה מאמר אמירת לפני שנים Ï"Êיובל È"L¯ Le¯t על ≈«ƒ«
זה, ÁˆÈ˜פסוק Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»

ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï…»»»ƒ¿«¿ƒ
‡l‡ ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»∆»

L„Á‰Ó3,'eÎ ÌÎÏ ‰f‰ ≈«…∆«∆»∆
בתורה  הראשונה המצוה זו כי

ישראל בני בה »Óe‰שנצטוו
Á˙t ÌÚË הקדושֿברוךֿהוא ««»«
התורה  ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ˙,את

וזאת  הבריאה, ÌeMÓƒבסיפור
BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ Ák…««¬»ƒƒ¿«

ÌÈBb ˙ÏÁ Ì‰Ï ˙˙Ï4, »≈»∆«¬«ƒ
˙Bn‡ e¯Ó‡È Ì‡L∆ƒ…¿À
ÌÈËÒÏ Ï‡¯NÈÏ ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

,'eÎ Ìz‡ ארץ את שכבשתם «∆
האומות מיד בני ‰Ìישראל ≈

Ïkישראל  ,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»∆»
,‡È‰ ‰"·˜‰ ÏL ı¯‡‰»»∆∆ƒ
¯L‡Ï d˙e d‡¯a ‡e‰¿»»¿»»«¬∆
.'eÎÂ ÂÈÈÚa ¯LÈ»»¿≈»¿

CÈLÓÓe במאמר הרש"ב הרבי «¿ƒ
‰c·¯הנזכר: ‡ÏÙ ˙Ó‡·e∆¡∆ƒ¿»«»»

ÌÈÓL ˙‡È¯a ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡«¿ƒ«»«ƒ
‰¯Bz È¯‰ ,‰¯Bza ı¯‡Â»»∆«»¬≈»

‰‡¯B‰ ÔBLÏ ‡È‰5, ƒ¿»»
לנהוג  כיצד È‰Â¿ƒ‡והדרכה

ÌÈÈc ¯ÙÒ,למעשה והלכות ≈∆ƒƒ
˙‡È¯a ÔÈÚ CiL ‰Óe««»ƒ¿«¿ƒ«
‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌÏBÚ‰»»∆∆¡««»

'eÎ?למעשה ולימוד להוראה

¯ÓBÏ ÔÎzÈ ‡lL ,eÈ‰Â)¿«¿∆…ƒ»≈«
הבריאה  בסיפור אין שאכן

אלא  למעשה הוראה בתורה

,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ˙ÚË ı¯˙Ï CÈ¯vL ÏÏ‚aL,הארץ כיבוש לגבי ∆ƒ¿«∆»ƒ¿»≈«¬«À»»
‰¯BzÏ CiL ‡lL ÔÈÚ ‰¯Bza ·zÎ ÔÎÏ6CÈ¯ˆ EÁ¯kŒÏÚÂ , »≈ƒ¿««»ƒ¿»∆…«»«»¿«»¿¬»ƒ

‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,¯ÓBÏ העולם אומות לטענת מענה שהוא לכך CiLבנוסף «∆«ƒ¿»∆«»
.(‰¯BzÏ«»

ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â הדברים של הפנימית המשמעות מה ¿«»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«

כוח  הפסוק לשון – האחד "בראשית". הפסוק על רש"י בפירוש הנזכרים

לעמו  הגיד ÌÈBb,מעשיו ˙ÏÁ Ì‰Ï ˙˙Ï והשניÔÈÚ e‰Óe »≈»∆«¬«ƒ«ƒ¿«
לטענת  ישראל בני של המענה לגבי רש"י דברי המשך של הפנימית המשמעות

הוא  היא, הוא ברוך הקדוש של הארץ "כל אתם": "לסטים העולם אומות

- L‡Ï¯בראה" d˙pL∆¿»»«¬∆
.'eÎ ÂÈÈÚa ¯LÈ»»¿≈»

'¯Ó‡n'a CÈLÓÓe (·«¿ƒ««¬»
הרש"ב, הרבי של הנזכר

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰lL∆¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
ÔÈÚ‰ ‰lÁz המבואר ¿ƒ»»ƒ¿»

החסידות  בתורת ≈¿Ï‡cבהרחבה
'ÈÂ‰ ˙BÚc7, הפסוק על ≈¬»»

הוא  שהקדושֿברוךֿהוא האומר

מבואר  רבים, לשון דעות", "אֿל

ובחסידות  ·'בקבלה Ô‰L∆≈
˙BÚc8 והכרה ה' ידיעת בעניין ≈

ÔBÈÏÚבאלוקות, ˙Úc כפי ««∆¿
מצד  מלמעלה, נראה שהדבר

ÔBzÁzהאלוקות  ˙Ú„Â9, כפי ¿«««¿
האדם  מצד מלמטה נראה שהדבר

ÔBÈÏÚ,התחתון, ˙Úc היא ««∆¿
וההכרה LÈהגישה ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈
ÔÈ‡ ‰hÓÏe,"ש"למעלה היינו ¿«»«ƒ

המציאות  זו והרוחניות, האלוקות

שראויה  "יש"אמיתית להיקרא

היא  הגשמיות, ו"למטה",

אמיתי מציאות ערך לה שאין

"אין". ÔBzÁz,והיא ˙Ú„Â¿«««¿
האדם  בעיני נראים שהדברים כפי

היא  LÈהתחתון ‰hÓlL∆¿«»≈
ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe שהמציאות ¿«¿»«ƒ

ניכר  שקיומו "יש" היא הגשמית

ואילו  במוחש. ונראה ונרגש

העליונה, הרוחנית המציאות

ואיננה  לעין נראית שאיננה מאחר

כ"אין". נחשבת מוחשית

ÌB˜ÓŒÏkÓe שנראות גישות שתי הן תחתון" ו"דעת עליון" ש"דעת למרות ƒ»»
דבר  של לאמיתו הקצה, אל הקצה מן Èkכהפוכות ,Ì‰ÈÈa ‰¯È˙Ò ÔÈ‡≈¿ƒ»≈≈∆ƒ

Ì‰ Ì‰ÈL גם שקיימות וגישות 'דעות' Ùeb‡בעצם È˜Ï‡‰ ¯B‡a ¿≈∆≈»»¡…ƒ»
‰ÈÂ'עצמו  ˙BÚc Ï‡ ·e˙kL ‰Ó e‰fL) גם מתחייב שהדבר היינו ∆∆«∆»≈≈¬»»

באלוקות  קיימות הדעות שתי כי שמשמעו ה'", דעות "אֿל הפסוק לשון מדיוק
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ux`deו minyd z` miwel` `xa ziy`xa

ׁשל  ּבהאין הּוא עליֹון ּדעת האין. ׁשל ּבחינֹות ּבב' ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהם
מעצמּותֹו ׁשּנמׁש ּכפי האֹור ּבחינת האמּתי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּיׁש
הּוא  ּתחּתֹון ודעת מהּותֹו. ּבעצם אין ׁשהּוא ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָיתּבר
ׁשּנעׂשית  ּדהארה הארה ּבחינת הּנמצא, הּיׁש ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהאין
מּׂשג, ׁשאינֹו ׁשם על זה הרי אין ּׁשּנקרא ּומה לּיׁש, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקֹור
ׁשהּוא  הּיׁש ּכמֹו ולא ּדבר, לא ּבבחינת ׁשהּוא ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹועל

מּמׁש. ּדבר מציאּות ְְִִִַַָָָּבבחינת

CÈLÓÓe,למעלה ּדעֹות ב' ׁשּיׁש ּדכׁשם ּב'ּמאמר', «¿ƒְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ
כן  ּכמֹו ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּדעת ְְְְְִֵֶַַַַַַּבחינת
לפי  [והינּו, הּדעֹות ב' ּכן ּגם ּבאדם להיֹות ְְְְְִִִֵֵַַַָָָצריכֹות

ההׁשּתלׁשלּות  ׁשּבסדר הענינים מּכל ּכלּול ,10ׁשהאדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
מּטה  למּטה עד מעלה עילאה'11מּלמעלה 'יחּודא והן ,[ ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ

ענין  והּוא ּתחּתֹון), (ּדעת  ּתּתאה' ו'יחּודא עליֹון ) ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָ(ּדעת
האֹופּנים  ּבב' הּוא ׁשהּיחּוד אלקים, ּדהוי' ְֱֲִִִִֶַַַַָָָֹהּיחּוד
אד' ׁשּלּוב ענין והּוא ּתּתאה'. ו'יחּודא עילאה' ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָּד'יחּודא
אד' הּוא הּׁשּלּוב ׁשּכאׁשר ּבאד', הוי' וׁשּלּוב ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַַַָָָָּבהוי'
יחּודא  ּבחינת וזהּו אד', על הוי' התּגּברּות זֹו הרי ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבהוי',
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ובכ"מ. א. פג, שמע"צ ד. כג, ראה פ' לקו"ת תניא 10)א. וראה א. יג, (חגיגה כולן כנגד החיות רגלי מארז"ל ע"ד אחדים: בזכרון

ואילך.11)ספי"ג). רמב ע' תרכ"ו סה"מ ואילך. תתקלה ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ב. פט, שמע"צ לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"באור  תחתון" ו"דעת עליון" "דעת של המשמעות מה ומפרט והולך עצמה),

גופא" ‰‡ÔÈהאלוקי ÏL ˙BÈÁa '·a Ì‰L ‡l‡ הרוחנית המציאות ∆»∆≈¿¿ƒ∆»«ƒ
"אין". ונקראת גשמיים בכלים נתפסת שלא ‰e‡העליונה ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿

,ÈzÓ‡‰ Li‰ ÏL ÔÈ‡‰a פירושו מאין" "יש התחתון האדם תפיסת לפי ¿»«ƒ∆«≈»¬ƒƒ
שהוא  המוחשי הגשמי שהעולם

אלוקי  מאור נברא ומציאות "יש"

בחינת  שהוא נתפס בלתי רוחני

ועומק  פנימיות לפי אבל "אין",

האלוקי  האור דווקא הדברים,

והנבראים  העולמות את המהווה

האמיתי  ה"יש" הוא הגשמיים

לא  היא שהגשמיות (בעוד

של  וה"אין" עצמאית) מציאות

הוא  האמיתי" »ÈÁa¿ƒ˙ה"יש
¯B‡‰ הרוחני ÈÙkהאלוקי »¿ƒ

CLÓpL ההתגלות בתחילת ∆ƒ¿»
C¯a˙È,שלו  B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿»≈

עולמות  לברוא שירד לפני

גשמיים  ‡ÔÈונבראים ‡e‰L∆«ƒ
˙Ú„Â .B˙e‰Ó ÌˆÚa¿∆∆«¿««

ÔBzÁzכפי המושג "אין" «¿
עצמה  באלוקות הוא שהדבר

Li‰ ÏL ÔÈ‡‰a ‡e‰¿»«ƒ∆«≈
‰¯‡‰ ˙ÈÁa ,‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿ƒ«∆»»

‰¯‡‰c מועטת הארה היינו ¿∆»»
האלוקי  האור של LiÏ,ומצומצמת ¯B˜Ó ˙ÈNÚpL מאור שיתהוו כדי כי ∆«¬≈»«≈

מועט  להיות חייב האור גשמיים נבראים מוגבל ובלתי אינסופי אלוקי

ומתגלה  שיורד והמעט "הארה ומצומצם רק יותר הוא ולא »Óe‰דהארה"
ÔÈ‡ ‡¯˜pM ביותר מועט אור שהוא BÈ‡Lלמרות ÌL ÏÚ ‰Ê È¯‰ ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆«≈∆≈

,‚OÓהאדם של בהשגה נתפס ואינו מובן e‰L‡אינו ÌL ÏÚÂ À»¿«≈∆
,¯·c ‡Ï ˙ÈÁ·a,מציאות ‰Liלא BÓk ‡ÏÂ הנברא e‰L‡הגשמי ƒ¿ƒ«…»»¿…¿«≈∆

LnÓ ¯·c ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a.'ו'לתפוס להבין שאפשר מוחשית מציאות ƒ¿ƒ«¿ƒ»»«»
˙ÈÁa ,‰ÏÚÓÏ ˙BÚc '· LiL ÌLÎc ,'¯Ó‡n'a CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»ƒ¿≈∆≈≈¿«¿»¿ƒ«

,ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc(לעיל (כמבואר עצמה באלוקות שהן כפי ««∆¿¿«««¿
˙BÚc‰ '· Ôk Ìb Ì„‡a ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ÔÎ BÓkהללו,eÈ‰Â] ¿≈¿ƒƒ¿»»»«≈«≈¿«¿

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ÏeÏk Ì„‡‰L ÈÙÏ10, ¿ƒ∆»»»»ƒ»»ƒ¿»ƒ∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿
'סדר  נקראת לדרגה מדרגה למטה מלמעלה האלוקי האור והתגלות ירידת

ארוכה. שלשלת של טבעות כמו בזו זו אחוזות הדרגות כי השתלשלות'

הן  האדם נפש של השונים והכוחות שהדרגות וחסידות בקבלה ומבואר

הדרגות  מכל כלול האדם כי באלוקות העליונים והכוחות הדרגות בדוגמת

השתלשלות' ב'סדר hÓ‰שקיימות ‰hÓÏ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlÓ11,[ ƒ¿«¿»«¿»«¿«»«»
Ô‰Âהן באדם תחתון" ו"דעת עליון" "דעת הללו, הדעות 'eÁÈ„‡שתי ¿≈ƒ»

'‰‡ÏÈÚ'עליון' באופן ה' באחדות הכרה היינו עליון, (Úc˙יחוד ƒ»»««
,'‰‡zz ‡„eÁÈ'Â (ÔBÈÏÚ באופן ה' באחדות הכרה היינו תחתון, יחוד ∆¿¿ƒ»«»»

‰eÁi„'תחתון' ÔÈÚ ‡e‰Â ,(ÔBzÁz ˙Úc) והאחדות החיבור «««¿¿ƒ¿««ƒ
,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰c את מסמל כאחד") ויהיה הווה "היה שם (על הוי' שם «¬»»¡…ƒ

והבליֿגבול  האיןֿסוף עניין

מסמל  אלוקים ושם באלוקות,

והצמצום  הגבול עניין את

וחסידות  בקבלה ומבואר

שני  בין סתירה כל אין שבעצם

הוא  ברוך הקדוש כי הדברים

יש  ולכן השלימות תכלית הוא

כוח  את הן הכוחות, כל את בו

הבליֿגבול, כוח את והן הגבול

"הוי'" דבר של שלאמתו כך

(שבא  אחד עניין הם ו"אלוקים"

שונים) באופנים ביטוי לידי

ביניהם  וההתאחדות והחיבור

"יחוד  נקרא ועמוק פנימי באופן

ואלוקים" הוי' [התאחדות]

הדעות  שתי של והמשמעות

ו"דעת  עליון" "דעת הללו

ואלוקים" הוי' ב"יחוד תחתון"

a·'היא  ‡e‰ „eÁi‰L∆«ƒ¿
‡„eÁÈ'c ÌÈpÙB‡‰»«ƒ¿ƒ»

'‰‡ÏÈÚ היינו עליון", "יחוד ƒ»»
גבוהה  בדרגה zz‡‰'.יחוד ‡„eÁÈ'Â בדרגה יחוד היינו תחתון" "יחוד ¿ƒ»«»»

a‡„',נמוכה  'ÈÂ‰ ·elLÂ 'ÈÂ‰a '„‡ ·elL ÔÈÚ ‡e‰Â,כאמור ¿ƒ¿«ƒ¬«¬»»¿ƒ¬»»¿¬
שם  ואילו האלוקות של והבליֿגבול האין את שמסמל השם הוא הוי' שם

(וכמבואר  וההגבלה המדידה את המסמל אלוקים שם בדוגמת הוא אדנֿי

ויהיה  הווה ("היה הוי' ששם ז, פרק התניא, שבספר והאמונה היחוד בשער

מגדרי  למעלה הוא בעצמו הוא ברוך שהקדוש לכך ביטוי הוא כאחד")

העליונות, בספירות המלכות מידת של השם הוא אדנֿי ושם והמקום, והזמן

המלכות  מידת של וההתאחדות ומקום. בזמן והגבלה ההגדרה באה שממנה

זה  ובעניין הוי' בשם אדנות שם של שילוב הוא בעצמו ברוך הקדוש עם

אופנים  שני יש ואדנות הוי' שילוב ‡„'של ‡e‰ ·elM‰ ¯L‡kL∆«¬∆«ƒ¬
,'ÈÂ‰a(יאהדונהי משתלב (כזה: אדנות ושם העיקר הוא הוי' ששם היינו «¬»»

בו  eÁÈ„‡ונכלל ˙ÈÁa e‰ÊÂ ,'„‡ ÏÚ 'ÈÂ‰ ˙e¯ab˙‰ BÊ È¯‰¬≈ƒ¿«¿¬»»«¬¿∆¿ƒ«ƒ»
‰‡lÈÚ והגבול העיקר, והוא המודגש הוא והאיןֿסוף הבליֿגבול כאשר כי ƒ»»

עליונה. בדרגה יחוד זה כלפיו ‰ÈÂ'מתבטל ‡e‰ ·elM‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆«ƒ¬»»
'„‡a(אידהנויה ‰ÈÂ',(כזה: ÏÚ '„‡ ˙e¯ab˙‰ BÊ È¯‰ בשילוב כי ¿¬¬≈ƒ¿«¿¬«¬»»

משתלב  הוי' ושם העיקר הוא המלכות) מידת (הגבול, אדנות שם הזה,

zz‡‰בתוכו  ‡„eÁÈ ˙ÈÁa e‰ÊÂ.נמוכה ברמה התאחדות ¿∆¿ƒ«ƒ»«»»
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e"kyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

זֹו הרי ּבאד', הוי' הּוא הּׁשּלּוב וכאׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָעיּלאה.
ּוכמֹו ּתּתאה. יחּודא ּבחינת וזהּו הוי', על אד' ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהתּגּברּות
הארץ  מן לחם ענין והּוא ּבּתֹורה, אּלּו ּדעֹות ב' יׁשנן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָכן
הּתֹורה. ּפנימּיּות - הּׁשמים מן ולחם ּדתֹורה, ּגליא -ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
מּיד  ּׁשּנּתן מה הּוא הארץ מן לחם הּנה  יֹותר, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובכללּות
ּכללּות  הּוא הּׁשמים מן ולחם מצרים, יציאת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָלאחר

ּדמּתןּֿתֹור  זה הענין ׁשּגם ּדתֹורה, ּגליא ּגם ּכֹולל ה, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּידיעה  היא הארץ מן ׁשּלחם והינּו, עלי ֹון. ּדעת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחינת
למעלה, מּלמּטה הּברּורים לענין ׁשּׁשּיכת ּתחּתֹון ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָּדדעת
ׁשּלּוב  ּבבחינת ואלקים ּדהוי' הּיחּוד נעׂשה ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשעלֿידיֿזה
ואלקים  ּדהוי' הּיחּוד הּוא הּׁשמים מן ולחם ּבאד'. ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהוי'

עליֹון. ּדעת ּבבחינת ּבהוי', אד' ׁשּלּוב ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָּבבחינת

ׁשּכתב 12ּב'ּמאמר'ÌiÒÓeג) מה יּובן ׁשעלּֿפיֿזה , ¿«≈ֲִֶֶֶַַַַַָָָ
הּתֹורה  את להתחיל צרי היה לא ְְִִִֶַַַָָָָֹרׁש"י
והחדׁש גֹו' ּבראׁשית ּדהּנה, וכּו'. לכם הּזה מהחדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאּלא
יכֹולים  ׁשּמהם ׁשּלמעלה, ההנהגה אֹופּני ב' הם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָגֹו'
נּסית  והנהגה טבעית הנהגה הּבֹורא, ּגדלּות ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָלידע

ּב'עקידה' הענינים 13(ּכדאיתא ב' עלּֿדר ׁשהם ,( ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
 ֿ ויחּודא יחּודאֿעּלאה ודעתּֿתחּתֹון, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּדדעתֿעליֹון
ּבחינת  הּטבע, הנהגת ענין הּוא גֹו' ּבראׁשית ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּתּתאה.
חדׁש ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ּתּתאה, יחּודא – ּתחּתֹון ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדעת
הנהגת  ּבבחינת להיֹות העֹולם ּבריאת זמן ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּתׁשרי,
הנהגה  ענין הּוא ניסן, חדׁש גֹו', הּזה והחדׁש ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּטבע.
עּלאה, יחּודא – עליֹון ּדעת ּבחינת מהּטבע, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּבּמדרׁש (ּכמֹו14ּכדאיתא ּובניו ּביעקב (הקּב"ה) ּכׁשּבחר ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
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ז e"kyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

זֹו הרי ּבאד', הוי' הּוא הּׁשּלּוב וכאׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָעיּלאה.
ּוכמֹו ּתּתאה. יחּודא ּבחינת וזהּו הוי', על אד' ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהתּגּברּות
הארץ  מן לחם ענין והּוא ּבּתֹורה, אּלּו ּדעֹות ב' יׁשנן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָכן
הּתֹורה. ּפנימּיּות - הּׁשמים מן ולחם ּדתֹורה, ּגליא -ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
מּיד  ּׁשּנּתן מה הּוא הארץ מן לחם הּנה  יֹותר, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובכללּות
ּכללּות  הּוא הּׁשמים מן ולחם מצרים, יציאת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָלאחר

ּדמּתןּֿתֹור  זה הענין ׁשּגם ּדתֹורה, ּגליא ּגם ּכֹולל ה, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּידיעה  היא הארץ מן ׁשּלחם והינּו, עלי ֹון. ּדעת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחינת
למעלה, מּלמּטה הּברּורים לענין ׁשּׁשּיכת ּתחּתֹון ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָּדדעת
ׁשּלּוב  ּבבחינת ואלקים ּדהוי' הּיחּוד נעׂשה ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשעלֿידיֿזה
ואלקים  ּדהוי' הּיחּוד הּוא הּׁשמים מן ולחם ּבאד'. ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהוי'

עליֹון. ּדעת ּבבחינת ּבהוי', אד' ׁשּלּוב ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָּבבחינת

ׁשּכתב 12ּב'ּמאמר'ÌiÒÓeג) מה יּובן ׁשעלּֿפיֿזה , ¿«≈ֲִֶֶֶַַַַַָָָ
הּתֹורה  את להתחיל צרי היה לא ְְִִִֶַַַָָָָֹרׁש"י
והחדׁש גֹו' ּבראׁשית ּדהּנה, וכּו'. לכם הּזה מהחדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאּלא
יכֹולים  ׁשּמהם ׁשּלמעלה, ההנהגה אֹופּני ב' הם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָגֹו'
נּסית  והנהגה טבעית הנהגה הּבֹורא, ּגדלּות ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָלידע

ּב'עקידה' הענינים 13(ּכדאיתא ב' עלּֿדר ׁשהם ,( ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
 ֿ ויחּודא יחּודאֿעּלאה ודעתּֿתחּתֹון, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּדדעתֿעליֹון
ּבחינת  הּטבע, הנהגת ענין הּוא גֹו' ּבראׁשית ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּתּתאה.
חדׁש ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ּתּתאה, יחּודא – ּתחּתֹון ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדעת
הנהגת  ּבבחינת להיֹות העֹולם ּבריאת זמן ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּתׁשרי,
הנהגה  ענין הּוא ניסן, חדׁש גֹו', הּזה והחדׁש ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּטבע.
עּלאה, יחּודא – עליֹון ּדעת ּבחינת מהּטבע, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּבּמדרׁש (ּכמֹו14ּכדאיתא ּובניו ּביעקב (הקּב"ה) ּכׁשּבחר ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
אׁשר 15ׁשּכתּוב  יעקב ּגאֹון את נחלתנּו את לנּו יבחר ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

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

א'קפא.12) ע' תרנ"ד 13)שם סה"מ ואילך. ב יח, פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא לכם. הזה החודש ב) יב, (בא עה"פ ― לח שער

ואילך. 152 ע' חי"ז לקו"ש וראה רכה. ע' תרע"ח סה"מ קנו. ע' תרס"ו המשך ואילך. קלא יא.14)ע' פט"ו, תהלים 15)שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÎ BÓÎe ובאדם באלוקות תחתון" ו"דעת עליון" "דעת בחינת שיש כשם ¿≈

,‰¯Bza el‡ ˙BÚc '· ÔLÈ ומזון ללחם ÌÁÏשנמשלה ÔÈÚ ‡e‰Â ∆¿»≈≈«»¿ƒ¿«∆∆
,‰¯B˙c ‡ÈÏb - ı¯‡‰ ÔÓ התורה של הגלוי ÔÓהחלק ÌÁÏÂ ƒ»»∆«¿»¿»¿∆∆ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt - ÌÈÓM‰.שבתורה והנסתר הפנימי eÏÏÎ·e˙החלק «»«ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»
ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‰p‰ ,¯˙BÈ≈ƒ≈∆∆ƒ»»∆

‡e‰ התורה חלק »Ó‰אותו
˙‡ÈˆÈ ¯Á‡Ï „iÓ ÔzpM∆ƒ»ƒ«¿««¿ƒ«

,ÌÈ¯ˆÓ,יותר ÔÓולא ÌÁÏÂ ƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ
˙eÏÏk ‡e‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»
ÏÏBk ,‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿««»≈
‰Ê ÌbL ,‰¯B˙c ‡ÈÏb Ìb««¿»¿»∆«∆

דבר של Úc˙לאמיתו ˙ÈÁa¿ƒ«««
ÔÓ ÌÁlL ,eÈ‰Â .ÔBÈÏÚ∆¿¿«¿∆∆∆ƒ
‰ÚÈ„i‰ ‡È‰ ı¯‡‰»»∆ƒ«¿ƒ»

באלוקות  »»¿Ú„c˙וההכרה
ÔÈÚÏ ˙ÎiML ÔBzÁz«¿∆«∆∆¿ƒ¿«
‰hÓlÓ ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ בקבלה כמבואר ¿«¿»
בא  האדם שכאשר וחסידות

הזה  העולם ענייני עם במגע

ומצוות  בתורה בעבודתו הגשמי

גישה  מתוך הרשות בענייני או

לשם  יהיו מעשיך "כל של

דעהו", דרכיך ו"בכל שמים"

הקדושה  ניצוצות בין מפריד הוא

שבהם  הרע החלק ובין שבהם

הקדושה  ניצוצות את ומעלה

כיוון ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰למעלה  ∆«¿≈∆
ענייני  מתוך ה' בעבודת שמדובר

ובאמצעותם  ∆¬»NÚ‰העולם
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰c „eÁi‰«ƒ«¬»»∆¡…ƒ

נמוכה  תחתון",בדרגה ("דעת

תתאה") »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙"יחודא
'„‡a 'ÈÂ‰ ·elL באופן ƒ¬»»¿¬

ושם  אדנות שם הוא שהעיקר

בתוכו. משתלב ÔÓהוי' ÌÁÏÂ¿∆∆ƒ
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰c „eÁi‰ ‡e‰ ÌÈÓM‰ גבוהה elL·בדרגה ˙ÈÁ·a «»«ƒ«ƒ«¬»»∆¡…ƒƒ¿ƒ«ƒ

,'ÈÂ‰a יחוד ‡„' וזהו בתוכו משולב אדנות ושם הוי' שם הוא העיקר כי ¬«¬»»
ÔBÈÏÚ ˙Úc ˙ÈÁ·a.("עילאה (ו"יחודא ƒ¿ƒ«««∆¿

'¯Ó‡n'a ÌiÒÓe הרש"ב,12‚) הרבי של לפי ÊŒÈtŒÏÚL‰הנזכר ¿«≈««¬»∆«ƒ∆
ו"דעת  עילאה") ("יחודא עליון" "דעת של הבחינות שתי אודות לעיל המבואר

תתאה") ("יחודא ¯È"Lתחתון" ·˙kL ‰Ó Ô·eÈ לפסוק בפירושו »«∆»««ƒ

לעיל, כמובא אלוקים", ברא ‡˙"בראשית ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï…»»»ƒ¿«¿ƒ∆
'B‚ ˙ÈL‡¯a ,‰p‰c .'eÎÂ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰Ó ‡l‡ ‰¯Bz‰«»∆»≈«…∆«∆»∆¿¿ƒ≈¿≈ƒ
והמקום  הזמן בגדרי המוגדר הגשמי הזה העולם בריאת בסיפור העוסק

'B‚ L„Á‰Â הניסים חודש ניסן, חודש את הקובעת החודש קידוש מצוות ¿«…∆
העולם  מגדרי שלמעלה והגאולה

הראשון  ‡ÈpÙBכחודש '· Ì‰≈«≈
,‰ÏÚÓlL ‰‚‰‰‰ שתי ««¿»»∆¿«¿»

הוא  ברוך הקדוש בהם צורות

העולמות  את ∆≈∆Ì‰nLמנהיג
Ú„ÈÏ ÌÈÏBÎÈ ולהכיר לדעת ¿ƒ≈«

‰‰‚‰את  ,‡¯Ba‰ ˙eÏ„b«¿«≈«¿»»
˙Èq ‰‚‰‰Â ˙ÈÚ·Ëƒ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ

'‰„È˜Ú'a ‡˙È‡„k)13,( ƒ¿ƒ»«¬≈»
בתורת  רבים במקומות כמבואר

העולם  שהנהגת החסידות

והנסים  הטבע, בדרכי הרגילה,

לעת, מעת בעולם שמתרחשים

שני  בעצם הם מהטבע, למעלה

בעולם. ה' התגלות של אופנים

על  ומסתיר המעלים הטבע וגם

הנהגה  בעצם הוא האלוקות

האופנים Ì‰Lאלוקית  שני ∆≈
הטבע  בדרך העולם בהנהגת

ניסית  ובהנהגה ("בראשית")

הם  ·'("החודש") C¯cŒÏÚ«∆∆
ÌÈÈÚ‰ לעיל המבוארים »ƒ¿»ƒ

Œ˙Ú„Â ÔBÈÏÚŒ˙Ú„c¿««∆¿¿««
‰‡lÚŒ‡„eÁÈ ,ÔBzÁz«¿ƒ»ƒ»»
˙ÈL‡¯a .‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ¿ƒ»«»»¿≈ƒ

'B‚ על התורה סיפור היינו

המוגבל  העולם ‰e‡בריאת
,Ú·h‰ ˙‚‰‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««∆«
Y ÔBzÁz ˙Úc ˙ÈÁa¿ƒ««««¿

,‰‡zz ‡„eÁÈ הביטול ƒ»«»»
נמוכה  בדרגה ∆∆e‰fLלאלוקות

,È¯Lz L„Á ÏL BÈÚƒ¿»∆…∆ƒ¿≈
.Ú·h‰ ˙‚‰‰ ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ÔÓÊ ‡e‰L∆¿«¿ƒ«»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»««∆«
‰ÏÚÓlL ‰‚‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,ÔÒÈ L„Á ,'B‚ ‰f‰ L„Á‰Â¿«…∆«∆…∆ƒ»ƒ¿««¿»»∆¿«¿»

,‰‡lÚ ‡„eÁÈ Y ÔBÈÏÚ ˙Úc ˙ÈÁa ,Ú·h‰Ó העולם של הביטול ≈«∆«¿ƒ«««∆¿ƒ»ƒ»»
בעולם  אלוקות גילוי יש ניסית בהנהגה שהרי גבוהה, בדרגה לאלוקות

L¯„na ‡˙È‡„k14"חדשים ראש לכם הזה "החודש הפסוק על ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
ÂÈ·e ·˜ÚÈa (‰"a˜‰) ¯ÁaLk העמים e˙kL·מכל BÓk)15 ¿∆»««»»¿«¬…»»¿∆»
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ux`deח minyd z` miwel` `xa ziy`xa

ּגאּולה, ׁשל ראׁשֿחדׁש (ּבעֹולמֹו) ּבֹו קבע סלה) ְְֵֶֶֶַָָָָָֹֹאהב
האֹותֹות  ּכמֹו הּטבע, ּובּטּול הּמערכֹות ׁשּדּוד ענין ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשהּוא
צרי היה ׁשּלא וזהּו כּו'. מצרים ּדיציאת ְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹּומֹופתים
ּדכיון  לכם, הּזה מהחדׁש אּלא הּתֹורה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהתחיל

ּב היא ּבכלל צריכה ׁשהּתֹורה לכן עליֹון, ּדעת חינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ענין  ׁשהּוא לכם, הּזה מהחדׁש הּתֹורה התחלת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלהיֹות

ּכּנ"ל. עליֹון, ְֶַַַַּדעת

‰Óe הּגיד מעׂשיו ּכח מּׁשּום ּבבראׁשית, ּפתח טעם «ְֲִִִִִֵַַַַַָָֹ
על  והּׁשליטה הּכח היינּו מעׂשיו ּכח גֹו', ְְְְֲִַַַַַַַַָָֹֹלעּמֹו

ּבבחינת 16הּטבע  למעלה מּלמּטה הּברּורים ענין והּוא , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
ּכי, ּבּתֹורה, נכּתב זה ענין ׁשּגם והּטעם ּתחּתֹון. ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָּדעת
ּדׁשם  הּברּורים הם ּתחּתֹון' ּד'דעת ׁשהּברּורים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַאףֿעלּֿפי
ׁשם  הארת עלֿידי הּוא זה ענין ּגם מּכלֿמקֹום, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּב"ן,
ׁשם  ּבחינת ׁשהיא ּבּתֹורה, זה ענין נאמר ולכן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ"ה,
יׁשר  לאׁשר ּונתנּה היא הּקּב"ה ׁשל הארץ ּכל וזהּו ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמ"ה.
המׁשכה  ּבבחינת מ"ה, מּׁשם היא נתינה ּדבחינת ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבעיניו,
יחזּו יׁשר ּכמֹו יׁשר, לאׁשר ּכן ּגם וזהּו למּטה. ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּלמעלה

.17פנימֹו ֵָ

LÈÂ ּבראׁשית ּפרׁשת קֹורין הּׁשנה ׁשּבתחּלת ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לפי  טבע, עלּֿפי ההנהגה סדר אֹודֹות מדּבר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבּה
הּברּורים  ּבענין ּבעֹולם העבֹודה סדר מתחיל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאז
ענין  ׁשּקֹורין עלֿידיֿזה הּוא לזה והּכח למעלה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּלמּטה
הּוא  ּב"ן ּדׁשם הּברּורים ענין ׁשּגם ּכּנ"ל ּבּתֹורה, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָזה
וזֹוהי  הּתֹורה, ענין ׁשּזהּו מ"ה, ׁשם הארת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי
ּכּלּה הּׁשנה ּכל ּבמׁש הּברּורים לעבֹודת ּכח' ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻה'ּנתינת
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ה. א'קנג.16)מז, ע' שם תער"ב המשך גם ז.17)ראה יא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÒ ·‰‡ ¯L‡ ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·È הרי ƒ¿«»∆«¬»≈∆¿«¬…¬∆»≈∆»

יעקב") ב"גאון בחר הוא ברוך ¯‡L„ÁŒLשהקדוש (BÓÏBÚa) Ba Ú·»̃«¿»……∆
˙BÎ¯Ún‰ „ecL ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Ïe‡b ÏL מתנהל העולם שבהם ∆¿»∆ƒ¿«ƒ««¬»

כלל ÈˆÈc‡˙בדרך ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡‰ BÓk ,Ú·h‰ Ïeh·eƒ«∆«¿»¿ƒƒƒ«
'eÎ ÌÈ¯ˆÓ ניסים שהיו ƒ¿«ƒ

וביטול  ושידוד שינוי תוך גלויים

לכך e‰ÊÂהטבע. הפנימי הטעם ¿∆
ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL∆…»»»ƒ¿«¿ƒ
L„Á‰Ó ‡l‡ ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»∆»≈«…∆

,ÌÎÏ ‰f‰"מ"בראשית ולא «∆»∆
ÏÏÎa ‰¯Bz‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«»ƒ¿»
,ÔBÈÏÚ ˙Úc ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«««∆¿
חלק  שאפילו לעיל שהובא וכפי

שניתן  (כפי שבתורה הנגלה

עליון" ל"דעת שייך תורה) במתן

השמים") מן "לחם ≈«ÔÎÏ(בחינת
BÈ‰Ï˙בעצם  ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

L„Á‰Ó ‰¯Bz‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««»≈«…∆
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆∆ƒ¿«

.Ï"pk ,ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿««
Á˙t ÌÚË ‰Óe«««»«

,˙ÈL‡¯·a דעת" ענין שהוא ƒ¿≈ƒ
המענה: בא כך על תחתון"?

ÌeMÓ„Èb‰ ÂÈNÚÓ Ák ƒ…««¬»ƒƒ
ÂÈNÚÓ Ák ,'B‚ BnÚÏ¿«…««¬»
ÏÚ ‰ËÈÏM‰Â Ák‰ eÈÈ‰«¿«…«¿«¿ƒ»«

Ú·h‰16, העבודה ידי על «∆«
האדם של ÔÈÚהרוחנית ‡e‰Â¿ƒ¿«

ÌÈ¯e¯a‰ מהטוב הרע הפרדת «≈ƒ
הקדושה  ניצוצות והעלאת

˙ÈÁ·a ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ«
.ÔBzÁz ˙Úc«««¿

‰Ê ÔÈÚ ÌbL ÌÚh‰Â¿«««∆«ƒ¿»∆
,‰¯Bza ·zÎ שכאמור אף ƒ¿»«»

"דעת  הוא התורה עניין כללות

עילאה" ו"יחודא ÔBzÁz'עליון" ˙Ú„'c ÌÈ¯e¯a‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Èkƒ««ƒ∆«≈ƒ¿«««¿
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ Ìb ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ô"a ÌLc ÌÈ¯e¯a‰ Ì‰≈«≈ƒ¿≈«ƒ»»«ƒ¿»∆«¿≈

,‰"Ó ÌL במילוי ‰‡¯˙ כתוב הוי' שם כאשר כי וחסידות בקבלה מבואר ∆»«≈«
היא  הללו האותיות של הגימטרייא ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף, אותיות

היינו  ה"א, אותיות במילוי כתוב הוי' שם וכאשר מ"ה, שם וזהו (45) מ"ה

שם  וזהו (52) ב"ן היא הללו האותיות של הגימטרייא ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד,

מאלוקות  למטה, מלמעלה המשכה הוא מ"ה שם של ענינו – ולענייננו ב"ן.

מעולמות  למעלה, מלמטה העלאה הוא ב"ן שם של ועניינו לעולמות,

שם  למעלה, מלמטה העלאה עלֿידי היא הבירורים עבודת ועיקר לאלוקות,

מ"ה  שם הארת עלֿידי מלמעלה, ניתן זו לעבודה הכוח מקום, מכל אך ב"ן,

‰Ê ÔÈÚ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ"תחתון "דעת ÌLשל ˙ÈÁa ‡È‰L ,‰¯Bza ¿»≈∆¡«ƒ¿»∆«»∆ƒ¿ƒ«≈
‰"Ó.ב"ן שם שהיא בהעלאה העבודה עלֿידי הוא הבירור שעיקר אף «

ÏL ı¯‡‰ Ïk e‰ÊÂ¿∆»»»∆∆
d˙e ,‡È‰ ‰"aw‰«»»ƒ¿»»
,ÂÈÈÚa ¯LÈ ¯L‡Ï«¬∆»»¿≈»
נשאלה  המאמר ובתחילת

"נתנה  הלשון דיוק מהו השאלה

האמור  ולפי בעיניו" ישר לאשר

‰È‡מובן ‰È˙ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ
˙ÈÁ·a ,‰"Ó ÌMÓƒ≈«ƒ¿ƒ«
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

התורה  שניתנה (בדוגמת

ואמנם  למטה) וירדה מלמעלה

בדרך  היא האדם של העבודה

אבל  למעלה מלמטה העלאה

ה"נתינה" להיות צריכה תחילה

מלמעלה  וההתגלות וההמשכה

kלמטה. Ìb e‰ÊÂÔ דיוק ¿∆«≈
ארץ  (של שהנתינה הלשון

היא  ישראל) לבני ישראל

¯LÈ BÓk ,¯LÈ ¯L‡Ï«¬∆»»¿»»
BÓÈÙ eÊÁÈ17. ∆¡»≈

e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ הטעם ¿≈«∆∆
לכך  »lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ˙הפנימי

‰M‰ נברא בחודש שבו תשרי «»»
התורה ˜ÔÈ¯Bהעולם בקריאת ƒ

את  ÈL‡¯a˙בציבור ˙L¯t»»«¿≈ƒ
¯„Ò ˙B„B‡ ¯a„Ó daL∆»¿À»≈∆
,Ú·Ë ÈtŒÏÚ ‰‚‰‰‰««¿»»«ƒ∆«

Ê‡L ÈÙÏ המעבר עם ¿ƒ∆»
תשרי  חודש של מהמועדים

שבהם  הרגילים השנה לימות

אלוקות  גילוי אין כלל בדרך

ניסית הנהגה ÔÈÚaבאמצעות ÌÏBÚa ‰„B·Ú‰ ¯„Ò ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ≈∆»¬»»»¿ƒ¿«
ÌÈ¯e¯a‰העלאה ÊÏ‰בדרך Ák‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ את לפעול «≈ƒƒ¿«»¿«¿»¿«…«¿∆

למעלה  מלמטה Bza¯‰,הבירורים ‰Ê ÔÈÚ ÔÈ¯BwL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆∆ƒƒ¿»∆«»
Ô"a ÌLc ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ ÌbL Ï"pk והעלאת הניצוצות בירור היינו ««∆«ƒ¿««≈ƒ¿≈«

למעלה  מלמטה בדרך העולם Ó"‰,עניני ÌL ˙¯‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆»«≈«
,‰¯Bz‰ ÔÈÚ e‰fL למטה מלמעלה והתגלות המשכה È‰BÊÂשהיא ∆∆ƒ¿««»¿ƒ

השנה בתחילת בראשית בפרשת בתורה B·ÚÏ„˙הקריאה 'Ák ˙È˙p'‰«¿ƒ«…««¬«
‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL dlk ‰M‰ Ïk CLÓa ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ¿∆∆»«»»À»∆ƒ¿∆∆«¿≈«¿ƒ»
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ּבראׁשית', ּב'ׁשּבת ּבּתֹורה הּקריאה עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁשכת
אדמּו"ר  מֹו"ח ּכ"ק ּכפתּגם ּכללית, ׁשּבת ׁשּלפי 18ׁשהיא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָ

ּכ ּבראׁשית' ּב'ׁשּבת (זי מ'ׁשטעלט (ווי העמידה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹאפן
ּכּלּה. הּׁשנה ּכל על ְִַַָָָָָֻנמׁש

הענינים LÈÂד) שּב' יֹותר, ּבפרטּיּות ּבזה להֹוסיף ¿≈ְְְִִִִִֵֶֶָָָָ
עליֹון  יחּודאֿעּלאה ּד'דעת ּתחּתֹון', ו'דעת ' ְְְְִִֶַַַַַָָָ

מה  ׁשּזהּו ּגּופא, ּדבראׁשית ּבענין יׁשנם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָויחּודאּֿתּתאה,
הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ּבראׁשית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּׁשּכתּוב
החּלּוק  עלּֿדר הּוא לארץ ׁשמים ּבין החּלּוק ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
ּתחּתֹון' ל'ּדעת ויחּודאֿעּלאה, עליֹון' 'ּדעת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבין

גֹו'19ויחּודאּֿתּתאה  ּדבראׁשית הּסדר יׁשנֹו ּגּופא ּובזה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּזהּו לארץ, קדמּו ׁשּׁשמים הארץ, ואת הּׁשמים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת
אּלא  הּתֹורה את להתחיל צרי היה ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעלּֿדר
ויׁשנֹו ויחּודאֿעּלאה), (ּדעתֿעליֹון לכם הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהחדׁש

וׁשמים  ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּדביֹום ׁשארץ 20הּסדר , ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
 ֿ (ּדעת ּבבראׁשית ּפתח עלּֿדר ׁשּזהּו לׁשמים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָקדמה
ׁשּקדימת  ּבזה, הענין ּוכללּות ויחּודאּֿתּתאה). ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּתחּתֹון
הּגּלּויים  ּבחינת מּצד הּבריאה ּבסדר היא לארץ ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמים
ויחּודאֿעּלאה. עליֹון' ּב'ּדעת מעלה יׁש זה ׁשּמּצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָכּו',
ׁשּתהיה  ּכדי הּוא ׁשּכללּותּה הּבריאה, ּכּונת מּצד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל
קדמה  ארץ אזי ּדוקא, למעלה מּלמּטה הּברּורים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעבֹודת
'ּדעת  ׁשּבבחינת ּבעבֹודה מעלה יׁש זה ּומּצד ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשמים,

ּדוקא. ויחּודאּֿתּתאה ְְְִַַַָָָָּתחּתֹון'

היא ÔÈÚ‰Âה) העבֹודה ועּקר התחלת ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
ויחּודאּֿתּתאה  ּתחּתֹון' 'ּדעת ְְְִִִַַַַַָָָּבבחינת 
הּברּורים  ענין ּבבראׁשית, ּדפתח ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדוקא,
מעׂשיו  ּדכח ּבאפן היא זֹו ׁשעבֹודה למעלה, ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹמּלמּטה
נתנּה ׁשּתחּלה והינּו, ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּגיד
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ּבראׁשית', ּב'ׁשּבת ּבּתֹורה הּקריאה עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁשכת
אדמּו"ר  מֹו"ח ּכ"ק ּכפתּגם ּכללית, ׁשּבת ׁשּלפי 18ׁשהיא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָ

ּכ ּבראׁשית' ּב'ׁשּבת (זי מ'ׁשטעלט (ווי העמידה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹאפן
ּכּלּה. הּׁשנה ּכל על ְִַַָָָָָֻנמׁש

הענינים LÈÂד) שּב' יֹותר, ּבפרטּיּות ּבזה להֹוסיף ¿≈ְְְִִִִִֵֶֶָָָָ
עליֹון  יחּודאֿעּלאה ּד'דעת ּתחּתֹון', ו'דעת ' ְְְְִִֶַַַַַָָָ

מה  ׁשּזהּו ּגּופא, ּדבראׁשית ּבענין יׁשנם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָויחּודאּֿתּתאה,
הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ּבראׁשית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּׁשּכתּוב
החּלּוק  עלּֿדר הּוא לארץ ׁשמים ּבין החּלּוק ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
ּתחּתֹון' ל'ּדעת ויחּודאֿעּלאה, עליֹון' 'ּדעת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבין

גֹו'19ויחּודאּֿתּתאה  ּדבראׁשית הּסדר יׁשנֹו ּגּופא ּובזה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּזהּו לארץ, קדמּו ׁשּׁשמים הארץ, ואת הּׁשמים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת
אּלא  הּתֹורה את להתחיל צרי היה ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעלּֿדר
ויׁשנֹו ויחּודאֿעּלאה), (ּדעתֿעליֹון לכם הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהחדׁש

וׁשמים  ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּדביֹום ׁשארץ 20הּסדר , ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
 ֿ (ּדעת ּבבראׁשית ּפתח עלּֿדר ׁשּזהּו לׁשמים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָקדמה
ׁשּקדימת  ּבזה, הענין ּוכללּות ויחּודאּֿתּתאה). ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּתחּתֹון
הּגּלּויים  ּבחינת מּצד הּבריאה ּבסדר היא לארץ ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמים
ויחּודאֿעּלאה. עליֹון' ּב'ּדעת מעלה יׁש זה ׁשּמּצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָכּו',
ׁשּתהיה  ּכדי הּוא ׁשּכללּותּה הּבריאה, ּכּונת מּצד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל
קדמה  ארץ אזי ּדוקא, למעלה מּלמּטה הּברּורים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעבֹודת
'ּדעת  ׁשּבבחינת ּבעבֹודה מעלה יׁש זה ּומּצד ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשמים,

ּדוקא. ויחּודאּֿתּתאה ְְְִַַַָָָָּתחּתֹון'

היא ÔÈÚ‰Âה) העבֹודה ועּקר התחלת ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
ויחּודאּֿתּתאה  ּתחּתֹון' 'ּדעת ְְְִִִַַַַַָָָּבבחינת 
הּברּורים  ענין ּבבראׁשית, ּדפתח ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדוקא,
מעׂשיו  ּדכח ּבאפן היא זֹו ׁשעבֹודה למעלה, ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹמּלמּטה
נתנּה ׁשּתחּלה והינּו, ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּגיד
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וש"נ.18) ווארט). באוואוסטן דעם (ד"ה בהערה 556 ע' ח"כ לקו"ש ב.19)ראה טו, עקב ד.20)לקו"ת ב, פרשתנו ַָ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bza ומסוגל מיוחד בזמן שנעשית בראשית aL'a˙בפרשת «»¿«»

,˙ÈÏÏk ˙aL ‡È‰L ,'˙ÈL‡¯a כולה השנה כל על כללית השפעה עם ¿≈ƒ∆ƒ«»¿»ƒ
¯"eÓ„‡ Á"BÓ ˜"k Ìb˙Ùk18ÈÂÂ) ‰„ÈÓÚ‰ ÔÙ‡ ÈÙlL ¿ƒ¿»¿«¿∆¿ƒ…∆»¬ƒ»ƒ

CÈÊ ËÏÚËL'Ó(ומתייצבים שנעמדים Ckכפי '˙ÈL‡¯a ˙aL'a ƒ¿∆¿ƒ¿«»¿≈ƒ»
‰M‰ Ïk ÏÚ CLÓƒ¿»«»«»»

.dlkÀ»
a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („‰Ê ¿≈¿ƒ»∆

'a˘ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈∆
'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿««∆¿

,'ÔBzÁz ˙Ú„'Â שהם ¿«««¿
של  הענינים לשני מקבילים

Œ‡„eÁÈÂ ‰‡lÚŒ‡„eÁÈƒ»ƒ»»¿ƒ»
,‰‡zz לעיל כמבואר «»»
ÔÈÚaבעצם ÌLÈבהרחבה, ∆¿»»ƒ¿»

,‡Ùeb ˙ÈL‡¯·c אף) עצמו ƒ¿≈ƒ»
"בראשית" בכללות שכאמור

תחתון") "דעת עניין ∆∆e‰fLהוא
‡¯a ˙ÈL‡¯a ·e˙kM ‰Ó«∆»¿≈ƒ»»
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈
ÔÈa ˜elÁ‰ È¯‰L ,ı¯‡‰»»∆∆¬≈«ƒ≈
ŒÏÚ ‡e‰ ı¯‡Ï ÌÈÓL»«ƒ»»∆«
˙Úc' ÔÈaL ˜elÁ‰ C¯c∆∆«ƒ∆≈««
,‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ»ƒ»»

"שמים" »»¿Úc'Ï˙בחינת
‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBzÁz19 «¿¿ƒ»«»»

"ארץ". Ùeb‡בחינת ‰Ê·e»∆»
(הכולל  עצמו "בראשית" בפסוק

"יחודא  וגם עילאה" "יחודא גם

‰q„¯תתאה") BLÈ∆¿«≈∆
˙‡ 'B‚ ˙ÈL‡¯·cƒ¿≈ƒ≈
,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈»»∆
,ı¯‡Ï eÓ„˜ ÌÈÓML∆»«ƒ»¿»»∆
"יחודא  מקדים שהפסוק היינו

תתאה" ל"יחודא ∆∆e‰fLעילאה"
CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL C¯cŒÏÚ«∆∆∆…»»»ƒ
‡l‡ ‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï¿«¿ƒ∆«»∆»
Œ˙Úc) ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰Ó≈«…∆«∆»∆««
,(‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ»ƒ»»
תחתון  (דעת מבראשית ולא

הפוך‰q„¯גםBLÈÂויחודאֿתתאה) ‰ÈÂ'באופן ˙BNÚ ÌBÈ·c ¿∆¿«≈∆ƒ¿¬¬»»
ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡20C¯cŒÏÚ e‰fL ,ÌÈÓLÏ ‰Ó„˜ ı¯‡L , ¡…ƒ∆∆¿»»ƒ∆∆∆»¿»«»«ƒ∆∆«∆∆

.(‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ ÔBzÁzŒ˙Úc) ˙ÈL‡¯·a Á˙t»«ƒ¿≈ƒ«««¿¿ƒ»«»»

היא  והפתיחה ההתחלה אם האופנים, שני של העניין תוכן את ומבאר והולך

תתאה): (יחודא ב"ארץ" או עילאה") ("יחודא ב"שמים"

¯„Òa ‡È‰ ı¯‡Ï ÌÈÓL ˙ÓÈ„wL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«»«ƒ»»∆ƒ¿≈∆
,'eÎ ÌÈÈelb‰ ˙ÈÁa „vÓ ‰‡È¯a‰ וההמשכה ההתגלות סדר לפי «¿ƒ»ƒ«¿ƒ««ƒƒ

האלו  האור מלמעלה של קי

לדרגה מדרגה »vnL∆ƒ„למטה
˙Úc'a ‰ÏÚÓ LÈ ‰Ê∆≈«¬»¿««
‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ»ƒ»»
 ֿ ו'יחודא 'דעתֿתחתון לעומת

לאלוקות  ההתחברות כי תתאה'

שביחודא והביטול  לאלוקות

הוא  ויותר עילאה פנימי יותר

ek˙עמוק  „vÓ Ï·‡ .¬»ƒ««»«
,‰‡È¯a‰ והתכלית והמטרה «¿ƒ»

העולם  נברא שבשבילה

È„k ‡e‰ d˙eÏÏkL∆¿»»¿≈
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬««≈ƒ
,‡˜Âc ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«¿»
,ÌÈÓLÏ ‰Ó„˜ ı¯‡ ÈÊ‡¬«∆∆»¿»«»«ƒ
‰ÏÚÓ LÈ ‰Ê „vÓeƒ«∆≈«¬»
˙Úc' ˙ÈÁ·aL ‰„B·Úa»¬»∆ƒ¿ƒ«««
‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBzÁz«¿¿ƒ»«»»

‡˜Âc בעבודה שמדובר אף כי «¿»
בהשגה  נמוכה, יותר בדרגה

ובביטול  באלוקות עמוקה פחות

עבודה  דווקא הרי עמוק, פחות

את  ומבררת המעלה היא זו

שביחודאֿעילאה  בעוד הגשמיות

הגשמיות  עם התעסקות אין

ומתגלה  שנמשך ואף והרוחניות

כוונת  בדרגה, נעלה יותר אור

כפי  נשלמת, לא הבריאה

להלן. ומבאר שמוסיף

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰„B·Ú‰ ¯wÚÂ ˙ÏÁ˙‰«¿»«¿ƒ«»¬»

האדם  של È‰ƒ‡הרוחנית
'ÔBzÁz ˙Úc' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««««¿
,‡˜Âc ‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ¿ƒ»«»»«¿»
Á˙Ùc ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿»«

,˙ÈL‡¯·a וארץ שמים של הבריאה בסיפור דווקא היא התורה והתחלת ƒ¿≈ƒ
ÔÙ‡aגשמיים ‡È‰ BÊ ‰„B·ÚL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒƒ¿«»¿«¿»∆¬»ƒ¿…∆

,eÈ‰Â ,ÌÈBb ˙ÏÁ Ì‰Ï ˙˙Ï BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ ÁÎc¿…««¬»ƒƒ¿«»≈»∆«¬«ƒ¿«¿
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ux`deי minyd z` miwel` `xa ziy`xa

מעׂשינּו עלֿידי לנּו, ּונתנּה מהם נטלּה ואחרּֿכ ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלהם,
הּתֹורה  קּיּום ּגם הּנה ׁשּלכן, העֹולם. ּבברּור ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָועבֹודתנּו
ּדוקא  הּטבע ּבדר ּבהתלּבׁשּות להיֹות צרי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּומצֹות

אֹו הּסּפּור לקּדּוׁש(וכּידּוע ּבנֹוגע הּזקן אדמּו"ר דֹות ְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
ונפׁש21לבנה  הּגּוף לברּור ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה .( ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא  ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת ענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמית,
אינּה עצמּה הּנׁשמה ּכי עצמּה, את לתּקן  ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָירדה

ּכלל  ּתּקּון מּׁשם 22צריכה ׁשּׁשרׁשּה לפי נתקנה, ׁשּכבר , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ
אדם  (ּבגימטרּיא הּתּקּון 23מ"ה ׁשּבבחינת אּלא 24) , ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף את לתּקן ּכדי היא למּטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָירידתּה
ּדכח  ּבאפן העבֹודה להיֹות צריכה זה ּובׁשביל ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹכּו'.

ּכפּיה  מּלׁשֹון (ּגם) הּמעׂשה ענין ׁשהּוא ׁשּזֹוהי 25מעׂשיו, , ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
להיֹות  צרי הּתֹורה לּמּוד ׁשּגם (ועד ּדאתּכפיא ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָהעבֹודה

ּכּידּוע  ּדוקא, הרגילּות ׁשּנּוי ׁשל הּמעלה 26ּבאפן ּבענין ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
יֹותר  ׁשּזהּו לפי ואחד, ּפעמים מאה ּפרקֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּדׁשֹונה
הוי' עֹובדי ׁשל הּמעלה ּכללּות ּגם וזֹוהי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָמרגילּותֹו).

ּבנׁשמתם  הוי' עֹובדי לגּבי מעלת 27ּבגּופם מּצד ׁשּזהּו , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
היא  הרי ׁשּבּה החּדּוׁש ׁשּמּצד ּדאתּכפיא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהעבֹודה

הּמדּברת  מּצּפֹור ה ּידּוע ּכּמׁשל למעלה, ּתענּוג .28ּפֹועלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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(21.80 ע' ח"ה לקו"ש  גם וראה ואילך). ב תשנב, ח"ד (לקו"ד תרצ"ב כסלו י"ט שער 22)שיחת חיים מעץ ב) (מח, פל"ז תניא

פ"א. הצלם) (שער פ"ג.23)כו התיקון) (שער י שער חיים עץ ב.24)ראה קמא, סע"ד. פ, האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי ראה

(25.191 ע' תרצ"ט קצב. ע' ואילך. קכד ע' קכא. ע' תרע"ח סה"מ פט"ו.26)ראה תניא ב. ט, ע'27)חגיגה תרס"ו המשך ראה

ואילך. 210 ע' תש"ח ואילך. רנב ע' תרח"ץ סה"מ ואילך. ובכ"מ.28)קנז א. כ, במדבר לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d˙ ‰lÁzL הוא ברוך ובפנימיות Ì‰Ï,הקדוש העולם, לאומות ∆¿ƒ»¿»»»∆

ענייני  ישראל, בני של הרוחנית עבודתם קודם שתחילה, הכוונה הדברים

והסטראֿאחרא הקליפות ובממשלת ברשות היו dÏËהעולם CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»»
הוא  ברוך e˙„B·ÚÂהקדוש eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ,eÏ d˙e Ì‰Ó≈∆¿»»»«¿≈«¬≈«¬»≈

ÌÏBÚ‰ ¯e¯·a והעלאתו ¿≈»»
ענייני  זה ידי שעל לקדושה

לממשלת  עוברים העולם

Ìbדושה.הק  ‰p‰ ,ÔÎlL∆»≈ƒ≈«
CÈ¯ˆ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿»ƒ
C¯„a ˙eLaÏ˙‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿«¿¿∆∆

‡˜Âc Ú·h‰ באמצעות ולא «∆««¿»
כי  מהטבע, שלמעלה ניסים

העולם  ענייני עם המגע דווקא

ה' ועבודת קדושה של למטרות

הבירור  את הפועל הוא

לקדושה  הגשמיות של וההעלאה

‰etq¯ואלוקות Úe„iÎÂ)¿«»««ƒ
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ˙B„B‡«¿«»≈

‰·Ï Lec˜Ï Ú‚Ba21 ¿≈«¿ƒ¿»»
הפקיד  כאשר במאסר, בהיותו

הסוהר  מבית בסירה אותו הוביל

הזקן  רבנו ממנו ביקש לחקירה

אך  לבנה קידוש לומר כדי לעצור

עצר  הזקן רבנו ואז סירב הפקיד

נס, בדרך בעצמו, הסירה את

באותה  הלבנה את קידש לא אבל

מכן, לאחר דווקא אלא עצירה

תורה  שענייני הוא הדבר וטעם הסירה, את ועצר לבקשתו נענה הפקיד כאשר

הטבע). בדרכי מלובשים להיות צריכים למצוה, ההכנה ואפילו ומצוות,

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ¯e¯·Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ידי שעל ¿«∆∆∆¿≈«¿≈«¿∆∆««¬ƒ
נפשו  ואת הגשמי גופו את ומברר מעלה הוא האדם של הרוחנית העבודה

È¯„‰הבהמית ‡lL ,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ««¿»»«∆…»¿»
בהמית  ונפש בגוף ונתלבשה הרוחניים dÓˆÚ,מעולמות ˙‡ Ôw˙Ï È„k¿≈¿«≈∆«¿»

ÏÏk Ôewz ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ dÓˆÚ ‰ÓLp‰ Èk22,‰˜˙ ¯·kL , ƒ«¿»»«¿»≈»¿ƒ»ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»
למטה שירדה קודם (i¯ËÓÈ‚a‡עוד ‰"Ó ÌMÓ dL¯ML ÈÙÏ¿ƒ∆»¿»ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ»

(Ì„‡23Ôewz‰ ˙ÈÁ·aL24, ואינה מתוקנת היא בשורשה כבר כן ואם »»∆ƒ¿ƒ««ƒ
עצמה לצורך למטה לירידה È„kזקוקה ‡È‰ ‰hÓÏ d˙„È¯È ‡l‡∆»¿ƒ»»¿«»ƒ¿≈

‰Ê ÏÈ·L·e .'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙‡ Ôw˙Ï שהנשמה כדי ¿«≈∆«¿∆∆««¬ƒƒ¿ƒ∆

הבהמית הנפש ואת הגוף את תתקן ‰B·Ú„‰אכן ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ של ¿ƒ»ƒ¿»¬»
בגוף  כנשמה (Ìb)האדם ‰NÚn‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÂÈNÚÓ ÁÎc ÔÙ‡a¿…∆¿…««¬»∆ƒ¿«««¬∆«
‰iÙk ÔBLlÓ25, הצדקה על (כופין) "מעשין חכמינו È‰BfLכלשון ƒ¿¿ƒ»∆ƒ

‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ כאשר גם ה' רצון את לעשות עצמו את כופה שהאדם »¬»¿ƒ¿«¿»
ולרצון  לטבע בניגוד הוא הדבר

הבהמית  ונפש הגוף של האישי

הוא  הזו הכפייה ידי ועל שלו,

ההעלאה  ואת הבירור את פועל

הבהמית והנפש הגוף »¿(ÚÂ„של
CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „enÏ ÌbL∆«ƒ«»»ƒ
ÈepL ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿…∆∆ƒ

,‡˜Âc ˙eÏÈ‚¯‰ ודווקא »¿ƒ«¿»
נחשב  מהרגילות יותר לימוד

כדבעי ה' Úe„ik26עבודת «»«
‰BLc ‰ÏÚn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««¬»¿∆
ÌÈÓÚt ‰‡Ó B˜¯tƒ¿≈»¿»ƒ

,„Á‡Â הפעם בזכות שדווקא ¿∆»
מאה  כל על הנוספת האחת

האדם  נקרא הקודמות, הפעמים

אלקים" e‰fL"עובד ÈÙÏ¿ƒ∆∆
B˙eÏÈ‚¯Ó ¯˙BÈ מאחר ≈≈¿ƒ

רגילים  היו התלמוד שבימי

פעמים, מאה הלימוד על לחזור

פעמים  מאה שהשינון ולמרות

ויגיעה, מאמץ בהחלט הוא

הנוספת  האחת הפעם דווקא

שמאה  כיון כי ה' עבודת נחשבת

בה  ויש הרגילות על יתירה היא הנוספת והפעם הרגילות, הם הפעמים

כך). כל נחשבת היא לכן וההרגל, הטבע של 'אתכפיא'

È„·BÚ Èa‚Ï ÌÙe‚a 'ÈÂ‰ È„·BÚ ÏL ‰ÏÚn‰ ˙eÏÏk Ìb È‰BÊÂ¿ƒ«¿»««¬»∆¿≈¬»»¿»¿«≈¿≈
Ì˙ÓLa 'ÈÂ‰27, מיוחד יתרון שיש החסידות בתורת בהרחבה כמבואר ¬»»¿ƒ¿»»

לעומת  ה' לעבודת הגוף של ושעבוד כפיה מתוך הגשמי, הגוף עם ה' בעבודת

בלבד  רוחניים בעניינים עיסוק תוך הנשמה עם רק של e‰fLעבודה היתרון ∆∆
בגופם" ה' vnL„"עובדי ,‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ „vÓƒ««¬«»¬»¿ƒ¿«¿»∆ƒ«

daL LecÁ‰האדם של טבעו היפך eÚz‚בהיותה ˙ÏÚBt ‡È‰ È¯‰ «ƒ∆»¬≈ƒ∆∆«¬
מיוחדת רוח ‰a„n¯˙ונחת ¯BtvÓ Úe„i‰ ÏLnk ,‰ÏÚÓÏ28 ¿«¿»«»»«»«ƒƒ«¿«∆∆

רוח  נחת לו גורם הדבר המלך לפני (תוכי) המדברת' 'ציפור מביאים שכאשר

נדירה. ובתופעה בחידוש שמדובר מפני רבה
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e"kyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

ורק  העבֹודה, ועּקר התחלת ׁשּזֹוהי ּבבראׁשית, ּפתח ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזהּו
עליֹון' 'ּדעת ׁשּבבחינת לעבֹודה ּבאים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאחריֿזה
ויתרה  לכם. הּזה ּדהחדׁש ענין ׁשּזהּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹויחּודאֿעּלאה,
ּומּגיע  ּבעבֹודתֹו מתעּלה ׁשהאדם לאחרי ׁשּגם ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּזה,
אצלֹו ׁשּיּׁשאר צרי ויחּודאֿעּלאה, עליֹון' 'ּדעת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלבחינת
ועלּֿדר) ויחּודאּֿתּתאה ּתחּתֹון' 'ּדעת מּמדרגת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹרׁשם
לׁשער  ּבהקּדמה ּוברמז ּבקּצּור הּזקן אדמּו"ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמבאר

והאמּונה, הּפסּוק הּיחּוד ּבפרּוׁש קטן, לּנער 29חּנּו חנֹו ְְֱֲִִֵַַַַַָָָָָ
העלּיה  ׁשּבעת מּמּנה, יסּור לא יזקין ּכי ּגם ּדרּכֹו ּפי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל
מּמדרגתֹו נפילה ּבבחינת הּוא ׁשאז למדרגה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּמדרגה

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו וקם,30הראׁשֹונה, צּדיק יּפל ׁשבע ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הראׁשֹונה). מּמדרגתֹו הרׁשימּו ּבֹו ְְְִִִִֵַָָָָָנׁשאר

ÌÓ‡'ּתחּתֹון 'ּדעת ּבבחינת היא העבֹודה ׁשעּקר אף »¿»ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ
ׁשהעבֹודה  ּכדי מּכלֿמקֹום, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָויחּודאּֿתּתאה,
ּכדבעי  ּתהיה ויחּודאּֿתּתאה ּתחּתֹון' 'ּדעת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבבחינת
עליֹון' 'ּדעת ׁשּבבחינת לעבֹודה  ּגם יּגיעּו ׁשעלֿידּה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ(ועד
ּד'דעת  מהענין ּכח ּבנתינת צר יׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹויחּודאֿעּלאה),

ויחּודאֿעּלאה  ּפתח 31עליֹון' ּכאׁשר ׁשּגם וזהּו . ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתחּלה  ׁשמים הארץ, ואת הּׁשמים את נאמר ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבבראׁשית
'ּדעת  ּבחינת ׁשּמּצד ּכח' ה'ּנתינת ׁשּזֹוהי ארץ, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹואחרּֿכ
להיֹות  ׁשּתּוכל ּכדי ׁשמים) (ּבחינת ויחּודאֿעּלאה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעליֹון'
ויחּודאּֿתּתאה  ּתחּתֹון' 'ּדעת ּבבחינת הּברּורים ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָעבֹודת
ּכּנ"ל  ּבּתֹורה, נכּתב ּדבראׁשית הענין ׁשּכללּות עלּֿדר)ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּומּכלֿמקֹום  ג). ּבענין 32סעיף היא העבֹודה עּקר , ְְְֲִִִִִַַָָָָ
(ּבחינת  ויחּודאּֿתּתאה ּתחּתֹון' 'ּדעת ּבבחינת ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָהּברּורים

ההמׁשכה  עּקר נעׂשה ּדוקא ועלֿידיֿזה ּדוקא, ,33ארץ) ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
והארץ  הּׁשמים תֹולדֹות אּלה הּפרׁשה ּבסּיּום נאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָולכן
ארץ  וׁשמים, ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹּבהּבראם,
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ו.29) כב, טז.30)משלי כד, פ"זֿט.31)שם החיים עץ קונטרס (המשך 32)ראה תרע"ו כסאי השמים ה' אמר כה סד"ה גם ראה

א'קפח). ע' שם המשכת 33)תער"ב בענין ד)) ע' תשכ"ו (סה"מ פ"ב תשכ"ו וילך דש"פ שובה (ד"ה משנת"ל וע"ד אחדים: בזכרון

שעי"ז  דאתכפיא), (שזהו"ע כשיריים עצמו שמשים למי נחלתו, לשארית שנמשכים ריקם, חוזרות שאינן הרחמים מדות י"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂהתורה שבתחילת לכך ÈL‡¯·a˙,הטעם Á˙t של הבריאה ענייני ¿∆»«ƒ¿≈ƒ

ויחודאֿעילאה  דעתֿתחתון הטבע, וסדרי הגשמי הפתיחה È‰BfLהעולם ∆ƒ
B·ÚÏ„‰היינו ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â ,‰„B·Ú‰ ¯wÚÂ ˙ÏÁ˙‰«¿»«¿ƒ«»¬»¿«¿«¬≈∆»ƒ«¬»

L„Á‰c ÔÈÚ e‰fL ,‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«««∆¿¿ƒ»ƒ»»∆∆ƒ¿«¿«…∆
ÌÎÏ ‰f‰ בהנהגה הקשור «∆»∆

מהטבע. למעלה ניסית

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
תחתון' 'דעת בדרך שהעבודה

אלא  וההתחלה הפתיחה היא

Ì„‡‰L È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈∆»»»
B˙„B·Úa ‰lÚ˙Ó מדרגה ƒ¿«∆«¬»

ÈÁ·Ï˙לדרגה  ÚÈbÓe«ƒ«ƒ¿ƒ«
Œ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ ˙Úc'««∆¿¿ƒ»

,‰‡lÚ לו שתהיה חשוב עדיין ƒ»»
ועדיין זו לעבודה CÈ¯»̂ƒשייכות

ÌL¯ BÏˆ‡ ¯‡MiL∆ƒ»≈∆¿…∆
'ÔBzÁz ˙Úc' ˙‚¯„nÓƒ«¿≈««««¿
C¯cŒÏÚÂ) ‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ¿ƒ»«»»¿«∆∆
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯‡·nL∆¿»≈«¿«»≈
‰Óc˜‰a ÊÓ¯·e ¯ev˜a¿ƒ¿∆∆««¿»»
,‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚLÏ¿«««ƒ¿»¡»
בשם  גם הנקראת התניא שבספר

Le¯Ùa ,ÔË˜ CepÁƒ»»¿≈
˜eÒt‰29ÏÚ ¯ÚpÏ CBÁ «»¬««««

‡Ï ÔÈ˜ÊÈ Èk Ìb Bk¯c Ètƒ«¿«ƒ«¿ƒ…
,‰pnÓ ¯eÒÈ יש שלכאורה »ƒ∆»

הנער  בחנוך המעלה מהי לתמוה

אלא  הנער של שלו, דרכו פי על

היא ‰iÏÚ‰הכוונה ˙ÚaL∆¿≈»¬ƒ»
Ê‡L ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»∆»
כאשר  והמעבר הביניים בשלב

הראשונה  דרגתו את 'עזב' כבר

‰ÏÈÙ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ»
,‰BL‡¯‰ B˙‚¯„nÓƒ«¿≈»»ƒ»

·e˙kM ‰Ó e‰fL30Ú·L ∆∆«∆»∆«
Ba ¯‡L ,Ì˜Â ˜Ècˆ ÏtÈƒ…«ƒ¿»ƒ¿»

הפחות  eÓÈL¯‰»¿ƒלכל
.(‰BL‡¯‰ B˙‚¯„nÓƒ«¿≈»»ƒ»

ÌÓ‡ שני ÔBzÁz'מצד ˙Úc' ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯wÚL Û‡ »¿»«∆ƒ«»¬»ƒƒ¿ƒ««««¿
,‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ,באריכות לעיל È„kכמבואר ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ¿ƒ»«»»ƒ»»¿≈

‰È‰z ‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBzÁz ˙Úc' ˙ÈÁ·aL ‰„B·Ú‰L∆»¬»∆ƒ¿ƒ««««¿¿ƒ»«»»ƒ¿∆

eÚÈbÈ d„ÈŒÏÚL „ÚÂ) ÈÚ·„kדבר של בסופו כך, B·ÚÏ„‰אחר Ìb ƒ¿»≈¿«∆«»»«ƒ««¬»
Ák ˙È˙a C¯ˆ LÈ ,(‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«««∆¿¿ƒ»ƒ»»≈…∆ƒ¿ƒ«…«

‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'c ÔÈÚ‰Ó31 לעיל שנתבאר (וכמו ≈»ƒ¿»¿««∆¿¿ƒ»ƒ»»
זאת  ובכל ב"ן, שם – למעלה מלמטה העלאה ידי על הוא הבירור שעיקר

כוח  לנתינת הודות אפשרי הדבר

שם  – למטה מלמעלה והארה

לכך e‰ÊÂמ"ה). הפנימי הטעם ¿∆
Á˙t ¯L‡k ÌbL∆««¬∆»«

˙ÈL‡¯·a הזה העולם בענייני ƒ¿≈ƒ
‰ÌÈÓMהגשמי  ˙‡ ¯Ó‡∆¡«≈«»«ƒ

ÌÈÓL ,ı¯‡‰ ˙‡Â ֿ דעת ¿≈»»∆»«ƒ
ויחודאֿעילאה «lÁz¿ƒ‰עליון

ı¯‡ CkŒ¯Á‡Â דעתֿתחתון ¿««»∆∆
שלכאורה  הגם ויחודאֿתתאה,

העולם  בגשמיות שמדובר כיוון

להיות  צריך היה בפסוק הסדר

כך  אחר ורק ארץ תחילה הפוך,

להקדמת  הטעם אלא שמים.

משום  הוא בפסוק לארץ שמים

'Ák ˙È˙p'‰ È‰BfL לאדם ∆ƒ«¿ƒ«…«
˙Úc' ˙ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ«««
‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ»ƒ»»
È„k (ÌÈÓL ˙ÈÁa)¿ƒ«»«ƒ¿≈

˙BÈ‰Ï ÏÎezL כך אחר ∆«ƒ¿
˙ÈÁ·a ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú¬««≈ƒƒ¿ƒ«
Œ‡„eÁÈÂ 'ÔBzÁz ˙Úc'«««¿¿ƒ»
˙eÏÏkL C¯cŒÏÚ) ‰‡zz«»»«∆∆∆¿»

˙ÈL‡¯·c ÔÈÚ‰ שעיקרו »ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
תחתון' Bza¯‰,'דעת ·zÎƒ¿»«»

'דעת  הוא התורה ענין שעיקר אף

‚).עליון' ÛÈÚÒ Ï"pk««¿ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓe32, למרות ƒ»»

מדעתֿעליון  היא כוח שהנתינת

‰ ‰„B·Ú‰ ¯wÚÔÈÚa ‡È ƒ«»¬»ƒ¿ƒ¿«
˙Úc' ˙ÈÁ·a ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒƒ¿ƒ«««
‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBzÁz«¿¿ƒ»«»»
,‡˜Âc (ı¯‡ ˙ÈÁa)¿ƒ«∆∆«¿»
‰NÚ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿»«¬∆

‰ÎLÓ‰‰ ¯wÚ33,למטה מלמעלה האלוקות ÌeiÒaשל ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ƒ«««¿»»¿»≈∆¡«¿ƒ
˙BNÚ ÌBÈa ,Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ‰L¯t‰«»»»≈∆¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬

‰lÁz ı¯‡ ,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ העבודה דווקא סוף סוף כי ¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ∆∆¿ƒ»
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יי e"kyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

ורק  העבֹודה, ועּקר התחלת ׁשּזֹוהי ּבבראׁשית, ּפתח ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזהּו
עליֹון' 'ּדעת ׁשּבבחינת לעבֹודה ּבאים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאחריֿזה
ויתרה  לכם. הּזה ּדהחדׁש ענין ׁשּזהּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹויחּודאֿעּלאה,
ּומּגיע  ּבעבֹודתֹו מתעּלה ׁשהאדם לאחרי ׁשּגם ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּזה,
אצלֹו ׁשּיּׁשאר צרי ויחּודאֿעּלאה, עליֹון' 'ּדעת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלבחינת
ועלּֿדר) ויחּודאּֿתּתאה ּתחּתֹון' 'ּדעת מּמדרגת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹרׁשם
לׁשער  ּבהקּדמה ּוברמז ּבקּצּור הּזקן אדמּו"ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמבאר

והאמּונה, הּפסּוק הּיחּוד ּבפרּוׁש קטן, לּנער 29חּנּו חנֹו ְְֱֲִִֵַַַַַָָָָָ
העלּיה  ׁשּבעת מּמּנה, יסּור לא יזקין ּכי ּגם ּדרּכֹו ּפי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל
מּמדרגתֹו נפילה ּבבחינת הּוא ׁשאז למדרגה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּמדרגה

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו וקם,30הראׁשֹונה, צּדיק יּפל ׁשבע ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הראׁשֹונה). מּמדרגתֹו הרׁשימּו ּבֹו ְְְִִִִֵַָָָָָנׁשאר

ÌÓ‡'ּתחּתֹון 'ּדעת ּבבחינת היא העבֹודה ׁשעּקר אף »¿»ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ
ׁשהעבֹודה  ּכדי מּכלֿמקֹום, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָויחּודאּֿתּתאה,
ּכדבעי  ּתהיה ויחּודאּֿתּתאה ּתחּתֹון' 'ּדעת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבבחינת
עליֹון' 'ּדעת ׁשּבבחינת לעבֹודה  ּגם יּגיעּו ׁשעלֿידּה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ(ועד
ּד'דעת  מהענין ּכח ּבנתינת צר יׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹויחּודאֿעּלאה),

ויחּודאֿעּלאה  ּפתח 31עליֹון' ּכאׁשר ׁשּגם וזהּו . ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתחּלה  ׁשמים הארץ, ואת הּׁשמים את נאמר ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבבראׁשית
'ּדעת  ּבחינת ׁשּמּצד ּכח' ה'ּנתינת ׁשּזֹוהי ארץ, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹואחרּֿכ
להיֹות  ׁשּתּוכל ּכדי ׁשמים) (ּבחינת ויחּודאֿעּלאה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעליֹון'
ויחּודאּֿתּתאה  ּתחּתֹון' 'ּדעת ּבבחינת הּברּורים ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָעבֹודת
ּכּנ"ל  ּבּתֹורה, נכּתב ּדבראׁשית הענין ׁשּכללּות עלּֿדר)ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּומּכלֿמקֹום  ג). ּבענין 32סעיף היא העבֹודה עּקר , ְְְֲִִִִִַַָָָָ
(ּבחינת  ויחּודאּֿתּתאה ּתחּתֹון' 'ּדעת ּבבחינת ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָהּברּורים

ההמׁשכה  עּקר נעׂשה ּדוקא ועלֿידיֿזה ּדוקא, ,33ארץ) ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
והארץ  הּׁשמים תֹולדֹות אּלה הּפרׁשה ּבסּיּום נאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָולכן
ארץ  וׁשמים, ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹּבהּבראם,
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ו.29) כב, טז.30)משלי כד, פ"זֿט.31)שם החיים עץ קונטרס (המשך 32)ראה תרע"ו כסאי השמים ה' אמר כה סד"ה גם ראה

א'קפח). ע' שם המשכת 33)תער"ב בענין ד)) ע' תשכ"ו (סה"מ פ"ב תשכ"ו וילך דש"פ שובה (ד"ה משנת"ל וע"ד אחדים: בזכרון

שעי"ז  דאתכפיא), (שזהו"ע כשיריים עצמו שמשים למי נחלתו, לשארית שנמשכים ריקם, חוזרות שאינן הרחמים מדות י"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂהתורה שבתחילת לכך ÈL‡¯·a˙,הטעם Á˙t של הבריאה ענייני ¿∆»«ƒ¿≈ƒ

ויחודאֿעילאה  דעתֿתחתון הטבע, וסדרי הגשמי הפתיחה È‰BfLהעולם ∆ƒ
B·ÚÏ„‰היינו ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â ,‰„B·Ú‰ ¯wÚÂ ˙ÏÁ˙‰«¿»«¿ƒ«»¬»¿«¿«¬≈∆»ƒ«¬»

L„Á‰c ÔÈÚ e‰fL ,‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«««∆¿¿ƒ»ƒ»»∆∆ƒ¿«¿«…∆
ÌÎÏ ‰f‰ בהנהגה הקשור «∆»∆

מהטבע. למעלה ניסית

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
תחתון' 'דעת בדרך שהעבודה

אלא  וההתחלה הפתיחה היא

Ì„‡‰L È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈∆»»»
B˙„B·Úa ‰lÚ˙Ó מדרגה ƒ¿«∆«¬»

ÈÁ·Ï˙לדרגה  ÚÈbÓe«ƒ«ƒ¿ƒ«
Œ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ ˙Úc'««∆¿¿ƒ»

,‰‡lÚ לו שתהיה חשוב עדיין ƒ»»
ועדיין זו לעבודה CÈ¯»̂ƒשייכות

ÌL¯ BÏˆ‡ ¯‡MiL∆ƒ»≈∆¿…∆
'ÔBzÁz ˙Úc' ˙‚¯„nÓƒ«¿≈««««¿
C¯cŒÏÚÂ) ‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ¿ƒ»«»»¿«∆∆
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯‡·nL∆¿»≈«¿«»≈
‰Óc˜‰a ÊÓ¯·e ¯ev˜a¿ƒ¿∆∆««¿»»
,‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚLÏ¿«««ƒ¿»¡»
בשם  גם הנקראת התניא שבספר

Le¯Ùa ,ÔË˜ CepÁƒ»»¿≈
˜eÒt‰29ÏÚ ¯ÚpÏ CBÁ «»¬««««

‡Ï ÔÈ˜ÊÈ Èk Ìb Bk¯c Ètƒ«¿«ƒ«¿ƒ…
,‰pnÓ ¯eÒÈ יש שלכאורה »ƒ∆»

הנער  בחנוך המעלה מהי לתמוה

אלא  הנער של שלו, דרכו פי על

היא ‰iÏÚ‰הכוונה ˙ÚaL∆¿≈»¬ƒ»
Ê‡L ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»∆»
כאשר  והמעבר הביניים בשלב

הראשונה  דרגתו את 'עזב' כבר

‰ÏÈÙ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ»
,‰BL‡¯‰ B˙‚¯„nÓƒ«¿≈»»ƒ»

·e˙kM ‰Ó e‰fL30Ú·L ∆∆«∆»∆«
Ba ¯‡L ,Ì˜Â ˜Ècˆ ÏtÈƒ…«ƒ¿»ƒ¿»

הפחות  eÓÈL¯‰»¿ƒלכל
.(‰BL‡¯‰ B˙‚¯„nÓƒ«¿≈»»ƒ»

ÌÓ‡ שני ÔBzÁz'מצד ˙Úc' ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯wÚL Û‡ »¿»«∆ƒ«»¬»ƒƒ¿ƒ««««¿
,‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ,באריכות לעיל È„kכמבואר ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ¿ƒ»«»»ƒ»»¿≈

‰È‰z ‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBzÁz ˙Úc' ˙ÈÁ·aL ‰„B·Ú‰L∆»¬»∆ƒ¿ƒ««««¿¿ƒ»«»»ƒ¿∆

eÚÈbÈ d„ÈŒÏÚL „ÚÂ) ÈÚ·„kדבר של בסופו כך, B·ÚÏ„‰אחר Ìb ƒ¿»≈¿«∆«»»«ƒ««¬»
Ák ˙È˙a C¯ˆ LÈ ,(‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«««∆¿¿ƒ»ƒ»»≈…∆ƒ¿ƒ«…«

‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'c ÔÈÚ‰Ó31 לעיל שנתבאר (וכמו ≈»ƒ¿»¿««∆¿¿ƒ»ƒ»»
זאת  ובכל ב"ן, שם – למעלה מלמטה העלאה ידי על הוא הבירור שעיקר

כוח  לנתינת הודות אפשרי הדבר

שם  – למטה מלמעלה והארה

לכך e‰ÊÂמ"ה). הפנימי הטעם ¿∆
Á˙t ¯L‡k ÌbL∆««¬∆»«

˙ÈL‡¯·a הזה העולם בענייני ƒ¿≈ƒ
‰ÌÈÓMהגשמי  ˙‡ ¯Ó‡∆¡«≈«»«ƒ

ÌÈÓL ,ı¯‡‰ ˙‡Â ֿ דעת ¿≈»»∆»«ƒ
ויחודאֿעילאה «lÁz¿ƒ‰עליון

ı¯‡ CkŒ¯Á‡Â דעתֿתחתון ¿««»∆∆
שלכאורה  הגם ויחודאֿתתאה,

העולם  בגשמיות שמדובר כיוון

להיות  צריך היה בפסוק הסדר

כך  אחר ורק ארץ תחילה הפוך,

להקדמת  הטעם אלא שמים.

משום  הוא בפסוק לארץ שמים

'Ák ˙È˙p'‰ È‰BfL לאדם ∆ƒ«¿ƒ«…«
˙Úc' ˙ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ«««
‰‡lÚŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ»ƒ»»
È„k (ÌÈÓL ˙ÈÁa)¿ƒ«»«ƒ¿≈

˙BÈ‰Ï ÏÎezL כך אחר ∆«ƒ¿
˙ÈÁ·a ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú¬««≈ƒƒ¿ƒ«
Œ‡„eÁÈÂ 'ÔBzÁz ˙Úc'«««¿¿ƒ»
˙eÏÏkL C¯cŒÏÚ) ‰‡zz«»»«∆∆∆¿»

˙ÈL‡¯·c ÔÈÚ‰ שעיקרו »ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
תחתון' Bza¯‰,'דעת ·zÎƒ¿»«»

'דעת  הוא התורה ענין שעיקר אף

‚).עליון' ÛÈÚÒ Ï"pk««¿ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓe32, למרות ƒ»»

מדעתֿעליון  היא כוח שהנתינת

‰ ‰„B·Ú‰ ¯wÚÔÈÚa ‡È ƒ«»¬»ƒ¿ƒ¿«
˙Úc' ˙ÈÁ·a ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒƒ¿ƒ«««
‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ 'ÔBzÁz«¿¿ƒ»«»»
,‡˜Âc (ı¯‡ ˙ÈÁa)¿ƒ«∆∆«¿»
‰NÚ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿»«¬∆

‰ÎLÓ‰‰ ¯wÚ33,למטה מלמעלה האלוקות ÌeiÒaשל ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ƒ«««¿»»¿»≈∆¡«¿ƒ
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ux`deיב minyd z` miwel` `xa ziy`xa

ּגבר  ּתסֹובב ּדנקבה הענין ּגם וזהּו חיל 34ּתחּלה. אׁשת , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבעלּה העבֹודה 35עטרת ּבגמר ׁשּיהיה יקּים 36, ּכאׁשר , ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

מלא 37הּיעּוד  (ּתֹולדֹות ּתֹולדֹות ּבביאת 38אּלה גֹו', ּפרץ ( ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
לעֹולם  להם נׂשיא עבּדי ּדוד צדקנּו, .39מׁשיח ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

1

2

3

4

לחיצונים.מכ  יניקה תהי' ולא הראוי, למקום האור שיומשך וגם, העליונים. הגילויים את לקבל הכלי את כא.34)שירים לא, ירמי'

ד.35) יב, יחד.36)משלי גם וארץ משמים שלמעלה בחי' דוקא בארץ יתגלה שאז אחדים: יח.37)בזכרון ד, פי"ב,38)רות ב"ר

ג. פ"ל, שמו"ר כה.39)ו. לז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה. אלוקות הממשיכה היא תחתון c˜·‰בדעת ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»ƒ¿≈»

¯·b ··BÒz34, הוא והגילויים וההשפעות היחודים סדר הזה שבזמן ¿≈∆∆
יהיה  לבוא לעתיד אבל האישה. המקבל, אל האיש, מהמשפיע, המשכה שישנה

יקבל  והאיש גבר" תסובב "נקבה

במקום  הכתוב ובלשון מהאישה

ËÚ¯˙אחר  ÏÈÁ ˙L‡≈∆«ƒ¬∆∆
dÏÚa35, מקור שהיא «¿»

כפי  לבעלה ∆¿È‰iL∆ƒ‰ההשפעה
‰„B·Ú‰ ¯Ó‚a36¯L‡k , ƒ¿«»¬»«¬∆

„eÚi‰ Ìi˜È37‡ÏÓ ˙B„ÏBz) ˙B„ÏBz ‰l‡38,'B‚ ı¯t על ) ¿À««ƒ≈∆¿¿»≈∆∆
אומר  פרץ" תולדות "אלה המלך) דוד של הולדתו לגבי רות, (במגילת הכתוב

"אלה  נאמר העולם בריאת לגבי ואילו מלא "תולדות" נאמר שכאן המדרש

בהבראם" והארץ השמים תלדת

הגאולה  מעלת על להורות חסר,

,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
Èc·Ú „Âc שהוא המלך דוד »ƒ«¿ƒ

יהודה בן פרץ ÈN»ƒ‡מצאצאי
ÌÏBÚÏ Ì‰Ï39. »∆¿»
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.e"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

יצחק ‡. רבי "אמר התורה: בהתחלת רש"י פירוש נתבאר אֿב התורה 1בשיחות את להתחיל צריך הי' לא ,
ראשונה  מצוה שהיא לכם, הזה מהחודש ישראל 2אלא בה מעשיו 3שנצטוו כח משום בבראשית, פתח טעם ומה ,

גוים  נחלת להם לתת לעמו הם 4הגיד גוים, שבעה ארצות שכבשתם אתם לסטים לישראל אוה"ע יאמרו שאם ,
נטלה  וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם אומרים

גזל  אינו מלחמה כיבוש שהרי הכיבוש, עצם על (לא היא אוה"ע שטענת ― לנו", ונתנה שינוי 5מהם על אלא) ,
ux`d zedn mvr.קדושה בה  שיש ישראל ", "ארץ  שנעשית 

שמלכתחילה  ― זה על  הקב"ה 6בראה והמענה  של שרצונו אלא (בנ"י), בעיניו ישר לאשר ונתנה הקב"ה
כיון  לעולם, בנ"י של נשארת ואז מהם", "נטלה ואח"כ להם" ש"נתנה לאחרי יהי' בפועל לנו" ד"נתנה שהענין

חיצוני  דבר רק (שזהו הכיבוש מצד רק זה מהותה שאין בעצם שנבראה כפי הקודש ארץ להיותה אלא ,(7.

עצמם  בנ"י עבודת לסדר בנוגע הוראה גם התורה 8וזוהי כל אותו "מלמדין שתחילה ― התורה בלימוד
כולה" התורה כל ו"משכחו מלאך בא ואח"כ שעי"ז 9כולה", באופן אבל יגיעתו, ע"י יהי' בפועל שהלימוד כדי ,
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שבדרך 1) (אף המאמר בעל שם מזכיר שרש"י הטעם גם נתבאר
המאמר  בעל שם בפירושו מזכיר אינו ):*כלל

"ראיתי פרשתנו) (ריש  דוד  בדברי הט "ז  נושן כתב  ישן אחד כתב
רש"י  שמביא יצחק ר' בשם המאמר שזה בו, כתוב רש"י, ביאור מאד,

רש"י . של אביו הי' יצחק ר' שזה אלא יצחק, ר' דברי ולא מדרש, הוא .
שלמה רבינו ר"ת לכבד iwgvi(רש"י רצה ורש"י גדול, למדן הי' ולא ,(

ואכתבנה  קושיא איזה שאל לו, ואמר חיבורו, בתחלת ולהזכירו אביו
כו'". בבראשית התורה התחילה למה סתם, לו והקשה שמך, על
למדן  הי' לא רש"י של אביו יצחק שר' שכתב דמה "אלא וממשיך,
על  פירוש רש"י מביא א) (עה, דע"ז בתרא דבפרק אינו, זה גדול,

עכ"ל". כו', נראה והוא כבוד, מנוחתו מורי אבא לשון וז"ל, הגמרא,
שם  לרמז רש"י נתכוין יצחק" ר' "אמר שבכתבו לומר, יש ומ"מ
האב  כאשר ― ובמכ"ש ― גם הוא שחיובו אב, כיבוד משום אביו,

.(197 ע' ח"א תנש"א התוועדויות גם (וראה גדול למדן הוא
ונאמרו 2) חזרו ― הנשה) וגיד מילה (פו"ר, שלפנ"ז המצוות וגם

יב) כד, (משפטים הפסוק על רש"י בפירוש כמ"ש במ"ת, לישראל
מאות  שש "כל גו'", והמצוה והתורה האבן לוחות את לך "ואתנה

עשרה "כל ושלש בהר: ובר"פ הן", הדברות עשרת בכלל מצוות
מסיני".המצוות ודקדוקיהן כללותיהם נאמרו .**.

שהוא העולם בריאת כמו הענינים, וכןושאר האמונה, שורש
אבות סימן ***מעשה בתורה שהוא להיות יכולים היו ― לבנים

מדאורייתא  חיובם אם חילוקים כו"כ יש שבהם כמצוות, [דלא שבע"פ
וכיו"ב. לספק בנוגע ממרא; זקן לדין בנוגע (ולדוגמא: מדרבנן או
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו שבהם ענינים יש ― ולאידך
בתושב"כ  להיות צריך לאוה"ע המענה אבל מד"ת)], יותר ד"ס וערבים
לאוה"ע  ללמדה אסור הרי ― בתושבע"פ רק יהי' אם כי דוקא,
משא"כ  דוקא, בתושבע"פ הוא לעכו"ם התורה לימוד (דאיסור

אוה"ע). עבור גם לשון, לשבעים משה שתירגמה תושב"כ,
(לג,3) ברכה בפ' כמ"ש לבנ"י, הוראה ― התורה של ענינה והרי

" צוהexeiדֿיו"ד) "תורה לישראל"; ותורתך ליעקב eplמשפטיך
משה".
"ומדרש4) שם: ובפרש"י ו. קיא, לישראל negpz`תהלים כתב :

לומר  האומות יוכלו שלא וכו' שלו שהארץ להודיעם בראשית מעשה
המענה ולא ― וכו'" אתם גזלנים "הלא x"aayלישראל ב) (פ"א,

.(18 הערה 5 ע' שבפנים לקו"ש (ראה כו'" בידכם היא בזוזה
דסיחון 5) הכיבוש ע"י לישראל טיהרו ומואב שעמון מזה כדמוכח

היתה  לא גזל, בגדר דסיחון הכיבוש הי' ואילו כו), כא, חוקת (פרש"י
אפילו  צורך (ללא בפשטות כמובן נגזלת, אינה דקרקע לסיחון, נקנית

ממקומהבלימוד הקרקע להזיז אפשר שאי לפי תוד"ה מקרא), (ראה
א). סא, ב"מ ― אלא

(6" הדיוק גם הקב"ה gkוזהו של שבכחו זה על שמורה מעשיו",
לעשותה  הארץ, מהות עצם על היא בעלותו ולכן מאין, יש לברוא

כו'. הקודש ארץ
דבר 7) בין חילוק שמצינו ― דתורה בנגלה לדבר דוגמא

חמץ  הל' הרמב"ם על צפע"נ (ראה בתוארו או בעצמו הוא שהאיסור
פ"א  במפענ"צ הובא ― ה"ה פ"א תרומות הל' ספ"א. ומצה

סכ"אֿכב):
אינה להתכבד הראוי' שחתיכה אף הנה א) חשיבותה, בגלל  בטלה

חטאת של  חולין"חתיכה  של חתיכות במאה שנתערבה טהורות טמאה
הטומאה. כי, ב), פא, (יבמות תעלה" הדבר,. (מהות) בחומר אינה

הדבר. חיצוניות על שמקיף לבוש כמו צדדי, ענין רק אלא
(מן  באוהל מטמא אינו ― ב) כז, נדה (ראה שנשרף מת ב)
גם  היא ומשא מגע טומאת רק כי, ומשא, במגע רק אלא התורה),
ועצמותו  מהותו שהוא האפר, גם מטמא ולכן הדבר, (מהות) בחומר
אינה  אוהל טומאת אבל סט"ו), אגה"ק תניא (ראה הנשרף הדבר של

בחיצוניותו. רק אלא הדבר, בחומר
חיצוני, דבר רק הוא אוה"ע ע"י דא"י שהכיבוש ― בנדו"ד ועד"ז
בה  אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ישראל, ארץ ה"ה מהותה ובעצם
הכיבוש  ע"י ומתגלה שחוזר כפי הקודש, ארץ יב), יא, (עקב גו'"

דבנ"י.
מה8) ההוראה r"de`lמלבד aiydlלא על שהרי ― טענתם

לתורה, שייכות להם שאין אוה"ע, של וטענתם מציאותם שבגלל יתכן
בתורה. הסדר שינוי יהי'

ב.9) ל, נדה

*(my 87 dxrdae 62 r"q f"lg zeiecreezd Ð mgpn zxez) mrt z"pynke.(a"wq e"pwq g"e`) `"bnd y"nl dxizqa df oi`y (p"ye"epi`y lk
e`la xaer exne` mya xac xne`."

**(`aiwr 'xe l`rnyi 'x zzbeltn xirdlem`"cren lde`a zehxte ipiqn exn`p zellk,"e`"'ek cren lde`a epype ipiqa exn`p zehxte zellk"
e dbibg),jli`e `"rq.p"ye.(jli`e 308 'r b"ng zeiecreezd Ð mgpn zxez) dzlgza cwzy`c xda t"y zgiya dkex`a x`azp.(p"ye.

***(ziy`xa xtq okez edfy,`xwpy"xyid xtq"c"ei ryedi),(bi,"mixyi e`xwpy awrie wgvi mdxa` xtq df"dk f"r),(`.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zay(iying meil)

d ,xeae `neb oebk ,miaxl jelid ea oi`y mewnLéîLzmiynzyny ©§¦
miaxd ea,÷çcä éãé ìò,mdivtg ea ripvdl oebkdéîL àì ©§¥©§©Ÿ§¥

,LéîLz`ed ixd `l` ,miaxd zeyxk oecip `diy mxeb epi`e ©§¦
ok` :`xnbd dwiqn .zilnxkdpéî òîLef dpynn gken - §©¦¨

aiygdl ick yinyz `xwp epi` wgcd ici lry miaxd yinyzy
.`ax zrcke ,miaxd zeyxk enewn z`

`l j` ,miaxd zeyxa zen` rax` utg xiarn oic zxxan `xnbd
:cg`k elek z` xiardéð÷c àæøéæ éàä ,äãeäé áø øîàdliag - ¨©©§¨©¦§¨§¨¥

,mikex` mipw lydéô÷æå àîø ,déô÷æå àîø,dtwfe dkilyd ± §¨§©§¥§¨§©§¥
,rwxw iab lr zgpen dzid dliagd ,xnelk ,dtwfe dkilyd aeye
ux`a oey`xd enewna gpen ipyd dvwd dide cg`d dvwd diabde
ekilyde ux`a gpen didy ipyd dvwd diabde xfge ,eiptl ekilyde
zeyxa zen` rax` dliagd z` xiardy cr ,ef jxc lr eiptl

,miaxdáéiçéî àìzeyxa zen` rax` xiarn meyn aiig epi` ± Ÿ¦©©
zxiwre ,dnewnn dliagd lk z` xwr `l mrt s`y iptn ,miaxd

,dxiwr zaygp dpi` utgdn wlgdéì ø÷òc ãòz` diabiy cr ± ©§¨©¥
zen` rax` dze` xiarie ,dnewnn dze` xewrie dliagd lk

aiigzi if`e ,dpgipie miaxd zeyxa.
lirl `ziixad jynd z` x`al zxfeg `xnbd(.e)el` dhxity ,

:zaya zeieyx rax`n zg` lka zelelk zenewnøî øîà`aed - ¨©©
,`ziixaa lirläte÷ñàä ìò ãîBò íãàe ,dqipk oztn -ìèBð ¨¨¥©¨¦§¨¥
utg dligzklúéaä ìòaîlr egipne cigid zeyxa cnerd ¦©©©©¦

,dtewqi`dåokBì ïúBðit lr s` ,dtewqi`d lr gpen didy utg §¥
oke .cigid zeyxa `id ezgpdy `vnpyìèBðutgéðòîcnerd ¥¥¨¦

,dtewqi`d lr egipne miaxd zeyxaåokBì ïúBðgpen didy utg §¥
.miaxd zeyxa `id dgpdde dtewqi`d lr

:`xnbd zxxan .xaecn dtewqi` efi`a zxxan `xnbdéàä©
éàî ,äte÷ñàepipy dtewqi` efi`a ,xnelk ,`id dn ,ef dtewq` - ¦§¨©

oke ,miaxd zeyxl oiae cigid zeyxl oia dkezn lhlhl xzeny
.jtidlàîéìéàa xaecny xn`p m` -íéaøä úeLø úte÷ñà- ¦¥¨¦§©§¨©¦

oi`e ,ieanl miaxd zeyx oiay oztnd oebk ,miaxd zeyx zaygpy
`vnp ieana lehlhd z` xiznd 'igl'de ,dtewqi`d lrn dxwz
rwxwn migth dyly deab epi` oztnde ,[` xeiv] epnn miptl ieana

y epipy j`id dyw ok m` ,miaxd zeyxìèBðutgúéaä ìòaî ¥¦©©©©¦
,dtewqi`d lr eze` gipne cigid zeyxa cnerd÷étî àäixd - ¨©¦

utgd z` jka `iven `ed.íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî¥§©¨¦¦§¨©¦
àlàåa xaecny xn`p,ãéçiä úeLø úte÷ñàoiay dtewqi` oebk §¤¨¦§©§©¨¦

`idy e` ,ieand ly dxwzd zgz dtewqi`de ,miaxd zeyxl ieand
migth dxyr ddeab `idy e` ,[a xeiv] igld on miptl zcner
j`id ,`tiqd on dyw df itl ixd ,migth drax` lr drax` dagxe

epipyìèBð'utg'éðòä ïîlr eze` gipne miaxd zeyxa cnerd ¥¦¤¨¦
,cigid zeyx `idy dtewqi`dìéiòî à÷ àäjka qipkn `ed ixd - ¨¨§©¥

utgd z`.ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî¥§¨©¦¦§©¨¦
àlàa xaecny xn`p,úéìîøk úte÷ñàzeyxa zcnery oebke ¤¨¦§©©§§¦

dxyr ddeab dpi` j` ,migth drax` lr drax` dagx miaxd
yixd on oia dyw df itl ixd ,migthepipy j`id ,`tiqd on oiae `

yälçzëì ïúBðå ìèBð,ziad lran oiae iprd on oia,óBñ óBñ ¥§¥§©§¦¨
àúéà àäéî àøeqéàixdy ,opaxc xeqi` o`k yi mipt lk lr ixd ± ¦¨¦¨¦¨

.jtidle miaxd zeyxle cigid zeyxl zilnxkn lhlhn `ed
:`xnbd dwiqnàlàa ,`ed `ziixaa xaecnd jgxk lräte÷ñà ¤¨¦§¨

càeä àîìòa øeèt íB÷î,cala xeht mewn wx `idy `tewqi`a ± §§§¨§¨
déa úéìc ïBâk[da oi`y-]äòaøà ìò äòaøà`ide ,agex migth §§¥¥©§¨¨©©§¨¨

jenq zcnere ,dyly ddeab `ide ,zvw agx dy`xe miieqnd mewn
.miaxd zeyxle cigid zeyxlàúà éëc àä éëå,df xac enke-] §¦¨§¦£¨

[`aykyéîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaíB÷î ,ïðçBé éaø ©¦¦¨©©¦¨¨¨
íéçôè äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL`ede ,xeht mewn `edy ,agex ¤¥©§¨¨©©§¨¨§¨¦

,cigid zeyxl miaxd zeyx oia cnerøzeîmb,ãéçiä úeLø éðáì ¨¦§¥§©¨¦
åmbåéìò ózëì íéaøä úeLø éðáìlry ie`ynd z` eilr cixedl ± §¦§¥§¨©¦§©¥¨¨

.mditzk lr eze` owzle xefgl ick mditzkeôéìçé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ©£¦
`l cigid zeyxa cnerdy ,xnelk ,miaxd zeyxl cigid zeyxn
egipie myn eplhie xefgie xeht mewnd lr eilry ie`ynd z` gipi
eli`k miyp`l d`xpy itl ,opaxcn xeq` dfy ,miaxd zeyxa
zeyxn `ivedle qipkdl e`eai jk jezne ,zeyxl zeyxn `iven
epipy ok enke .xeht mewn wqtd ila mb miaxd zeyxl cigid

lirl `ziixaa(.e)[utg ,dtewqi`d lr cnerd] lehi `ly calae' ,
iptn xeq` df mby ,'ziad lral ozepe iprn ,iprl ozepe ziad lran

.df yyg
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl](.e)lr cnerd ,[ ¨©©

zeyxl oiae miaxd zeyxl oia dkezn lhlhl xzen dtewqi`d
,jtidle cigidìBhé àlL ãáìáeutgúéaä ìòaîzeyxa `vnpd ¦§©¤Ÿ¦¦©©©©¦

cigidéðòì ïúBðålehi `l oke ,miaxd zeyxa `vnpdïúBðå éðòî §¥¤¨¦¥¨¦§¥
e .úéaä ìòáìmewn lknìèð íàef zeyxa cnerdnïúðåcnerl §©©©©¦¦¨©§¨©

,dipyd zeyxaìLïzLzeyxa cnerd ,miaxd zeyxa cnerd-] §¨§¨
[dtewqi`d lr cnerde ,cigidïéøeèt`ly itl ,dzinne z`hgn §¦

ixdy ,zeyxl zeyxn dxard o`k oi` oky ,dxez xeqi` lr exar
.xeht mewna rvn`a gp

:`xnbd dywnàáøc àúáeéz éåäéz àîéì`ziixany xn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨
,`ax lr `kxit didz efòaøà úléçzî õôç øéáònä ,àáø øîàc§¨©¨¨©©£¦¥¤¦§¦©©§©

zen`òaøà óBñìzen`BøéáòäL ét ìò óà ,íéaøä úeLøa §©§©¦§¨©¦©©¦¤¤¡¦
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יג

.e"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

יצחק ‡. רבי "אמר התורה: בהתחלת רש"י פירוש נתבאר אֿב התורה 1בשיחות את להתחיל צריך הי' לא ,
ראשונה  מצוה שהיא לכם, הזה מהחודש ישראל 2אלא בה מעשיו 3שנצטוו כח משום בבראשית, פתח טעם ומה ,

גוים  נחלת להם לתת לעמו הם 4הגיד גוים, שבעה ארצות שכבשתם אתם לסטים לישראל אוה"ע יאמרו שאם ,
נטלה  וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם אומרים

גזל  אינו מלחמה כיבוש שהרי הכיבוש, עצם על (לא היא אוה"ע שטענת ― לנו", ונתנה שינוי 5מהם על אלא) ,
ux`d zedn mvr.קדושה בה  שיש ישראל ", "ארץ  שנעשית 

שמלכתחילה  ― זה על  הקב"ה 6בראה והמענה  של שרצונו אלא (בנ"י), בעיניו ישר לאשר ונתנה הקב"ה
כיון  לעולם, בנ"י של נשארת ואז מהם", "נטלה ואח"כ להם" ש"נתנה לאחרי יהי' בפועל לנו" ד"נתנה שהענין

חיצוני  דבר רק (שזהו הכיבוש מצד רק זה מהותה שאין בעצם שנבראה כפי הקודש ארץ להיותה אלא ,(7.

עצמם  בנ"י עבודת לסדר בנוגע הוראה גם התורה 8וזוהי כל אותו "מלמדין שתחילה ― התורה בלימוד
כולה" התורה כל ו"משכחו מלאך בא ואח"כ שעי"ז 9כולה", באופן אבל יגיעתו, ע"י יהי' בפועל שהלימוד כדי ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

שבדרך 1) (אף המאמר בעל שם מזכיר שרש"י הטעם גם נתבאר
המאמר  בעל שם בפירושו מזכיר אינו ):*כלל

"ראיתי פרשתנו) (ריש  דוד  בדברי הט "ז  נושן כתב  ישן אחד כתב
רש"י  שמביא יצחק ר' בשם המאמר שזה בו, כתוב רש"י, ביאור מאד,

רש"י . של אביו הי' יצחק ר' שזה אלא יצחק, ר' דברי ולא מדרש, הוא .
שלמה רבינו ר"ת לכבד iwgvi(רש"י רצה ורש"י גדול, למדן הי' ולא ,(

ואכתבנה  קושיא איזה שאל לו, ואמר חיבורו, בתחלת ולהזכירו אביו
כו'". בבראשית התורה התחילה למה סתם, לו והקשה שמך, על
למדן  הי' לא רש"י של אביו יצחק שר' שכתב דמה "אלא וממשיך,
על  פירוש רש"י מביא א) (עה, דע"ז בתרא דבפרק אינו, זה גדול,

עכ"ל". כו', נראה והוא כבוד, מנוחתו מורי אבא לשון וז"ל, הגמרא,
שם  לרמז רש"י נתכוין יצחק" ר' "אמר שבכתבו לומר, יש ומ"מ
האב  כאשר ― ובמכ"ש ― גם הוא שחיובו אב, כיבוד משום אביו,

.(197 ע' ח"א תנש"א התוועדויות גם (וראה גדול למדן הוא
ונאמרו 2) חזרו ― הנשה) וגיד מילה (פו"ר, שלפנ"ז המצוות וגם

יב) כד, (משפטים הפסוק על רש"י בפירוש כמ"ש במ"ת, לישראל
מאות  שש "כל גו'", והמצוה והתורה האבן לוחות את לך "ואתנה

עשרה "כל ושלש בהר: ובר"פ הן", הדברות עשרת בכלל מצוות
מסיני".המצוות ודקדוקיהן כללותיהם נאמרו .**.

שהוא העולם בריאת כמו הענינים, וכןושאר האמונה, שורש
אבות סימן ***מעשה בתורה שהוא להיות יכולים היו ― לבנים

מדאורייתא  חיובם אם חילוקים כו"כ יש שבהם כמצוות, [דלא שבע"פ
וכיו"ב. לספק בנוגע ממרא; זקן לדין בנוגע (ולדוגמא: מדרבנן או
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו שבהם ענינים יש ― ולאידך
בתושב"כ  להיות צריך לאוה"ע המענה אבל מד"ת)], יותר ד"ס וערבים
לאוה"ע  ללמדה אסור הרי ― בתושבע"פ רק יהי' אם כי דוקא,
משא"כ  דוקא, בתושבע"פ הוא לעכו"ם התורה לימוד (דאיסור

אוה"ע). עבור גם לשון, לשבעים משה שתירגמה תושב"כ,
(לג,3) ברכה בפ' כמ"ש לבנ"י, הוראה ― התורה של ענינה והרי

" צוהexeiדֿיו"ד) "תורה לישראל"; ותורתך ליעקב eplמשפטיך
משה".
"ומדרש4) שם: ובפרש"י ו. קיא, לישראל negpz`תהלים כתב :

לומר  האומות יוכלו שלא וכו' שלו שהארץ להודיעם בראשית מעשה
המענה ולא ― וכו'" אתם גזלנים "הלא x"aayלישראל ב) (פ"א,

.(18 הערה 5 ע' שבפנים לקו"ש (ראה כו'" בידכם היא בזוזה
דסיחון 5) הכיבוש ע"י לישראל טיהרו ומואב שעמון מזה כדמוכח

היתה  לא גזל, בגדר דסיחון הכיבוש הי' ואילו כו), כא, חוקת (פרש"י
אפילו  צורך (ללא בפשטות כמובן נגזלת, אינה דקרקע לסיחון, נקנית

ממקומהבלימוד הקרקע להזיז אפשר שאי לפי תוד"ה מקרא), (ראה
א). סא, ב"מ ― אלא

(6" הדיוק גם הקב"ה gkוזהו של שבכחו זה על שמורה מעשיו",
לעשותה  הארץ, מהות עצם על היא בעלותו ולכן מאין, יש לברוא

כו'. הקודש ארץ
דבר 7) בין חילוק שמצינו ― דתורה בנגלה לדבר דוגמא

חמץ  הל' הרמב"ם על צפע"נ (ראה בתוארו או בעצמו הוא שהאיסור
פ"א  במפענ"צ הובא ― ה"ה פ"א תרומות הל' ספ"א. ומצה

סכ"אֿכב):
אינה להתכבד הראוי' שחתיכה אף הנה א) חשיבותה, בגלל  בטלה

חטאת של  חולין"חתיכה  של חתיכות במאה שנתערבה טהורות טמאה
הטומאה. כי, ב), פא, (יבמות תעלה" הדבר,. (מהות) בחומר אינה

הדבר. חיצוניות על שמקיף לבוש כמו צדדי, ענין רק אלא
(מן  באוהל מטמא אינו ― ב) כז, נדה (ראה שנשרף מת ב)
גם  היא ומשא מגע טומאת רק כי, ומשא, במגע רק אלא התורה),
ועצמותו  מהותו שהוא האפר, גם מטמא ולכן הדבר, (מהות) בחומר
אינה  אוהל טומאת אבל סט"ו), אגה"ק תניא (ראה הנשרף הדבר של

בחיצוניותו. רק אלא הדבר, בחומר
חיצוני, דבר רק הוא אוה"ע ע"י דא"י שהכיבוש ― בנדו"ד ועד"ז
בה  אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ישראל, ארץ ה"ה מהותה ובעצם
הכיבוש  ע"י ומתגלה שחוזר כפי הקודש, ארץ יב), יא, (עקב גו'"

דבנ"י.
מה8) ההוראה r"de`lמלבד aiydlלא על שהרי ― טענתם

לתורה, שייכות להם שאין אוה"ע, של וטענתם מציאותם שבגלל יתכן
בתורה. הסדר שינוי יהי'

ב.9) ל, נדה

*(my 87 dxrdae 62 r"q f"lg zeiecreezd Ð mgpn zxez) mrt z"pynke.(a"wq e"pwq g"e`) `"bnd y"nl dxizqa df oi`y (p"ye"epi`y lk
e`la xaer exne` mya xac xne`."

**(`aiwr 'xe l`rnyi 'x zzbeltn xirdlem`"cren lde`a zehxte ipiqn exn`p zellk,"e`"'ek cren lde`a epype ipiqa exn`p zehxte zellk"
e dbibg),jli`e `"rq.p"ye.(jli`e 308 'r b"ng zeiecreezd Ð mgpn zxez) dzlgza cwzy`c xda t"y zgiya dkex`a x`azp.(p"ye.

***(ziy`xa xtq okez edfy,`xwpy"xyid xtq"c"ei ryedi),(bi,"mixyi e`xwpy awrie wgvi mdxa` xtq df"dk f"r),(`.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zay(iying meil)

d ,xeae `neb oebk ,miaxl jelid ea oi`y mewnLéîLzmiynzyny ©§¦
miaxd ea,÷çcä éãé ìò,mdivtg ea ripvdl oebkdéîL àì ©§¥©§©Ÿ§¥

,LéîLz`ed ixd `l` ,miaxd zeyxk oecip `diy mxeb epi`e ©§¦
ok` :`xnbd dwiqn .zilnxkdpéî òîLef dpynn gken - §©¦¨

aiygdl ick yinyz `xwp epi` wgcd ici lry miaxd yinyzy
.`ax zrcke ,miaxd zeyxk enewn z`

`l j` ,miaxd zeyxa zen` rax` utg xiarn oic zxxan `xnbd
:cg`k elek z` xiardéð÷c àæøéæ éàä ,äãeäé áø øîàdliag - ¨©©§¨©¦§¨§¨¥

,mikex` mipw lydéô÷æå àîø ,déô÷æå àîø,dtwfe dkilyd ± §¨§©§¥§¨§©§¥
,rwxw iab lr zgpen dzid dliagd ,xnelk ,dtwfe dkilyd aeye
ux`a oey`xd enewna gpen ipyd dvwd dide cg`d dvwd diabde
ekilyde ux`a gpen didy ipyd dvwd diabde xfge ,eiptl ekilyde
zeyxa zen` rax` dliagd z` xiardy cr ,ef jxc lr eiptl

,miaxdáéiçéî àìzeyxa zen` rax` xiarn meyn aiig epi` ± Ÿ¦©©
zxiwre ,dnewnn dliagd lk z` xwr `l mrt s`y iptn ,miaxd

,dxiwr zaygp dpi` utgdn wlgdéì ø÷òc ãòz` diabiy cr ± ©§¨©¥
zen` rax` dze` xiarie ,dnewnn dze` xewrie dliagd lk

aiigzi if`e ,dpgipie miaxd zeyxa.
lirl `ziixad jynd z` x`al zxfeg `xnbd(.e)el` dhxity ,

:zaya zeieyx rax`n zg` lka zelelk zenewnøî øîà`aed - ¨©©
,`ziixaa lirläte÷ñàä ìò ãîBò íãàe ,dqipk oztn -ìèBð ¨¨¥©¨¦§¨¥
utg dligzklúéaä ìòaîlr egipne cigid zeyxa cnerd ¦©©©©¦

,dtewqi`dåokBì ïúBðit lr s` ,dtewqi`d lr gpen didy utg §¥
oke .cigid zeyxa `id ezgpdy `vnpyìèBðutgéðòîcnerd ¥¥¨¦

,dtewqi`d lr egipne miaxd zeyxaåokBì ïúBðgpen didy utg §¥
.miaxd zeyxa `id dgpdde dtewqi`d lr

:`xnbd zxxan .xaecn dtewqi` efi`a zxxan `xnbdéàä©
éàî ,äte÷ñàepipy dtewqi` efi`a ,xnelk ,`id dn ,ef dtewq` - ¦§¨©

oke ,miaxd zeyxl oiae cigid zeyxl oia dkezn lhlhl xzeny
.jtidlàîéìéàa xaecny xn`p m` -íéaøä úeLø úte÷ñà- ¦¥¨¦§©§¨©¦

oi`e ,ieanl miaxd zeyx oiay oztnd oebk ,miaxd zeyx zaygpy
`vnp ieana lehlhd z` xiznd 'igl'de ,dtewqi`d lrn dxwz
rwxwn migth dyly deab epi` oztnde ,[` xeiv] epnn miptl ieana

y epipy j`id dyw ok m` ,miaxd zeyxìèBðutgúéaä ìòaî ¥¦©©©©¦
,dtewqi`d lr eze` gipne cigid zeyxa cnerd÷étî àäixd - ¨©¦

utgd z` jka `iven `ed.íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî¥§©¨¦¦§¨©¦
àlàåa xaecny xn`p,ãéçiä úeLø úte÷ñàoiay dtewqi` oebk §¤¨¦§©§©¨¦

`idy e` ,ieand ly dxwzd zgz dtewqi`de ,miaxd zeyxl ieand
migth dxyr ddeab `idy e` ,[a xeiv] igld on miptl zcner
j`id ,`tiqd on dyw df itl ixd ,migth drax` lr drax` dagxe

epipyìèBð'utg'éðòä ïîlr eze` gipne miaxd zeyxa cnerd ¥¦¤¨¦
,cigid zeyx `idy dtewqi`dìéiòî à÷ àäjka qipkn `ed ixd - ¨¨§©¥

utgd z`.ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî¥§¨©¦¦§©¨¦
àlàa xaecny xn`p,úéìîøk úte÷ñàzeyxa zcnery oebke ¤¨¦§©©§§¦

dxyr ddeab dpi` j` ,migth drax` lr drax` dagx miaxd
yixd on oia dyw df itl ixd ,migthepipy j`id ,`tiqd on oiae `

yälçzëì ïúBðå ìèBð,ziad lran oiae iprd on oia,óBñ óBñ ¥§¥§©§¦¨
àúéà àäéî àøeqéàixdy ,opaxc xeqi` o`k yi mipt lk lr ixd ± ¦¨¦¨¦¨

.jtidle miaxd zeyxle cigid zeyxl zilnxkn lhlhn `ed
:`xnbd dwiqnàlàa ,`ed `ziixaa xaecnd jgxk lräte÷ñà ¤¨¦§¨

càeä àîìòa øeèt íB÷î,cala xeht mewn wx `idy `tewqi`a ± §§§¨§¨
déa úéìc ïBâk[da oi`y-]äòaøà ìò äòaøà`ide ,agex migth §§¥¥©§¨¨©©§¨¨

jenq zcnere ,dyly ddeab `ide ,zvw agx dy`xe miieqnd mewn
.miaxd zeyxle cigid zeyxlàúà éëc àä éëå,df xac enke-] §¦¨§¦£¨

[`aykyéîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaíB÷î ,ïðçBé éaø ©¦¦¨©©¦¨¨¨
íéçôè äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL`ede ,xeht mewn `edy ,agex ¤¥©§¨¨©©§¨¨§¨¦

,cigid zeyxl miaxd zeyx oia cnerøzeîmb,ãéçiä úeLø éðáì ¨¦§¥§©¨¦
åmbåéìò ózëì íéaøä úeLø éðáìlry ie`ynd z` eilr cixedl ± §¦§¥§¨©¦§©¥¨¨

.mditzk lr eze` owzle xefgl ick mditzkeôéìçé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ©£¦
`l cigid zeyxa cnerdy ,xnelk ,miaxd zeyxl cigid zeyxn
egipie myn eplhie xefgie xeht mewnd lr eilry ie`ynd z` gipi
eli`k miyp`l d`xpy itl ,opaxcn xeq` dfy ,miaxd zeyxa
zeyxn `ivedle qipkdl e`eai jk jezne ,zeyxl zeyxn `iven
epipy ok enke .xeht mewn wqtd ila mb miaxd zeyxl cigid

lirl `ziixaa(.e)[utg ,dtewqi`d lr cnerd] lehi `ly calae' ,
iptn xeq` df mby ,'ziad lral ozepe iprn ,iprl ozepe ziad lran

.df yyg
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl](.e)lr cnerd ,[ ¨©©
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e"kyz'dיד ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

ש"נתנה מה (שזהו הבריאה מגדר למעלה שהיא כפי התורה למדריגת להגיע בנוגע epl"10יוכל ועד"ז דוקא).
התורה השתלשלות בעולמותלסדר וירדה ונסעה הקב "ה , של ורצונו חכמתו  היא עצמה  שמצד  דרוש גופא, בי"ע,

שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ― התורה עצם מתגלה העשי' בעולם הפשט לימוד ע"י דוקא אך ופשט, ורמז
בתחלתו. ח"ה בלקו"ש ונדפס

***

גו'.·. ברא בראשית ד"ה מאמר
הלקו"ת  לימוד הבדלה) עד שיסיימו (או שסיימו אלו שכל שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר המאמר [לאחרי

"לחיים" יאמרו השבועי, .11והתו"א

על  (בהוספה בכלל החסידות ללימוד עתים קביעות ע"ד יחליטו הלקו"ת ללימוד שבהמשך עורר וכן
שמחה. ומתוך כולה, השנה כל על שיומשך באופן הקבועים), השיעורים

המצוות  את שימכרו הורה "שטריימל"12אח"כ בחבישת ― שנה בכל וכרגיל בראשית, בשבת כנהוג ,13.[

***

הפרשה ‚. בסיום רש"י פירוש אשר 14נתבאר על להם לעשות מה "חשבתי עשיתים", כי נחמתי "כי :
בריאת  על חרטה (ולא "נהפכה עשיתים" לבו", אל ויתעצב בארץ האדם את עשה כי ה' ש"וינחם דאף ― ם)

. הדין"מחשבתו למדת גו'"15. אמחה ה' "ויאמר ― בדיבור ואילו במחשבה, רק זה הרי היקום 14, מחיית לא ,
עשיתים", כי נחמתי "כי ― הדבר וטעם שבתיבה, אלו כל שישארו כך כו'", מים עליו "אביא רק אלא לגמרי,

עשיתים") ("כי ידי מעשי שהם כיון בקיומם, שישארו דרך למצוא להם", לעשות מה מזה,16"חשבתי וההוראה .
הזולת  על בלתיֿרצוי מדיבור הזהירות להיות צריכה כמה כו'17עד לקטרוג לגרום שיכול אצל 18, כשרואים וגם ,

חט"ו  בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ― זכות לכף אותו לדון צריך בלתיֿרצוי, ענין הזולת
ואילך. 27 ע'
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וסוד,10) דרוש רמז פשט כולה, התורה כל לנו" ש"נתנה וכיון
וש"נ) רע"א. נג, ב"ב (ראה נותן" יפה בעין הנותן כל *ו"כל שנותן ,

התורה פרד"ס כל ללמוד והאפשרויות אחד הכחות כל חייב ―
התורה  פרד"ס כל את ילמד וסוכ"ס התורה, פרד"ס כל ללמוד מישראל
אויבערשטן  "מיטן אויספירן"; זיכער וועט אויבערשטער ("דער
ה"ד) פ"א ― (לאדה"ז ת"ת בהל' כמבואר ניט"...), זיך מען שּפילט

. בפרד"ס לעסוק לתיקונה צריכה נפש בגלגול ש"כל לבוא (ו)צריך .
הן  התורה, מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל וידע שישיג עד
הצער  לו למה וא"כ, וסודות". ודרשות ברמזים הן ההלכות בפשטי
הבכא", "עמק למטה, עוה"פ ולירד להתייסר ח"ו, הגלגולים שבענין

זאת שילמד מוטב ― תניא?!... פרק בשביל שנה, שבעים !cinעוד
גם11) חמ"ה ראה התוועדויות ― מנחם וש"נ.תורת .49 ע'
ס"א 12) דאשתקד מרחשון מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(177 ע' חמ"א התוועדויות ― מנחם (תורת
(13.180 ע' ריש שם מנחם תורת גם ראה
ז.14) ו,
ובפרש"י.15) ו שם,
ע"פ 16) צ"ל שהי' כפי העולם, מציאות נתבטלה לא זה ומטעם

פלטרין שבנה למלך "משל רפ"ה) (ב"ר המדרש בתוכהמאמר והושיב 

ושואלים משכימין  והיו .אלמים, ברמיזה מלך של אמר בשלומו .
. וכמה כמה אחת על פקחין, היו אילו דיורין המלך, המלך בה הושיב .

היא, שלנו מלך, של זו פלטין אין אמרו בפלטין והחזיקו עמדו פקחין,
מתחלתאמר כך שהיתה . לכמו פלטין תחזור עולם המלך , של ברייתו

. המים מן אלא עולה הקב"ה של קילוסו היה מה לא הקב"ה, אמר .
מקלסין  הן והרי דיבור, ולא אמירה ולא פה לא להן שאין אלו אם
בו  ומרד המבול דור עמד וכמה. כמה אחת על אדם, כשאברא אותי,

מקודם,. בהן שישבו אותן ויבואו ויעמדו אלו , יפנו הקב"ה, אמר .
לילה" וארבעים יום ארבעים הארץ על הגשם ויהי יב) ז, (נח הה"ד

כבפנים. עשיתים", כי נחמתי "כי ―
רש"י 17) ובלשון כרצונו, לעשות שיכול מהקב"ה, ובמכ"ש

. בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ "כל  הפרשה: ברצונו בהתחלת .
כו'.. הזולת על בעה"ב שאינו להאדם, בנוגע ועאכו"כ כו'", וברצונו .

לשוב 18) יכול חטא, חבירו אם גם הרי דיבורו, לולי משא"כ
השבת  ביום ועאכו"כ חול, ביום גם אלא ביוהכ"פ, רק ולא בתשובה,

השבת וביום ספ"י), אגה"ת תניא (ראה התשובה ―שהו"ע גופא
דרעוין  רעוא חצות, גם **לאחר ומה ביותר, תשובה זמן שזהו ,

וכו'. אף מאריך שהקב"ה

*(xirdle,y dn mby"mdl dpzp"a `ed"dti oir,"okly,dxrd l"pk) k"ayez) r"de`l mb zkiiyy dxezd zbxca Ð wepizc cenild zlgzd mb
c"r ((2"mdl dpzp"ly ote`a `ed Ð"zaxwn oini;"`ed cenild xy`k mbe"drevxd z`xin"ef ixd Ð"dphw drevx"f"dc`l z"z 'ld) cala
b"id `"t.(p"ye,icn xzei miynzyn `l da mbe,'ek miwegx miwxtl m` ik.

l rbepa f"cre"mdl dpzp"y ixg`l mby Ð eheytk"mdn dlhp"'ek dpnn drtyd milawn,`"t x"acna) l"fx`nke,(b"dn mircei r"de` eid eli`
mdl dti ycwnd 'id,'ek exneyl ick eze` mitiwn eid zeixhqw."

**(wegyÎzaa xn` `"hily x"enc` w"k,dd zra oyiy in mbyzecreez,cala p"xp 'igae sebdl rbepa `id dpiyd ixd,'ig 'igal rbepa k"`yn
dcigie.

e"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

ראו"„. לא אביהם "וערות ויפת שם גבי מ"ש גם נתבאר הנ"ל, להוראה הבעש"ט 19בהמשך תורת ע"פ ,20

בו  נמצא רע אותו ש(דוגמת) הוכחה זו הרי בזולתו, רע רואה אדם רואה 21שכאשר שהי' (ולולי לתקנו וצריך ,
אהבה" תכסה פשעים כל "על כי, רע, בו שיש יודע הי' לא הזולת, אצל רק 22זאת לו מראים מלמעלה כי, ,(

הזקוק ענין בחבירו וזהו שיש עצמו; את לתקן וצריך רע בו שיש בגלל זה הרי רע, ענין שרואה ומה לתיקון,
הוגה  ― עצמו הרע את ראו ולא הדבר, בתיקון רק שהתעסקו ויפת לשם עצמו, הרע את שראה חם בין החילוק

ואילך. 24 ע' ח"י בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י
עשה ‰. כי ה' וינחם ד"ה פרש"י גם נתבאר עשיתים, כי נחמתי כי ד"ה פרש"י בביאור השיחה :15במהלך

מוסיף: ואח"כ ממרידן". הי' העליונים, מן הי' שאילו בתחתונים, שבראו לפניו היתה "נחמה מפרש: רש"י
וכו'". הדין למדת רחמים ממדת מקום של מחשבתו נהפכה וינחם, "ד"א

בזה: והביאור

האדם את עשה כי ה' "וינחם מ"ש מובן עפ"ז כי, כו'", לפניו היתה "נחמה הפירוש מקדים "ux`aרש"י
"שבראו היא שהנחמה ―mipezgza. מחשבתו ש"נהפכה להפי' משא"כ להדגיש "; מקום אין הדין", למדת .

" האדם בריאת טעםux`aאת זהו אדרבה: שהרי ,"hrnl וחמור גרוע הוא בשמים שחטא כמובן החטא, חומר
"נעלה שאמרו הפלגה דור חטא יותר וחמור גרוע גופא שבארץ (וע"ד בארץ מחטא ).23כו'"riwxlיותר

"נתאבל  הב', (כבפי' כפשוטו לפרשו שאין ― לבו" אל "ויתעצב הכתוב בהמשך קושי יש הא' שלפי' אלא,
כאן  הכתובים תוכן עיקר שזהו לבו", אל "ויתעצב להקדים צריך הכתוב הי' דא"כ, ידיו"), מעשה אבדן על

פרט עוד להוסיף אח"כ ורק גו'"), האדם את אמחה גו' האדם רעת רבה כי ה' qib`("וירא jci`l כל שלמרות ,
" הנה "ויתעצבdngpזה, לפרש רש"י מוכרח ולכן בתחתונים"; שבראו לפניו מקום,mc`dהיתה של לבו אל

מקום של במחשבתו מלשוןeaivrdlעלה ― "dxiay תרגום "זהו רש"י: (כמ"ש אונקלוס תרגום כפירוש ,
המקרא. בכל ד"ויתעצב" הפשוט הפירוש זה אין והרי אונקלוס"),

על  נתאבל לבו, אל ויתעצב כו', מחשבתו נהפכה וינחם, "ד"א ומוסיף: הא', בפי' רש"י מסתפק לא ולכן
ידיו". מעשה אבדן

*

.Â:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות בסיום
לדרכו" הלך "ויעקב שמח"ת במוצאי להכריז להמנהג בעניני 24בהמשך היא לדרכו ההליכה עיקר הרי ―

החול. בימות ― השבת יום לאחרי היא בהם שההתעסקות הרשות,

הניגון  עתה ינגנו ― השנה כל במשך החול דימות העבודה לסדר היציאה קודם בעמדנו הנה לכך, ובהתאם
קאזאק" ―25"האּפ "קאזאק" כמו מסירתֿנפש, מתוך כולה השנה דכל לעבודה ("אריינהאּפן") לצאת כדי , ַַַָָָָ

שהולך  ― בקדושה ל"קאזאק" היא שהכוונה בודאי הרי משּפאלי", ה"סבא של ניגון אודות שמדובר ַָָובנדו"ד,
(כמ"ש  מסירתֿנפש הטבע,26מתוך מדרך שלמעלה באופן אינגאנצן") אוועק זיך גיט "ער רוחי", אפקיד ַַ"בידך

כולה. השנה כל על ― שבר"ה בכבודך" כולו העולם על ד"מלוך הענין את להמשיך מנת על

קאזאק"]. "האּפ הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק ַָָ[והתחיל
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כג.19) ט, נח
מנחם 20) תורת גם (ראה רעתך" "תיסרך יט) ב, (ירמי' הפסוק על

וש"נ). .7 ס"ע חל"ו התוועדויות ―
האמצעי 21) אדמו"ר אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור וכידוע

(ראה מנחם והצ"צ על תורת בפניהם התאוננו שכאשר וש"נ), שם.
― זה ענין ישנו אצלם שגם עבורם הוכחה זו היתה בלתיֿרצוי, ענין

דדקות. בדקות עכ"פ
מלא 22) מקרא הרי להזולת בנוגע שגם ואף ― יב. יו"ד, משלי

רש"י: ובפירוש כמוך", לרעך "ואהבת יח) יט, (קדושים הכתוב דיבר

הענין  וכמבואר בתורה", גדול כלל ―"זה בש"ס ישראל דאהבת
ובירושלמי א) לא, (שבת תורתבבבלי ע"פ  ובפרט ה "ד ), פ"ט (נדרים 

הנה הבעש "ט, ― בתניא ל"ב פרק כל זה על כותב הזקן שרבינו ועד
עצמו!... לאהבת מגיע זה אין זה, כל לאחרי

א.23) יא, נח פרש"י
(סה"ש 24) ס"ג  תרצ"ו בראשית שבת שיחת וראה ב. לב, ויצא

וש"נ. .(43 ע' תרצ"ו
וש"נ.25) .151 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
ו.26) לא, תהלים



טו e"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

ראו"„. לא אביהם "וערות ויפת שם גבי מ"ש גם נתבאר הנ"ל, להוראה הבעש"ט 19בהמשך תורת ע"פ ,20

בו  נמצא רע אותו ש(דוגמת) הוכחה זו הרי בזולתו, רע רואה אדם רואה 21שכאשר שהי' (ולולי לתקנו וצריך ,
אהבה" תכסה פשעים כל "על כי, רע, בו שיש יודע הי' לא הזולת, אצל רק 22זאת לו מראים מלמעלה כי, ,(

הזקוק ענין בחבירו וזהו שיש עצמו; את לתקן וצריך רע בו שיש בגלל זה הרי רע, ענין שרואה ומה לתיקון,
הוגה  ― עצמו הרע את ראו ולא הדבר, בתיקון רק שהתעסקו ויפת לשם עצמו, הרע את שראה חם בין החילוק

ואילך. 24 ע' ח"י בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י
עשה ‰. כי ה' וינחם ד"ה פרש"י גם נתבאר עשיתים, כי נחמתי כי ד"ה פרש"י בביאור השיחה :15במהלך

מוסיף: ואח"כ ממרידן". הי' העליונים, מן הי' שאילו בתחתונים, שבראו לפניו היתה "נחמה מפרש: רש"י
וכו'". הדין למדת רחמים ממדת מקום של מחשבתו נהפכה וינחם, "ד"א

בזה: והביאור

האדם את עשה כי ה' "וינחם מ"ש מובן עפ"ז כי, כו'", לפניו היתה "נחמה הפירוש מקדים "ux`aרש"י
"שבראו היא שהנחמה ―mipezgza. מחשבתו ש"נהפכה להפי' משא"כ להדגיש "; מקום אין הדין", למדת .

" האדם בריאת טעםux`aאת זהו אדרבה: שהרי ,"hrnl וחמור גרוע הוא בשמים שחטא כמובן החטא, חומר
"נעלה שאמרו הפלגה דור חטא יותר וחמור גרוע גופא שבארץ (וע"ד בארץ מחטא ).23כו'"riwxlיותר

"נתאבל  הב', (כבפי' כפשוטו לפרשו שאין ― לבו" אל "ויתעצב הכתוב בהמשך קושי יש הא' שלפי' אלא,
כאן  הכתובים תוכן עיקר שזהו לבו", אל "ויתעצב להקדים צריך הכתוב הי' דא"כ, ידיו"), מעשה אבדן על

פרט עוד להוסיף אח"כ ורק גו'"), האדם את אמחה גו' האדם רעת רבה כי ה' qib`("וירא jci`l כל שלמרות ,
" הנה "ויתעצבdngpזה, לפרש רש"י מוכרח ולכן בתחתונים"; שבראו לפניו מקום,mc`dהיתה של לבו אל

מקום של במחשבתו מלשוןeaivrdlעלה ― "dxiay תרגום "זהו רש"י: (כמ"ש אונקלוס תרגום כפירוש ,
המקרא. בכל ד"ויתעצב" הפשוט הפירוש זה אין והרי אונקלוס"),

על  נתאבל לבו, אל ויתעצב כו', מחשבתו נהפכה וינחם, "ד"א ומוסיף: הא', בפי' רש"י מסתפק לא ולכן
ידיו". מעשה אבדן

*

.Â:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות בסיום
לדרכו" הלך "ויעקב שמח"ת במוצאי להכריז להמנהג בעניני 24בהמשך היא לדרכו ההליכה עיקר הרי ―

החול. בימות ― השבת יום לאחרי היא בהם שההתעסקות הרשות,

הניגון  עתה ינגנו ― השנה כל במשך החול דימות העבודה לסדר היציאה קודם בעמדנו הנה לכך, ובהתאם
קאזאק" ―25"האּפ "קאזאק" כמו מסירתֿנפש, מתוך כולה השנה דכל לעבודה ("אריינהאּפן") לצאת כדי , ַַַָָָָ

שהולך  ― בקדושה ל"קאזאק" היא שהכוונה בודאי הרי משּפאלי", ה"סבא של ניגון אודות שמדובר ַָָובנדו"ד,
(כמ"ש  מסירתֿנפש הטבע,26מתוך מדרך שלמעלה באופן אינגאנצן") אוועק זיך גיט "ער רוחי", אפקיד ַַ"בידך

כולה. השנה כל על ― שבר"ה בכבודך" כולו העולם על ד"מלוך הענין את להמשיך מנת על

קאזאק"]. "האּפ הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק ַָָ[והתחיל
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כג.19) ט, נח
מנחם 20) תורת גם (ראה רעתך" "תיסרך יט) ב, (ירמי' הפסוק על

וש"נ). .7 ס"ע חל"ו התוועדויות ―
האמצעי 21) אדמו"ר אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור וכידוע

(ראה מנחם והצ"צ על תורת בפניהם התאוננו שכאשר וש"נ), שם.
― זה ענין ישנו אצלם שגם עבורם הוכחה זו היתה בלתיֿרצוי, ענין

דדקות. בדקות עכ"פ
מלא 22) מקרא הרי להזולת בנוגע שגם ואף ― יב. יו"ד, משלי

רש"י: ובפירוש כמוך", לרעך "ואהבת יח) יט, (קדושים הכתוב דיבר

הענין  וכמבואר בתורה", גדול כלל ―"זה בש"ס ישראל דאהבת
ובירושלמי א) לא, (שבת תורתבבבלי ע"פ  ובפרט ה "ד ), פ"ט (נדרים 

הנה הבעש "ט, ― בתניא ל"ב פרק כל זה על כותב הזקן שרבינו ועד
עצמו!... לאהבת מגיע זה אין זה, כל לאחרי

א.23) יא, נח פרש"י
(סה"ש 24) ס"ג  תרצ"ו בראשית שבת שיחת וראה ב. לב, ויצא

וש"נ. .(43 ע' תרצ"ו
וש"נ.25) .151 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
ו.26) לא, תהלים
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
·"‡‰ Ï˘ 'È˘‰ ˙Â‡· ‰¯Â˙‰ ‰ÏÈÁ˙Ó ÚÂ„Ó

" – "ב" באות מתחילה שהתורה כך ראשית aעל
כמה  ישנם בא"ב, הראשונה א', באות ולא ברא...",

:mdneביאורים,

ב"ירושלמי" המלה 1א) תחילת היא שאל"ף נאמר,
"`" המילה תחילת היא ובי"ת אין aרירה", לכן רכה",

בבי"ת. אלא באל"ף מתחילה התורה

במדרש  סגורה 2ב) שהיא בי"ת, האות שצורת נאמר,

(צפון) הרביעי מהצד ופתוחה צדדים דומה 3משלשה ,

וגדורות  סתומות רוחותיו ששלוש באופן שנברא לעולם,
פרוצה  נשארה צפונית" לכך 4ו"רוח (והסיבה יבוא 5. אם :

הראה  אדרבה, לו: יענו אלוקה", ש"הוא ויטען מישהו
לתקנה  נסה תיקון. שדורשת צפונית רוח נשארה כוחך:

ולהשלימה!).

הקבלה  בתורת כאן,6ג) לומדים שאנו שהתורה מוסבר,
לעולמות  ירדה שהיא כפי התורה, היא הזה, בעולם

האצילות. מעולם עשיה) יצירה, (בריאה, בי"ע (הנמוכים)
מפרשים  שלמדתנו"6(וכך – תורתך "ועל המאמר: :7את

תורת  התורהj"ועל – "jly,"ב"אצילות שהיא כפי ,

התורה  ה"בריאה") בעולם היא תורה אותה – 8"שלמדתנו"

היא  לומדים שאנו שהתורה לרמוז, כדי בבי"ת מתחילה

ה dipyd9המדריגה המדריגה – אל"ף dpey`x9שבתורה.

שבאצילות. תורה היא שבתורה,

.·
¯·Ò‰ ÌÈ˘¯Â„ Ï"‰ ÌÈÓÚË‰

דורש  הנ"ל הטעמים משלושת אחד כל לכאורה,
הסבר:

 ֿ האבן כשאלת מובן, לא הראשון הטעם לפי א)

בבי"ת 10עזרא  המתחילות רבות, מילים מוצאים אנו הרי :
כמה  ישנן גיסא [ולאידך הברכה היפך של תוכן הוא ותוכנן

וברכה]. טוב ומשמעותן באל"ף שמתחילות מלים וכמה

להתחיל  צריכה היתה התורה השני: הטעם לפי ב)

עפ"י נדרש שכך כיוון dxezdבאל"ף, xcq שאל"ף היות –

בא"ב  הראשונה האות ראשונה 11היא שהיא הוכחה וזאת ,
סדר12במעלה... שמצד כיוון היתה dxezdאםֿכן, היא

אל"ף  אות עם להתחיל לקבל 13צריכה כך, אם קשה,
כדי  בבי"ת ומתחילה שלה סדרה את משנה שהתורה

מג' סתום בי"ת כאות (שהוא לעולם עצמה" את "להתאים

נברא העולם והרי וכו') iciרוחות lr וliaya,תורה
רז"ל  עלמא"14כמאמר וברא באורייתא בה "אסתכל :

ראשית  שנקראת התורה בשביל – להיפך 15"בראשית ולא ,

!16ח"ו 

אומרים  אנו השלישי: הטעם לפי "ונתן17ג) :epl את

נתןezתור  שהקב"ה הוא, הדבר פירוש ."epl את למטה
אצלו ezתור  שהיא כפי ולכן,18בדיוק סדר); (ובאותו

שבאצילות  התורה גם כך שבידינו, שהתורה כפי בדיוק

תורה  [וכן בבי"ת. – וגו'" ברא ב"בראשית פותחת
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ב"ר 1) ה. פרשתנו בתנחומא הוא ועד"ז לסופה)*. (קרוב ה"א פ"ב חגיגה
ראה  בלקו"ת ונת' ועוד. ויגש. ר"פ זהר לסופו). (קרוב פל"א תדבא"ר י. פ"א,
תתנז  ס"ע ג') (כרך אמור ב. תקסה, ג') (כרך ב. מד, פרשתנו אוה"ת ב. יט,

ובכ"מ. ואילך.
והדר 2) זקנים (דעת בעה"ת רבותינו חדש). (בזהר לשה"ש הנעלם מדרש

פרשתנו. ריש וחזקוני זקנים)
באופן 3) – בי"ת) אות לצורת (בנוגע 1 שבהערה וב"ר ירושלמי ג"כ ראה
אחר.

ע"ב.4) ריש כה, ב"ב
שם.5) וחזקוני זקנים) (הדר בעה"ת רבותינו ג"כ וראה פ"ג. פדר"א
בהערה.6) 68 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
המזון.7) ברכת נוסח
מע'8) (להחיד"א) קדמות מדבר וראה פרשתנו. ריש להאריז"ל לקו"ת

ט'. אות תי"ו

שם.9) לקו"ת – בריאה" תחילת וב' אצילות תיבת תחלת א' "וגם
מפרשי 10) וראה שם. בתדבא"ר הקשה וכן עה"ת. לפירושו בהקדמתו

פל"ד. למהר"ל ישראל תפארת שם. וב"ר הירושלמי
שם.11) כבתנחומא
כו'.12) עלאה רזא את איהי דאל"ף שם: זהר ראה
הבעש"ט 13) כוונת עפ"י תק"ש ענין להבין בד"ה המבואר ע"פ ובפרט

קול  שהוא הלב הבל בין הממוצע הוא אל"ף שאות ואילך) ג רמד, (סדור ז"ל
אותיות. ושאר פשוט

בתחילתה.14) ב"ר וראה א. קסא, זח"ב
ועוד.15) פרשתנו. ריש (פס"ז) טוב לקח ומדרש פרש"י ב'. דרע"ק אותיות
ובכ"מ.16) זמירות. דוד ד"ה מקו"א להעיר
התורה.17) בברכת
שבא 18) כמו העולם.. לבריאת שקדמה עה"ת: הרמב"ן מפתיחת להעיר

כו'. קדמון מספר המעתיק כסופר משה כו' כתובה שהיתה בקבלה לנו

zlgzn dxezd :my z"ewlae .my `negpzd 'l d`xe .z"iaa dlgza zxn`p dxezd jkl :yxetn my x"`acza la` ."mlerd `xap z"iaa"c (xdfe x"aa f"cre) my inlyexia (*
.ybie `"gfa dfn y"nre ..z"iaa

ziy`xa zyxt - zegiyÎihewl

שם  ששייך מקום בכל מאצילות, יותר גבוהות שבמדריגות
אותיות  של ].19ענין

תורה  מתחילה מדוע עומדת: בעינה והקושיה
בבי"ת? יותר] גבוהות [ובמדריגות שבאצילות

.‚
"˙È˘‡¯· ‡¯· ÌÈ˜Ï‡" ÂÓ‚¯˙ ÌÈ˜Ê‰ ÏÎ˘ Ò‰

ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜ ¯¯ÂÚÓ
שהתורה  מתקבל, הנ"ל הביאורים מכל בדבר: פלא עוד

dkixv.באל"ף ולא בבי"ת דוקא להתחיל

הגמרא  מספרת הנה אך הזקנים 20– תרגמו שכאשר ,
ואחד" אחד כל בלב הקב"ה "נתן המלך לתלמי התורה את
הפסוק  את ותרגמו אופן, באותו תרגומם את סדרו כולם –
ברא  "אלקים כתוב היה כאילו וגו'" אלקים ברא "בראשית

בראשית".

היה  כאילו לתרגם הדעת להם ניתנה שמלמעלה כיוון
" זוהי `כתוב הרי בתחילה, באל"ף – בראשית" ברא לקים

באל"ף  להתחיל התורה שעל מבוססת דעה שיש ,21הוכחה
תלמי  עלֿידי מתקבלים היו לא לשינוי ההסברים וכל

להזדקק שהוכרחו כך וכו'".qplהמלך, כולם בלב ש"נתן

יש  ביותר: גדולה תמיהה מהוה בעצמו זה ענין – ועוד
באות `znבתורת לא התורה להתחלת טעמים וכמה כמה

תלמי  עלֿידי מתקבל היה לא מהם אחד ואף אל"ף,
המלך?!

.„
"...ı¯‡‰ ‰„·‡ ‰Ó ÏÚ" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ Ï"ÊÁ È¯·„

הפסוק  על בזה: על 22והביאור הארץ... אבדה מה "על
חז"ל  אומרים תורתי" את בתורה 23עזבם ברכו "שלא :

הב"ח  מסביר יונה 24תחילה". ברבינו שאמנם 25(ומרומז (
"להתעצם  הכוונה להם חסרה אבל תורה, הרבה למדו
השכינה  ולהמשיך התורה ורוחניות בקדושת ולהתדבק
נחרבה, "כלומר – הארץ" ל"אבדה ההסבר וזה וכו'"

השכינה". קדושת שם עובר מבלי חומרית נשארה

ענינים  שני ישנם שבתורה הנ"ל מכל (א)26מובן :
וההתאחדות  הדבקות (ב) ובהשגה. בהבנה התורה לימוד

ועצמותה,ozep27עם התורה קדושת שזוהי התורה,
השכל; מן שלמעלה

הוא, צריכה dligzyוהסדר התורה, לימוד לפני ,
מהשכל, שלמעלה התורה לעצם ודבקות התמסרות להיות

בתורה "ברכו הגמרא: ורקdligzכלשון ,"k"g` לימוד
ובהשגה  בהבנה .28התורה

ההסבר בבי"ת zehytaוזהו מתחילה שהתורה לעובדה
ובי"ת  בראשונה, שבא מה את מציינת אל"ף באל"ף: ולא

מכן  לאחר שבא מה את עלֿידי 29– התורה ולימוד קריאת .
הענין – התורה של ה"בי"ת" כבר הם שיש ipydיהודי

הענין שלoey`xdבתורה: ה"אל"ף" –dxez30 היא
מהבנה  שלמעלה התורה, לנותן שלה ה"התקשרות"

עוד 31והשגה  להיות צריך זה ענין אותיות. מציור למעלה ,
התורה. ללימוד כהכנה התורה, של ה"ב(ראשית)" לפני

מתחילות תורה lk[ולכן אפילו בתורה, הדרגות
של  מדריגה בכל כי ב"בי"ת, מזה, ולמעלה שבאצילות
לפי  נתגלתה שהיא כפי התורה א) בחינות: שתי ישנן תורה

ב) העולם. של והאותיות שלמעלה ozepהכלים התורה,
מאותיות].

.‰
‰¯Â˙˘ ‰„·ÂÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ˙˘ÂÏ˘

˙"È·· ‰ÏÈÁ˙Ó
זה  קשורים ענין) (או מסויימת למלה הפירושים כל

רבות  פעמים כך על דובר (וכבר לומר 32בזה אפשר כך .(
לעיל  המובאים והביאורים הטעמים ששלושת דידן, בנידון
ההסבר  מן – כללית נקודה מאותה כולם נובעים א') (סעיף

heytd דבקות היא תורה של שהאל"ף ד'), (סעיף הנ"ל
מהשגה, שלמעלה הדרגה עם התורה cenileוהתעצמות

זאת  כללית ונקודה תורה. של ה"בי"ת" הוא והשגה בהבנה
(שהם  ופעולתה בתורה פרטיים עניינים בשלושה מתבטאת

הנ"ל). הביאורים בשלושת מרומזים
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מעלה 19) למעלה שרשן התורה שאותיות ועוד, ב) (מב, מתו"א להעיר
כתר. בבחי' התורה, מבחי'

א.20) ט, מגילה
אלא 21) לומר ראוי אין כו' הבי"ת נשתנה ומה שם: מתדבא"ר גם להעיר

שם. לתדבא"ר יעקב ישועות וראה כו' בראשית ברא אלקים
יאֿיב.22) ט, ירמי'
ע"ב.23) ריש פה, ב"מ מברכין). שאין (ושם: א פא, נדרים
סמ"ז.24) או"ח
מז.25) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע שם. נדרים בר"ן הובא
בהקדמה.26) (להמהר"ל) ישראל תפארת ג"כ ראה
תור 27) את לנו ונתן התורה: ברכת התורה.ezכלשון נותן בא"י

שע"י 28) איתא, ואילך פ"ב תשבית ולא ביאור ויקרא התקשרות בלקו"ת
ויחוד  התכללות נעשה שבתורה בחכמה הנשמה של ושכל חכמה ויחוד
אבל  – ע"ש ח"ע, מבחי' שלמעלה באוא"ס מהשכל שלמעלה הנשמה עצמיות
שאז  באחד, למס"נ ותפלה ק"ש הקדמת ע"י שזהו רע"א) (ה, שם ראה

ע"ש. כו', הנפש עצמיות והתכללות יחוד ג"כ נעשה כו' בתורה כשעוסק
א').29) (סעיף הנ"ל האריז"ל פירוש ע"ד
האדם.30) עבודת סדר שזהו על נוסף
ואילך.31) ד' ע' עת"ר בסה"מ נת' – ח"ס פלא, אותיות דאל"ף להעיר
ובכ"מ.
ועוד.32) .35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה
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שם  ששייך מקום בכל מאצילות, יותר גבוהות שבמדריגות
אותיות  של ].19ענין

תורה  מתחילה מדוע עומדת: בעינה והקושיה
בבי"ת? יותר] גבוהות [ובמדריגות שבאצילות

.‚
"˙È˘‡¯· ‡¯· ÌÈ˜Ï‡" ÂÓ‚¯˙ ÌÈ˜Ê‰ ÏÎ˘ Ò‰

ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜ ¯¯ÂÚÓ
שהתורה  מתקבל, הנ"ל הביאורים מכל בדבר: פלא עוד

dkixv.באל"ף ולא בבי"ת דוקא להתחיל

הגמרא  מספרת הנה אך הזקנים 20– תרגמו שכאשר ,
ואחד" אחד כל בלב הקב"ה "נתן המלך לתלמי התורה את
הפסוק  את ותרגמו אופן, באותו תרגומם את סדרו כולם –
ברא  "אלקים כתוב היה כאילו וגו'" אלקים ברא "בראשית

בראשית".

היה  כאילו לתרגם הדעת להם ניתנה שמלמעלה כיוון
" זוהי `כתוב הרי בתחילה, באל"ף – בראשית" ברא לקים

באל"ף  להתחיל התורה שעל מבוססת דעה שיש ,21הוכחה
תלמי  עלֿידי מתקבלים היו לא לשינוי ההסברים וכל

להזדקק שהוכרחו כך וכו'".qplהמלך, כולם בלב ש"נתן

יש  ביותר: גדולה תמיהה מהוה בעצמו זה ענין – ועוד
באות `znבתורת לא התורה להתחלת טעמים וכמה כמה

תלמי  עלֿידי מתקבל היה לא מהם אחד ואף אל"ף,
המלך?!

.„
"...ı¯‡‰ ‰„·‡ ‰Ó ÏÚ" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ Ï"ÊÁ È¯·„

הפסוק  על בזה: על 22והביאור הארץ... אבדה מה "על
חז"ל  אומרים תורתי" את בתורה 23עזבם ברכו "שלא :

הב"ח  מסביר יונה 24תחילה". ברבינו שאמנם 25(ומרומז (
"להתעצם  הכוונה להם חסרה אבל תורה, הרבה למדו
השכינה  ולהמשיך התורה ורוחניות בקדושת ולהתדבק
נחרבה, "כלומר – הארץ" ל"אבדה ההסבר וזה וכו'"

השכינה". קדושת שם עובר מבלי חומרית נשארה

ענינים  שני ישנם שבתורה הנ"ל מכל (א)26מובן :
וההתאחדות  הדבקות (ב) ובהשגה. בהבנה התורה לימוד

ועצמותה,ozep27עם התורה קדושת שזוהי התורה,
השכל; מן שלמעלה

הוא, צריכה dligzyוהסדר התורה, לימוד לפני ,
מהשכל, שלמעלה התורה לעצם ודבקות התמסרות להיות

בתורה "ברכו הגמרא: ורקdligzכלשון ,"k"g` לימוד
ובהשגה  בהבנה .28התורה

ההסבר בבי"ת zehytaוזהו מתחילה שהתורה לעובדה
ובי"ת  בראשונה, שבא מה את מציינת אל"ף באל"ף: ולא

מכן  לאחר שבא מה את עלֿידי 29– התורה ולימוד קריאת .
הענין – התורה של ה"בי"ת" כבר הם שיש ipydיהודי

הענין שלoey`xdבתורה: ה"אל"ף" –dxez30 היא
מהבנה  שלמעלה התורה, לנותן שלה ה"התקשרות"

עוד 31והשגה  להיות צריך זה ענין אותיות. מציור למעלה ,
התורה. ללימוד כהכנה התורה, של ה"ב(ראשית)" לפני

מתחילות תורה lk[ולכן אפילו בתורה, הדרגות
של  מדריגה בכל כי ב"בי"ת, מזה, ולמעלה שבאצילות
לפי  נתגלתה שהיא כפי התורה א) בחינות: שתי ישנן תורה

ב) העולם. של והאותיות שלמעלה ozepהכלים התורה,
מאותיות].

.‰
‰¯Â˙˘ ‰„·ÂÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ˙˘ÂÏ˘

˙"È·· ‰ÏÈÁ˙Ó
זה  קשורים ענין) (או מסויימת למלה הפירושים כל

רבות  פעמים כך על דובר (וכבר לומר 32בזה אפשר כך .(
לעיל  המובאים והביאורים הטעמים ששלושת דידן, בנידון
ההסבר  מן – כללית נקודה מאותה כולם נובעים א') (סעיף

heytd דבקות היא תורה של שהאל"ף ד'), (סעיף הנ"ל
מהשגה, שלמעלה הדרגה עם התורה cenileוהתעצמות

זאת  כללית ונקודה תורה. של ה"בי"ת" הוא והשגה בהבנה
(שהם  ופעולתה בתורה פרטיים עניינים בשלושה מתבטאת

הנ"ל). הביאורים בשלושת מרומזים
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מעלה 19) למעלה שרשן התורה שאותיות ועוד, ב) (מב, מתו"א להעיר
כתר. בבחי' התורה, מבחי'

א.20) ט, מגילה
אלא 21) לומר ראוי אין כו' הבי"ת נשתנה ומה שם: מתדבא"ר גם להעיר

שם. לתדבא"ר יעקב ישועות וראה כו' בראשית ברא אלקים
יאֿיב.22) ט, ירמי'
ע"ב.23) ריש פה, ב"מ מברכין). שאין (ושם: א פא, נדרים
סמ"ז.24) או"ח
מז.25) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע שם. נדרים בר"ן הובא
בהקדמה.26) (להמהר"ל) ישראל תפארת ג"כ ראה
תור 27) את לנו ונתן התורה: ברכת התורה.ezכלשון נותן בא"י

שע"י 28) איתא, ואילך פ"ב תשבית ולא ביאור ויקרא התקשרות בלקו"ת
ויחוד  התכללות נעשה שבתורה בחכמה הנשמה של ושכל חכמה ויחוד
אבל  – ע"ש ח"ע, מבחי' שלמעלה באוא"ס מהשכל שלמעלה הנשמה עצמיות
שאז  באחד, למס"נ ותפלה ק"ש הקדמת ע"י שזהו רע"א) (ה, שם ראה

ע"ש. כו', הנפש עצמיות והתכללות יחוד ג"כ נעשה כו' בתורה כשעוסק
א').29) (סעיף הנ"ל האריז"ל פירוש ע"ד
האדם.30) עבודת סדר שזהו על נוסף
ואילך.31) ד' ע' עת"ר בסה"מ נת' – ח"ס פלא, אותיות דאל"ף להעיר
ובכ"מ.
ועוד.32) .35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה
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הקבלה, של הפירוש – עצמה לתורה בקשר (א)
תורה  – ו"בית" שבאצילות, תורה היא תורה של ש"אל"ף"

שבבריאה;

ה  על ההשפעה עלֿידי `mc(ב) – תורה הלומד
בלבד, שבתורה בי"ת הם שבתורה והשגה שהבנה ששומע

לשון) – ("בי"ת" של באופן לימודו ולא,dkxaנעשה ,
ארירה. לשון) שזוהי – (אל"ף של באופן ח"ו,

ההשפעה הוא d`ixaa(ג) התורה שלימוד בשעה –
הרוח  את מתקנים שבתורה, האל"ף ישנה שתחילה כדבעי,

בי"ת). באות הנרמז (דבר סגורה שאינה הצפונית

.Â
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÏ ‰Ó„˜‰ Y "‰ÏÈÁ˙ ‰¯Â˙· ÂÎ¯·"

אינו  תחילה" בתורה "ברכו הפירוש הדברים: הסבר
הנשמה  דבקות של הכוונה עלֿידי חובה ידי שיוצאים
ללימוד  להביא שצריכה הקדמה, שזוהי אלא באלקות,

בתורה "ברכו חז"ל: לשון כדיוק שאחרי dligzתורה, ,"
בתורה" בהבנה aiig"ברכו התורה לימוד להתקיים

עצמה, בתורה (א) מתבטא: שזה מובן, ולכן והשגה,
התורה  בהשפעת (ג) הלומד. באדם (ב) לומד. הוא שאותה

בעולם.

התורה, לנותן ההתמסרות ללא תורה כשלומדים (א)
"נפרד" בבחינת הנלמדת התורה מאלקות,33נעשית ח"ו

(כוחות  לחיצונים יניקה מזה לנבוע שיכולה כך כדי עד
וכו' בראשית 34הטומאה) המילה שתחילת בכך נרמז וזה

קיימת  הבריאה שבעולם שבבריאה, תורה על מורה
וכמ"ש  הפירוד ענין של גו'".35ההתחלה יפרד "ומשם

"ברכו  של ההקדמה עם הוא התורה כשלימוד כן לא
עם  לגמרי מאוחדת (הנלמדת) התורה שאז תחילה", בתורה
"אלקות  האחדות, עולם הוא שאצילות כשם התורה, נותן

בהתחדשות" ומציאות .36בפשיטות

חז"ל  זכה 37(ב) לא חיים סם לו נעשית "זכה אומרים:
ברכה  לשון בי"ת של הענין זהו מיתה". סם לו נעשית
הוא  אדם של התורה כשלימוד ארירה): לשון (ואל"ף
(צחה), זכה בדרך – זיכוך) (מלשון "זכה" של באופן

התורה  בקדושת הוא חש ה 38שתחילה אצלו זו –s"l` של

– הבי"ת קיימת אז חיים"dkxaתורה, סם לו "נעשית ,
אצלו  היא התורה והשגת שהבנת זכה", ש"לא בשעה אבל

התורה  וקדושת "זכה" בחינת וחסרה תורה, של ה"אל"ף"

לשון  אל"ף ר"ל, נהיית, אז – שבתורה) האמיתי (האל"ף
מיתה". סם לו "נעשית ארירה,

ש"יש  שיורגש בעולם, תשפיע שהתורה כדי (ג)
בתורה  ולחוש להרגיש צורך יש זו", לבירה בעלֿהבית

את האות ozepשלומדים, צורת של הענין וזהו – התורה

רוחותיה  משלוש שסתומה בכך לעולם דומה שהיא בי"ת
והשגתה  התורה שהבנת בשעה סגורה: אינה צפונית ורוח

התחושה  אצלו קיימת כי תורה, של "בי"ת" אצלו הם
ומשלים  מתקן הוא התורה, נותן הוא תורה של שה"אל"ף"

שנרמז  (דבר גדורה אינה צפונית שרוח הענין את בעולם

בי"ת). באות

.Ê
ÌÈ„Â‰ÈÏ ˜¯ ÍÈÈ˘ ‰‚˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰¯Â˙‰ ÌˆÚ

את  תרגמו הזקנים מדוע הטעם יובן הנ"ל כל עלֿפי

מתחילה  התורה כאילו כזה באופן המלך לתלמי התורה

"בי"ת" הוא והשגה בהבנה שלימוד הנ"ל, כל כי – באל"ף
העולם: אומות אצל ולא יהודים אצל רק קיים תורה, של

היא  מיתה",39ההלכה חייב בתורה שעוסק ש"עכו"ם ,
לשם תורה ללמוד אסור dxezdלגוי cenildnvr לו מותר ,

לקיים  כיצד לדעת כדי אליו שקשור במה רק תורה ללמוד

(=שלהם)" דידהו מצוות "שבע .39את

כדי  הוא העולם אומות אצל התורה שלימוד כיוון

רק  קשר להם שיש מובן יעשון, אשר המעשה את לדעת
התורה  לעצם ולא שבתורה, והשגה הבנה של לענין

תחילה" בתורה "ברכו עלֿידי שבא מהשגה, שלמעלה

בלשון גם מוכח [וזה ליהודים רק שייך זה zkxaשענין
dxezdאשר" :minrd lkn epa xgaונתןepl תור "].ezאת

המלך  לתלמי התורה את הזקנים שתרגמו בשעה ולכן,
לבני  קשר לה שיש באופן התורה את תרגמו הם כאשר –

בראשית", ברא "אלקים כתוב היה כאילו התקבל – נח

והשגה  ההבנה העולם אומות אצל כי באל"ף, שמתחיל
הראשון. הדבר אלא) השני, הדבר (לא היא
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א.33) יא, פרשתנו מאוה"ת להעיר
שעה",34) לפי בקליפות כח "שמוסיף ס"ג) (פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה

– האדם על לפעולתה בנוגע רק שזהו [אף כו' סם לו נעשית ב: עב, וביומא
"נעשית רז"ל לשון היאelכדיוק מ"מ, – "ziyrp עה"ח קונטרס ועיין כו'. סם

ע' ח"א מלוקט – (סה"מ 47 הערה תשל"ה במשפט ציון ד"ה וראה פי"ב].
בהערה. 355 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש קנה).

להדרוש.35) הקדמה שמ"ג ע"ח וראה י. ב, .n"kaeבראשית
ועוד.36) (פכ"ז). תש"ו תשבו בסוכות ד"ה ראה
(37– שם. xwirae.34יומא הערה כנ"ל האדם, על פעולתה על קאי
פי"ד.38) עה"ח קונטרס וראה פ"ג. תש"א יחיינו ד"ה
ה"ט.39) פ"י מלכים הל' רמב"ם רע"א. נט, סנהדרין

המשך בעמוד עח



יט

המשך בעמוד עח

הערות לספר הזהר, פרשת בראשית

ל  ּכָ ְעַזעּו  ִאְזּדַ ָאָדם,  ְלִמְבֵרי  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעא  ּבְ ד  ּכַ
ִאין )זח"א לד, ב(. ִעיָלִאין ְוַתּתָ

ל  ְעְזעּו ּכָ "ה ִלְברֹוא ֶאת ָהָאָדם, ִנְזּדַ ּבָ ָרָצה ָהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ )ּבְ
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ים(. ים ֲארּוּכִ ַחּיִ

נאמר בזהר3, שיש שלש בחינות אור.
הפתילה(.  שמעל  )האש  לבן  אור   - חיוורא  נהורא 
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בחינת בינה.

1( בראשית א, כו.
2( דה"א כט, יא ובתרגום שם.

3( זח"א נא, א. פג, ב. וראה לקו"ת שיר השירים י, ב.

ולפי זה יש לומר,
על ידי נהורא חיוורא - זוכה האשה לבנים המאירים 

את העולם בתורה, תפארת.
)התורה כוללת חסד וגבורה, ככתוב4 מימינו אש דת 
למו – ימין חסד, אש גבורה. ואמרו רז"ל5 והתפארת זה 

מתן תורה(.
על ידי נהורא אוכמא - זוכה האשה לבנים המאירים 

את העולם ביראה, מלכות.
)יראה היא בחינת מלכות, ככתוב6 אשה יראת ה'(.

ועל ידי נהורא סתימאה – זוכה בעלה לחיים ארוכים, 
כי בינה היא בחינת כתר לז"א, וגם בבינה מאיר כתר7, 

ואריכות ימים היא מכתר.
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הספירות,  כל  את  כולל  שבת  שנר  מבאר  אאמו"ר 
סתימאה(.  )נהורא  כתר  עד  אוכמא(  )נהורא  ממלכות 
ויש לומר, שאף פעולת ההדלקה צריכה להיות חדורה 

בכל כוחות האדם, היינו כל הספירות כפי שהן בנפש 
האדם.

רעותא – רצון, כח מקיף, כתר, כנגד נהורא סתימאה.
חדוה דלבא – מדות, כח פנימי, תפארת, כנגד נהורא 

חיוורא.
כנגד  מלכות,  בפועל,  ההדלקה  מעשה   – לאדלקא 

נהורא אוכמא.

ויש לומר עוד, שגם המשכת הברכה היא בכל צרכי 
האדם, בני חיי מזוני, ובכולם רויחא.

בני - בנים קדושים.
לבעלה  רק  לא  היא  זו  וברכה  ימים.  אריכות   - חיי 
כיון שהיא הממשיכה  יותר,  )ועוד  לה עצמה  גם  אלא 

חיים לבעלה(, לבנים ולבני בנים.
שערי  כמשלם  אמרו8  רז"ל  בעולם.  שלום   - מזוני 
נגמרים  )כאשר  בביתא  תגרא  ואתי  נקיש  מכדי, 
הרי  בבית(.  התיגרה  ובאה  הכד, מקישה  מן  השעורים 
ששלום בעולם, שמתחיל משלום בית9, תלויה ב'מזוני'.
)תורת מנחם תפארת לוי יצחק, בראשית, עמ' לו(

4( ברכה לג, ב.
5( ברכות נח, סע"א.

6( משלי כו, ל.
)זח"ג  עתיקא  דא  הוא  הוא,  הלוי  ועבד  כג(  יח,  )קרח  שכתוב  כמו   )7
קעח, א(, ולוי מדתו בינה. והיינו, שגילוי התענוג הוא בבינה דוקא, לא 

בחכמה )ראה תורה אור ריש פרשת לך לך(. 
8( בבא מציעא נט, א.

9( ענינו של נר שבת )שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח ר"ס רסג(.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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טו  חוברת

משמחת  מזלֿטוב ברכת
את  ולהכין הבית בעבודות לעסוק כדי בבית נשארתי אני ואילו הדואר, בית אל בעלי הלך היום למחרת

ממש. מאין" "יש להכין עלי היה אותה – הצהריים ארוחת

לנו  "מגיע לי: והודיע הביתה נכנס והוא מאוד, צוהלות פניו כשמשוםֿמה צועד בעלי את ראיתי לפתע

אפוא  חיכיתי ומוזר. זר צליל אלה למלים היה תנאים, אותם ותחת אז, שחיינו חיים של סוג באותו מזלֿטוב!"

דבריו. כוונת את לשמוע

מארץֿישראל  ידיעה שקיבל מבשר הוא ובו קריבויֿרוג, מהעיר איטקין ממר שהגיע מכתב לי הראה בעלי

לייבל  בננו הנישואין 129כי בברית .130בא

בשורה  היתה עצמה זו ועובדה בחיים, שבננו כך על ומידע דרישתֿשלום זה במכתב קיבלנו – לכלֿלראש

לקנן  והחלה הרבה, החדווה את היום כל חשנו וכך הבשורה, על מאוד שמח בעלי הדברים, מטבע עבורנו.

טובים. לימים גם להגיע נזכה שעוד ואמונה יותר, טוב למצב תקווה בלבנו

עם  החריפה המזון ובעיית למדי, עזים היו הכפור גלי יום. אחר יום כסדרו, לחלוף הזמן לו המשיך בינתיים

שעבר. יום כל

המקומי  והשוק העניים, על נמנו לא ברובם, הללו, כך. על מסויימת השפעה היתה העקורים של להגעתם

רב  כסף ברשותם שהיה אלו מכך, כתוצאה להם. דרושה שהיתה במדה צרכיהם את לספק דיו ערוך היה לא

את  תאמו לא המחירים – הגולים ציבור עבור ואילו שרצו; מה כל והשיגו יותר, יקר מחיר שילמו – יותר

יותר. קשה מצבם נעשה זו ומבחינה הכספיות, יכולותיהם

תשי"ב.129) אייר י"ג - תרס"ו אייר כ"א ליב, אריה ישראל ר' הוו"ח

תרצ"ט.130) אלול דר"ח א' ביום התקיימו רגינה מרת רעיתו עם ליב אריה ישראל ר' נישואי
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רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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מארץֿישראל  ידיעה שקיבל מבשר הוא ובו קריבויֿרוג, מהעיר איטקין ממר שהגיע מכתב לי הראה בעלי

לייבל  בננו הנישואין 129כי בברית .130בא

בשורה  היתה עצמה זו ועובדה בחיים, שבננו כך על ומידע דרישתֿשלום זה במכתב קיבלנו – לכלֿלראש

לקנן  והחלה הרבה, החדווה את היום כל חשנו וכך הבשורה, על מאוד שמח בעלי הדברים, מטבע עבורנו.

טובים. לימים גם להגיע נזכה שעוד ואמונה יותר, טוב למצב תקווה בלבנו

עם  החריפה המזון ובעיית למדי, עזים היו הכפור גלי יום. אחר יום כסדרו, לחלוף הזמן לו המשיך בינתיים

שעבר. יום כל

המקומי  והשוק העניים, על נמנו לא ברובם, הללו, כך. על מסויימת השפעה היתה העקורים של להגעתם

רב  כסף ברשותם שהיה אלו מכך, כתוצאה להם. דרושה שהיתה במדה צרכיהם את לספק דיו ערוך היה לא

את  תאמו לא המחירים – הגולים ציבור עבור ואילו שרצו; מה כל והשיגו יותר, יקר מחיר שילמו – יותר

יותר. קשה מצבם נעשה זו ומבחינה הכספיות, יכולותיהם

תשי"ב.129) אייר י"ג - תרס"ו אייר כ"א ליב, אריה ישראל ר' הוו"ח

תרצ"ט.130) אלול דר"ח א' ביום התקיימו רגינה מרת רעיתו עם ליב אריה ישראל ר' נישואי

הרקיע  את  אלקים  ויעש   – ז  א,  בראשית 
ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים 

אשר מעל לרקיע ויהי כן

ימי  ששת  השני;  ביום  טוב  כי  נאמר  לא  למה  )תוכן: 
כנגד אלף–  יום  כל  ומבאר  כנגד שיתא אלפי שני,  בראשית 

וענינו(
ז"ל  רבותינו  רבו בדברי  כי טוב  נאמר בשני  על מה שלא 
יראה שעשו עיקר הוא  ד, ח( הדעות, ואשר  )בראשית רבה 
מה  הוא  לנגדם  ועזר  המים,  מלאכת  בו  נגמרה  לא  כי  על   –
מלאכת  בהגמר  אחד  פעמים,  שני  טוב  כי  נאמר  שבשלישי 
המים ואחד בהגמר יתר מלאכת היום. אך הלא יקשה למה 
לא השלים מלאכת המים הוא יתברך בשני ואמר עלי' כי טוב, 

ולא יאחר הדבר עד יום השלישי לאומרו בו זה פעמים.
רמז  הם  בראשית  ימי  ששת  כי  ספק  אין  הנה  כי  ויתכן, 
עולם הבא  השביעי אל  ויום  דהוי עלמא,  לשיתא אלפי שני 
שכולו שבת. נמצא יום הראשון רמז לאלף הראשון, שהיתה 
רשעים  היו  ההוא  באלף  כי  רמז  וחשך,  ובהו  תהו  הארץ 
ויציפו  הארץ  על  המים  ]ש[יעלו  ראוים  והיו  ובאין,  מכעיסין 
הכל, ויהיו תהו ובהו, על דרך מאמרם ז"ל שכשהרשע דורך 
ד, טו(, שהוא  )עי' רש"י בראשית  על הארץ היא מתרעשת 
כטבען,  המים שלא  הקב"ה הארץ על  רקע  לא  כי  על  אצלי 
מה  כי  ה(  ה,  רבה  )בראשית  אמרו  וכן  ה'.  את  לשיעבדו  רק 
שמי הים גבוהים מארץ הוא כי האלקים עשה שייראו מלפניו, 
בראות בני האדם כי על דרך נס מתקיימים, ואין צריך ליפרע 
מהם רק להניח הדבר אל הטבע וירדו המים על הארץ. וזהו 
ורוח אלקים הוא מדת  וחשך הרוגז על פני תהום להעלותו, 
הארץ,  על  להציפן  המים  פני  על  מרחפת  היתה  כבר  הדין 
כאשר החל בדור אנוש שקרא למי הים וישפכם עד שלישו 
את  אלקים  וירא  ההוא  שבאלף  אלא  גומר.  והי'  עולם  של 
האור כי טוב, הוא צדיק אחד שהוא חנוך, ויבדל אלקים כו', כי 
הבדילו והעלהו מעל לרקיע, ועל ידי כן ריחם על עולמו וירא 

אלקים כי טוב.
והיום השני הוא רמז לאלף השני, והוא כי הנה שני פעמים 
המים,  ידי  על  ומפורסמים  גדולים  דברים  יתברך  הוא  עשה 
אחד באלף השני והוא מבול המים שהי' בשנת אלף ותרנ"ו 
שנה, שנית באלף השלישי הוא ענין קריעת ים סוף. והוא ענין 
המבול – שנתחברו מים תחתונים של מעינות תהום עם מים 
עליונים, כי ארובות השמים נפתחו, עד שריחם הוא יתברך 
ויבדל ביניהם ויסכרו מעינות תהום ויכלא הגשם מן השמים 
– נרמז ביום שני באומרו ויהי מבדיל בין מים למים ויבדל בין 
המים כו', שהוא רמז אל מה שהי' באלף השני. וענין קריעת 
ונראית  נד  כמו  מים  שנצבו  השלישי  באלף  שהי'   – סוף  ים 
היבשה – נרמז ביום השלישי יקוו המים מתחת השמים אל 
מקום אחד ותראה היבשה. ועל כן למה שענין מעשה המים 
עולמו  על  ה'  שרחם  שאף  מאד,  גדולה  צרה  היתה  שבשני 
בהשאיר נח, לא יבצר מהיותה רעה רבה, על כן לא נאמר בו 

כי טוב. אך מעשה המים שבשלישי שהוא רמז אל קריעת ים 
סוף שהי' טוב מאד, נאמר בו כי טוב. והיות ענין יקוו המים 
כו' בשני, הי' בלתי אפשר, כי איך ירמוז בשני מה שהי' עתיד 
להיות באלף השלישי, על כן לא נגמרה בו מלאכת הים, ולא 

נאמר בו כי טוב עד השלישי.
פרי, שהוא  עושה  עץ  הוציאה הארץ  ביום השלישי  והנה 
ט(  ה,  )פרשה  במדרש  פנחס  ר'  מאמר  מתקבל  היותר 
כשהוסיפה על הצווי, כי הקב"ה אמר עץ עושה פרי, כי העץ 
והיא הוסיפה  יהי' עושה פרי, אך לא אילני סרק,  פרי בלבד 
ותוצא עץ עושה פרי, שבלי היות עץ פרי הי' עושה פרי. כן 
כי  בגמרא,  כמפורש  ראשון  בית  נבנה  שלישי  אלף  בשלהי 
)ירושלמי  אז הזהב שבו הי' עושה פירות, כמו שאמרו רז"ל 
יומא פ"ד ה"ב( מזהב פרוים )דברי הימים ב, ג( ומגפן הזהב 
שהיתה עושה פירות תדיר חוץ מטבען. והוא מעין מה שביום 
וגם לאומר שעברה  השלישי אפילו אילני סרק עשו פירות. 
על הציווי, כי הקב"ה אמר עץ פרי עושה פרי שהעץ עצמה 
יהי' נאכל, והיא לא עשתה רק עץ עושה פרי. יהי' הרמז אל 
הצמיחה  ושם  פרי,  עושה  בלתי  מין  הי'  שהגפן  הזהב,  גפני 

ויעשה פרי על איכות המקום.
יהי מאורות  ויאמר אלקים  נתלו המאורות  וביום הרביעי 
שני,  בית  נבנה  הרביעי  באלף  כי  רמז  הוא  השמים,  ברקיע 
שעם  ואמר  ממנו.  שחסרו  הדברים  על  חסר,  כתיב  ומארת 
אל  התחברותו  ממנו  נעדר  לא  הראשון,  אל  נדמה  שלא 
המקדש של מעלה כאשר הי' בראשון. וזהו את המאור הגדול 
שלמטה.  הקטן  המאור  ואת  שלמעלה,  המקדש  בית  הוא 
וכאשר במאורות הי' קטרוג, כן בנין בית שני הי' על ידי קטרוג 
ועל  חסרונו  נכתב מארת חסר על  כן  ועל  כנודע,  מהאומות 

קטרוגו כמדובר.
או יאמר כי באלף הרביעי נמצאו יחד שני מארת, האחד 
השני  והבית  ברביעי,  מציאותו  ורוב  השלישי  בסוף  שנבנה 

שנבנה ברביעי וכתיב מארת על מה שנחסר בשני.
המלכים  כנגד  הגדולים,  התנינים  נבראו  החמישי  וביום 

אשר גזרו שמדות והרג רב מהרוגי מלכות באלף החמישי.
בהמה  רמז  וזהו  ישראל,  את  הצרו  הששי  בתחלת  וגם 
נעשה  עצמו  בששי  כן  ואחרי  הששי.  יום  שבתחלת  ורמש 
אדם, רמז לבן דוד הבא באלף הששי הוא אדם עצמו כנודע, 
כי על כן נתן לדוד שבעים שנה משני חייו, כי הוא הוא, וגם 
ומנהר עד  ים  וירד מים עד  הוא משיחנו הבא באלף הששי. 
אפסי ארץ בכל האומות, כנרמז באומרו וירדו בדגת הים וכו'. 
כי הרמז לעתיד  וירדו לשון רבים, על  זה אומרו,  ויצדק לפי 
הוא לכל ישראל. וגם לא נזכר עתה עון אדם עם היותו בששי, 
למה שלא יספר עתה אלא מה שהם רמז אל הברכה העתידה 
מעלות  סיפור  אחר  אם  כי  באדם,  הנרמז  משיחנו  במלך 

שבעת הימים.
שבאלף  המנוחה  אל  רמז  שבת  בא  הששי  יום  ואחר 

השביעי.
אלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בראשית
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âì(à)äëøaä úàæåíéýìûä Léà äLî Cøa øLà §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìûøNé éða-úà
äëøáäúàæå

¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«
i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)øäî òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´
:Bîì úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàẗ½̈§¨−̈¥¦«§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈¨«

i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם) ואחר מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְִִֶַַַָָָ
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ּובּׁשבח יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכלֹומר ּכ הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּברכה  עליהם ׁשּתחּול אּלּו הם a‡.ּכדאי ÈÈqÓ∑ לקראתם הּיֹוצא יצא ּכחתן ההר , ּבתח ּתית להתיּצב ּכׁשּבא ּו ְְֲֵֵֵֶֶַָָָƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכּלה, ּפני יט)להקּביל ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) ׁשּפתח ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ֶַָ

רצּו ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו עׂשו Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.לבני ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכדרועּמֹו ולא רּבם, ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻֻ

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם c˙.ּבׂשר L‡∑ על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֻ≈»ְְְְְֵֵֶַָָָָָָָ
לבנה, אׁש האׁשּגּבי מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם .נתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(â)àOé Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½¦−̈
éúøacî:E ¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ליעקב: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר להּולד עתיד היה לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי לה)ואחד ּוקהל (בראשית "ּגֹוי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמּך" יהיה E„Èa.ּגֹוים ÂÈL„˜ŒÏk∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות אדני (ש"א נפׁש "והיתה ְִִִֶֶָ»¿…»¿»∆ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
"אלהי ה' את החּיים ּבצרֹור EÏ‚¯Ï.צרּורה ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים והם ְְֱִִֶֶַַָֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,לרגל.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆
ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו ז)ּכמֹו:הּמ"ם אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', (ציינע 'מתּדּבר ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאונטעררעדנוגען).

ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב ÂÈL„˜ŒÏk."אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ»¿…»
E„Èa∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם EÏ‚¯Ï.ּכל ekz Ì‰Â∑ מתמּצעים והם ¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À¿«¿∆ְְְִִֵַ

צּל לתחת EÈ˙¯acÓ.ּומתּכּנסים ‡OÈ∑ ּדבריהם ואּלה ּבׂשמחה, ודתֹותי ּגזרֹותי .מקּבלים ְְְְִִִַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ
i"yx£‰¯Bz∑ אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה אׁשר »ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

נעזבּנה  .ולא ְְֶַַָֹ
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dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּוכפי  ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
ולא  ׁשאחזנּוה לזה ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני ־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּכתבה

נעזבּנה?נעז  ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי בּנּה, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
אחּוזה  ׁשּבׂשדה ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻויׁש

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
‡¯e·‚a Ï‡¯NÈÔep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ

:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k ipy meil inei xeriy
אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפילּו

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה ְְֲֵֵֶַָָָָלכן
קהּלת  "מֹורׁשה היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
ּבידי  נמסרּו יׂשראל ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹיעקב"

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻאּמֹות
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נעזבננעזבננעזבננעזבנּהּהּהּה ולאולאולאולא ד)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה לג, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
אינֹו אחזנּוה ּדהּנה לֹומר, ויׁש וכּדֹומה. ׁשמירה לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון יֹותר ּומתאים ּתֹורה, לגּבי אחיזה לׁשֹון מתאים אי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלכאֹורה,

אחּוזתֹו אל איׁש ּתׁשּובּו הּיֹובל, ּבׁשנת לּבעלים חֹוזר אחּוזה ׂשדה הּמֹוכר ּדהּנה אחּוזה. מּלׁשֹון אּלא ּותפיסה, אחיזה (בהר מּלׁשֹון ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ואילך) י ּבידי כה, ּכׁשּנמסרים אפילּו מּצב, ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ּבני ּכאן: ואף ּתמיד. אליו קׁשּורה היא אחּוזתֹו, ׁשּזֹו מּכיון ;ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ואחּוזה. ירּוׁשה - מֹורׁשה היא ּכי עּמים), חֹובב (אף ְֲִִִֵַַַָָָָָֻהאּמֹות

(ä)éèáL ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ הּוא ּברּו CÏÓ.הּקדֹוׁש Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על חׁשּבֹון ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ראׁשי התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְְִֵֵֶַָָ
ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.אסיפתם  אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא יחד,"ּכי ּבהתאּספם "ּבהתאּסף", אחר: ּדבר ׁשאברכם. ֲִָָ»≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּביניהם ּבאגּדה מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

(å):øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«
i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה יּזכר ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ׁשּלא הּבא, לעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ִֵֶַָָָָֹ

ּבלהה  מעׂשה tÒÓ¯.לֹו ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑:ׁשּנאמר ּכענין זֹו, היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין "וּיׁשּכב (בראשית ְֲִֵַָƒƒ¿»ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, .את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(æ)Bnò-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−
:äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא הֹודּו(מכות ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול טו)על ול (איוב וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ועֹוד (ב"ק ְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּפרׁשּו
מד)ׁשּנאמר: ׁשּיֹודה?(בראשית לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל לאבי וכּו''"וחטאתי ˜ÏB.יהּודה '‰ ÚÓL ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«
‰„e‰È∑ סנחריב מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, BnÚŒÏ‡Â.ּתפּלת ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ¿∆«
ep‡È·z∑(הּמלחמה מן אחרים: (ספרים הּמלחמה מּפני BÏ.לׁשלֹום ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו ÊÚÂ¯.יריבּו ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆

‰È‰z ÂÈ¯vÓ∑:ּגלעד רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט יח)על "ׁשמע (דה"ב אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ƒ»»ƒ¿∆ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה", קֹול יהּודה.(ספרי)ה' ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ּבפני (יהושע ּברכה לֹו יחד לא מה (ּומּפני ׁשמעֹון". ּבני נחלת יהּודה ּבני "מחבל ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּתהּלים) ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ׁשהיה צ]עצמֹו? .[מזמור ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ß ixyz a"k ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeéøeàå EBúéqð øLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³¦¦Æ
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה הּוא ּכלּפי ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְִֵַָ
qÓa‰.מדּבר  B˙Èq ¯L‡∑ הּמּלינים ׁשאר עם נתלֹוננּו B‚Â.ׁשּלא e‰·È¯z,'ּתריבהּו" אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְֵַ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִִִֶַַָֹ¿ƒ≈¿ְְְִֵֵַַָָ

ּבעלילה, לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי אמר:על מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז  ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»



כג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k ipy meil inei xeriy
אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפילּו

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה ְְֲֵֵֶַָָָָלכן
קהּלת  "מֹורׁשה היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
ּבידי  נמסרּו יׂשראל ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹיעקב"

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻאּמֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(230 'nr hk zegiy ihewl)

נעזבננעזבננעזבננעזבנּהּהּהּה ולאולאולאולא ד)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה לג, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
אינֹו אחזנּוה ּדהּנה לֹומר, ויׁש וכּדֹומה. ׁשמירה לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון יֹותר ּומתאים ּתֹורה, לגּבי אחיזה לׁשֹון מתאים אי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלכאֹורה,

אחּוזתֹו אל איׁש ּתׁשּובּו הּיֹובל, ּבׁשנת לּבעלים חֹוזר אחּוזה ׂשדה הּמֹוכר ּדהּנה אחּוזה. מּלׁשֹון אּלא ּותפיסה, אחיזה (בהר מּלׁשֹון ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ואילך) י ּבידי כה, ּכׁשּנמסרים אפילּו מּצב, ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ּבני ּכאן: ואף ּתמיד. אליו קׁשּורה היא אחּוזתֹו, ׁשּזֹו מּכיון ;ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ואחּוזה. ירּוׁשה - מֹורׁשה היא ּכי עּמים), חֹובב (אף ְֲִִִֵַַַָָָָָֻהאּמֹות

(ä)éèáL ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ הּוא ּברּו CÏÓ.הּקדֹוׁש Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על חׁשּבֹון ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ראׁשי התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְְִֵֵֶַָָ
ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.אסיפתם  אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא יחד,"ּכי ּבהתאּספם "ּבהתאּסף", אחר: ּדבר ׁשאברכם. ֲִָָ»≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּביניהם ּבאגּדה מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

(å):øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«
i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה יּזכר ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ׁשּלא הּבא, לעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ִֵֶַָָָָֹ

ּבלהה  מעׂשה tÒÓ¯.לֹו ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑:ׁשּנאמר ּכענין זֹו, היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין "וּיׁשּכב (בראשית ְֲִֵַָƒƒ¿»ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, .את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(æ)Bnò-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−
:äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא הֹודּו(מכות ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול טו)על ול (איוב וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ועֹוד (ב"ק ְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּפרׁשּו
מד)ׁשּנאמר: ׁשּיֹודה?(בראשית לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל לאבי וכּו''"וחטאתי ˜ÏB.יהּודה '‰ ÚÓL ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«
‰„e‰È∑ סנחריב מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, BnÚŒÏ‡Â.ּתפּלת ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ¿∆«
ep‡È·z∑(הּמלחמה מן אחרים: (ספרים הּמלחמה מּפני BÏ.לׁשלֹום ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו ÊÚÂ¯.יריבּו ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆

‰È‰z ÂÈ¯vÓ∑:ּגלעד רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט יח)על "ׁשמע (דה"ב אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ƒ»»ƒ¿∆ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה", קֹול יהּודה.(ספרי)ה' ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ּבפני (יהושע ּברכה לֹו יחד לא מה (ּומּפני ׁשמעֹון". ּבני נחלת יהּודה ּבני "מחבל ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּתהּלים) ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ׁשהיה צ]עצמֹו? .[מזמור ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ß ixyz a"k ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeéøeàå EBúéqð øLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³¦¦Æ
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה הּוא ּכלּפי ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְִֵַָ
qÓa‰.מדּבר  B˙Èq ¯L‡∑ הּמּלינים ׁשאר עם נתלֹוננּו B‚Â.ׁשּלא e‰·È¯z,'ּתריבהּו" אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְֵַ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִִִֶַַָֹ¿ƒ≈¿ְְְִֵֵַַָָ

ּבעלילה, לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי אמר:על מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז  ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»



dkxadכד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k ipy meil inei xeriy

(è)øékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½
:eøöðé Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−¦§«Ÿ

i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו לוי,(שמות ּבני ּכל אלי  נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אביו  לפרׁש אפׁשר ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוצּויתים

ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו לוי"(שם)מּמׁש, ּבני ."ּכל ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים א לא e¯ˆÈ.להים E˙È¯·e∑ יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלא
מּולין) היּו והם ּבניהם, .את ְְִֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
תּׂשא ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י להיֹות (לב, צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני לכהּונה זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ח  י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּבכל
מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי ּובני ּבעגל, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ(ּוטעיתם

(é)éètLî eøBéäøBè÷ eîéNé ìûøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³§¨Æ
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²
:ïeîe÷é-ïî åéàðNîe§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין הּמעֹוררין (תהלים ועל המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
לפי  עליהם, והתּפּלל ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעל
ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: .ׁשהיּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ÔeÓe˜ÈŒÔÓ ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)åéìò óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³¨¨Æ
:ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk̈©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑,לזה זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ ׁשּבית (שם ּולפי וגֹו'", יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב ÂÈÏÚ.עֹולמים ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו לעֹולם.∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְְְְִִִִִִִִֵָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ»«ְָ
אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, ÔÎL.מּׁשּנבחרה ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹוּב אּלא גבּה ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים: ּבׁשחיטת ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּנמּו
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מ ּׁשּום .ּפּורתא', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּוררררּתּתּתּתאאאא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
נעלה  היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה לא לכן .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבית
ּכל  ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ׁשּיי הּוא ואז ּפּורּתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמּכדי
אּתם  מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו והבּדלה התנּׂשאּות ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹיהּודי:

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּומתלּבׁשת

ÔÓט  e·Á „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒ
e¯Ë È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Ècƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»

:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

È‰BÒÎיא  ÈÈ C¯aÏa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â »≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««
ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z ‡ÂÚ¯a¿«¬»¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈

:ÔeÓe˜È ‡Ï„ È‰B··„¿»ƒ¿»¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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úøöò éðéîùì äøèôäç ÷øô à íéëìî

çãðéðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧
:íéîMä úBùøt åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæîäðìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå ¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈§ª¬Ÿ©¨¨«¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®

:øîàì ìBãb ìB÷åðìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð øLà ýåýé Ceøa ¬¨−¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º
:Bcáò äLî ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî ãçà øácæðøLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäé ¨¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬

:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà eðéúáà-íò äéäçðìå åéëøc-ìëa úëìì åéìà eðááì úBhäìøîL ¨−̈¦£Ÿ¥®©©©§¥−§©¦§¥«§©¬§¨¥−¥¨®¨¤¤́§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ
:eðéúáà-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå åéúBöîèðéðôì ézðpçúä øLà älà éøáã eéäéå ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤£Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹¥À¤£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´

ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî úBùòì äìéìå íîBé eðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¨´¨¨®§¨©£´Ÿ¦§©´©§À¦§©²©¬¦§¨¥−
:BîBéa íBé-øácñ:ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék õøàä énò-ìk úòc ïòîìàñäéäå §©¬§«§©À©©µ©¨©¥´¨½̈¤¦¬§Ÿ̈−´¨¡Ÿ¦®¥−«§¨¨³

ìå åéwça úëìì eðéäìà ýåýé íò íìL íëááì:äfä íBik åéúBöî øîLáñCìnäå §©§¤¸¨¥½¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈©¬©²¤«§©¤¾¤
:ýåýé éðôì çáæ íéçáæ Bnò ìàøNé-ìëåâñçáæ øLà íéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå §¨¦§¨¥−¦®«Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤©́©§¨¦»£¤´¨©´

Cìnä ýåýé úéa-úà eëðçiå óìà íéøNòå äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì©Ÿ̈¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−¨®¤©©§§¸¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤
:ìàøNé éða-ìëåãñäùò-ék ýåýé-úéá éðôì øLà øöçä CBz-úà Cìnä Lc÷ àeää íBia §¨§¥¬¦§¨¥«©´©À¦©̧©¤¹¤¤´¤¨¥À£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́

ïè÷ ýåýé éðôì øLà úLçpä çaæî-ék íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà íL̈À¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´©§¨¦®¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤´¦§¥´§Ÿ̈½¨ÀŸ
:íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ìéëäîäñàéää-úòá äîìL Nòiå ¥¨¦¸¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦«©©©́§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´

eðéäìà ýåýé éðôì íéøöî ìçð-ãò úîç àBálî ìBãb ìä÷ Bnò ìàøNé-ìëå âçä-úà¤¤¿̈§¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧¨¹¦§¬£¨´©©´©¦§©À¦¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½
:íBé øùò äòaøà íéîé úòáLå íéîé úòáLåñeëøáéå íòä-úà çlL éðéîMä íBia ¦§©¬¨¦−§¦§©´¨¦®©§¨¨¬¨−̈Ÿ«©³©§¦¦¸¦©´¤¨½̈©§¨§−

ãåãì ýåýé äùò øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì eëìiå Cìnä-úà¤©¤®¤©¥§´§¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸§¨¦´
:Bnò ìàøNéìe Bcáòèàúàå Cìnä úéa-úàå ýåýé-úéa-úà úBðáì äîìL úBlëk éäéå ©§½§¦§¨¥−©«©§¦Æ§©´§Ÿ½Ÿ¦§²¤¥¬§Ÿ̈−§¤¥´©¤®¤§¥Æ

:úBùòì õôç øLà äîìL ÷Lç-ìk̈¥´¤§Ÿ½Ÿ£¤¬¨¥−©«£«Ÿ



כה
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dkxadכו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

ß ixyz b"k iyily mei mlerd lka ß

(âé)ìhî íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ¦½̈
:úçz úöáø íBäzîe
(éùéìùíåéíìåòäìëá)éðùíåé

¦§−Ÿ¤¬¤¨«©
i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו ּומתק ∑nÓ‚„.טּוב עדנים אּתה ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ׁשהּתהֹום ְְֵֶַƒ∆∆ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
הּׁשבטים  ּבכל יעקב מֹוצא ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, ׁשל  .ּברכתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, (רש"י ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ׁשּכבֹוד הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּבאחת
ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹידכם

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ּבגׁשם, והן מּטל, ׁשמים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמגד

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒְֵֵֶַָָ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו .לחדׁשמבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑:אחר ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה הרים מּגיד ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ הּגׁשמים מעצר ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות .ּגבעֹות ְְְִִִִֶַָָָָָָƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.ונחת רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח .נחת ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ

‰˙‡B·z∑ יֹוסף ּבר לראׁש זֹו ‡ÂÈÁ.כה ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש »»ְְֵָָֹ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À
íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénò©¦²§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦

:äMðî éôìà íäå§¥−©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני ד)"אף (שמות ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל" ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ מלכים ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה .ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
BÏ ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,נאֹות קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור »»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ְְֵֶַָָָֹ

ראם אבל  קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו ואחד ∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.ראם ׁשלׁשים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ«¿≈»∆ְְִֶָֹ
היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר ּבארץ מלכים, ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, צבאֹות (ירמיה צבי ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים""נחלת ˙B··¯ Ì‰Â∑ הּמנּגחים אֹותם ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ¿≈ƒ¿∆¿«ƒְִַָָֻ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות MÓ‰.הם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑:ׁשּנאמר ּבמדין, ּגדעֹון ׁשהרג האלפים (שופטים הם ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

וגֹו'ח) ּבקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְֶַַַַָֻ

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(çé)éìäàa øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå:E §¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈§«Ÿ¨¤«
i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֻ

חּלׁשים  ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָדן
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף  ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, מז)ׁשּבכל לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו "ּומקצה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים EÈÏ‰‡a.ׁשנראים ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ ויּׂששכר זבּולּון ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָ
והם  יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ויֹוצא יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻעׂשּו

היתה  זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון הקּדים לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים ÔÏe·Ê.יֹוׁשבים ÁÓN ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ¿«¿À
E˙‡ˆa∑ לסחֹורה ּבצאת חדׁשים,∑Î˘OÈÂ¯.הצלח ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת הצלח ¿≈∆ְְְְִֵַַָ¿ƒ»»ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: יב)ּכמֹו ּבכ,(דה"א עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים, ּבינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ועּבּוריהם  עּתיהם קביעת ּפי .ועל ְְְִִִִֵֵֶֶַַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
:ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְִֵַַָָ
זבחיֿצדק  ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ְִִֵָָ

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי ÏBÁ.להם ÈeÓË ÈÙNe∑(מגילה),טרית חֹול: טמּוני ּוזכּוכית ּכּסּוי מן וחּלזֹון הּיֹוצאים לבנה ְֲֶַַַָָֹ¿À≈¿≈ְְְְְִִִִִִֵַָָָָ
מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול , ּומן ה)הּים נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה, מרֹומי על ּדנפּתלי מּׁשּום ∑ÈÙNe.למּות", ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿À≈
ׁשּנאמר: ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", אחרים:"וספּון (ספרים ּבכּיּורי 'ּומטלל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר ארזא'. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבכּסּוי)
זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻוהּוא
ׁשל  אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּומה
ׁשם, ּומתּגּירין ּכזּו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹזה

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם e˜ÈÈ.ׁשּנאמר: ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר .זבּולּון ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)òBøæ óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬§−©
:ã÷ã÷-óà©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑סמּו ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָָ
ּגּבֹורים לּספר. להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑היּו הרּוגיהן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים .נּכרין, ְְְִִִִַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)('zay z`xwl' jezn

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
ּומּזה  גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו'  אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין , ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
הארץ  ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּנמׁשל

יהּודה? לבני ְְְִֵָֹולא
מּפניו, ּבֹורחים האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹויּובן
מּיד, אֹותם הֹורגים היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּוכפרּוׁש

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש ְְְִִַַַַַָָֹ"חֹותכים
הֹורגין  ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת  מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
יהֹוׁשע, ּבימי ּכהּגבעֹונים להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻאֹותם

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ



כז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(çé)éìäàa øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå:E §¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈§«Ÿ¨¤«
i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֻ

חּלׁשים  ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָדן
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף  ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, מז)ׁשּבכל לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו "ּומקצה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים EÈÏ‰‡a.ׁשנראים ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ ויּׂששכר זבּולּון ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָ
והם  יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ויֹוצא יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻעׂשּו

היתה  זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון הקּדים לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים ÔÏe·Ê.יֹוׁשבים ÁÓN ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ¿«¿À
E˙‡ˆa∑ לסחֹורה ּבצאת חדׁשים,∑Î˘OÈÂ¯.הצלח ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת הצלח ¿≈∆ְְְְִֵַַָ¿ƒ»»ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: יב)ּכמֹו ּבכ,(דה"א עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים, ּבינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ועּבּוריהם  עּתיהם קביעת ּפי .ועל ְְְִִִִֵֵֶֶַַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
:ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְִֵַַָָ
זבחיֿצדק  ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ְִִֵָָ

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי ÏBÁ.להם ÈeÓË ÈÙNe∑(מגילה),טרית חֹול: טמּוני ּוזכּוכית ּכּסּוי מן וחּלזֹון הּיֹוצאים לבנה ְֲֶַַַָָֹ¿À≈¿≈ְְְְְִִִִִִֵַָָָָ
מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול , ּומן ה)הּים נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה, מרֹומי על ּדנפּתלי מּׁשּום ∑ÈÙNe.למּות", ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿À≈
ׁשּנאמר: ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", אחרים:"וספּון (ספרים ּבכּיּורי 'ּומטלל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר ארזא'. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבכּסּוי)
זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻוהּוא
ׁשל  אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּומה
ׁשם, ּומתּגּירין ּכזּו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹזה

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם e˜ÈÈ.ׁשּנאמר: ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר .זבּולּון ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)òBøæ óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬§−©
:ã÷ã÷-óà©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑סמּו ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָָ
ּגּבֹורים לּספר. להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑היּו הרּוגיהן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים .נּכרין, ְְְִִִִַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)('zay z`xwl' jezn

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
ּומּזה  גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו'  אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין , ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
הארץ  ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּנמׁשל

יהּודה? לבני ְְְִֵָֹולא
מּפניו, ּבֹורחים האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹויּובן
מּיד, אֹותם הֹורגים היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּוכפרּוׁש

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש ְְְִִַַַַַָָֹ"חֹותכים
הֹורגין  ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת  מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
יהֹוׁשע, ּבימי ּכהּגבעֹונים להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻאֹותם

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ



dkxadכח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
מׁשה ּבימי י)ּוכהּכנענים כט, נצבים רש"י אחיכם":(פירוש לפני ּתעברּו "חלּוצים הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם

(àë)àúiå ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®©¥̧¥Æ
:ìàøNé-íò åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàǿ̈¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶָָ
הארץ  ּכּבּוׁש ÁÓ˜˜.ראׁשית ˙˜ÏÁ ÌLŒÈk∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,. ִִֵֶָָƒ»∆¿«¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÔeÙÒ∑:ׁשּנאמר ּברּיה, מּכל ּוטמּונה ספּונה חלקה לד)אֹותּה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ¯‡ÈL.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא »ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ∑:אֹומר הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו לב)הם ּתעברּו(במדבר "חלּוצים »ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

וגֹו'" אחיכם NÚ‰.לפני '‰ וחּלקּו.∑ˆ„˜˙ ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ְְֲִֵֵֶƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
עם" "ראׁשי מׁשה. "וּיתא", אחר: NÚ‰.ּדבר '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֵֶַַָָָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא .אף »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָָ

ÔLa‰ŒÔÓ ˜pÊÈ∑מחלקֹו יֹוצא הּירּדן ׁשהיה ּפּמּיאס ּכתרּגּומֹו, ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם והיא ¿«≈ƒ«»»ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
יט) ּדן",(יהושע ללׁשם לׁשני "וּיקראּו ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו וזּנּוקֹו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ׁשל ׁשבטֹו ּכ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמקֹומֹות,
לׁשם, עם ונלחמּו ּובאּו והּוא להם, ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמזרחּה
ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, עם (שם)ארץ וּיּלחמּו ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", .לׁשם ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)ýåýé úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´§Ÿ̈®
:äLøé íBøãå íé̈¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑ מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם ּכמֹו∑L¯È‰.חבל צּוּוי, א)לׁשֹון ׁשּלמעלה (דברים והּטעם רׁש", "עלה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ¿»»ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָ

ׁש למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, לקחה.ּברי"ׁש סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: .אף ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

(ãë)ìáèå åéçà éeöø éäé øLà íéðaî Ceøa øîà øLàìe§¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬
:Bìâø ïîMa©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: È‰È.ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿ƒ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה רצּוי ׁשהיה "יהי אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿∆»ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו ז)אחיו", לכהנים (א נׂשּואֹות ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ¯‚BÏ.ּגדֹולים, ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי)ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְִִִִֶֶַַָ¿…≈«∆∆«¿ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא ּבמנחֹותאנׁשי  ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֹֹ
ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי הּנֹוי ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיׁש
ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ׁשּנאמר ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּוצניעּות
הּגדֹול  הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹּובזכּות
נֹוסף  ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹנכנס

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעל

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â „·Ú¬«¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

‡L¯כד  ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובריחים  ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּגּבֹוריהם
וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשל

מנעּולּה היתה אׁשר יׂשראל ׁשל ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכמנין  ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכ

,לארץ ימי וזהב ּכסף ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
הּכסף  אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיׂשראל,

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה .והּזהב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(åë):íé÷çL Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìûk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−§¨¦«
i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ÌÈÓL.ּדע ·Î¯∑ ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈»«ƒ

ׁשחקים  רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

(æë)éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòîE §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤¦¨¤²
:ãîLä øîàiå áéBà¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים, הם ּומעֹונתֹו,למעֹון לׁשבּתֹו ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ÌÏBÚ.ּומּתחת ˙Ú¯Ê∑,עֹולם ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְֲִִֵַַַַָָ¿……»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹלפיכ
ּבעזר.·ÈB‡ EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל לּה∑ÚÓ‰.ויאמר הטיל ּבתחּלתה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ּבסֹופּה .ה"א ְֵָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּתאנתֹו",ּכל ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין ÚÈ˜·.מפּזרין ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ּכעין (במדבר הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֻ≈«¬…ְְְְְֵֵֵַַֹ

ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם טו)הּברכה יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", (בראשית "ּבדד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
אבֹותיכם"מח) ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ."והיה ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו אף ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ««¿ִָ«»»««¿»ְִַָ

ּברכתֹו על נֹוספת יצחק יעקב:ׁשל כז)ׁשל וגֹו'(שם הּׁשמים מּטל האלהים ל .""ויּתן ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(èë)éøLàEøæò ïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìûøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàåBîéúBîa-ìò äzàå Cì E ©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈©¨«¥¬
:Cøãú¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט ‡EÈ¯L.לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿∆
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ∑ּגאות וחרב הּוא) (ואׁשר ,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' ּתׁשּועת.CÏ EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ ּכגֹון ƒ¿»≈ƒ»ְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»ְ

ׁשאמרּו: ט)הּגבעֹונים וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑:ׁשּנאמר י)ּכענין (שם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְֱִֶֶַָָ
האּלה" הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

(à)äbñtä Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ©¦§½̈
-úà õøàä-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨¨¨²¤¤

:ïc-ãò ãòìbä©¦§−̈©¨«

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

eËÏ¯‡א  ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ¯ B·„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»ƒ¿»«»
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(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובריחים  ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּגּבֹוריהם
וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשל

מנעּולּה היתה אׁשר יׂשראל ׁשל ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכמנין  ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכ

,לארץ ימי וזהב ּכסף ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
הּכסף  אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיׂשראל,

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה .והּזהב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(åë):íé÷çL Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìûk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−§¨¦«
i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ÌÈÓL.ּדע ·Î¯∑ ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈»«ƒ

ׁשחקים  רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

(æë)éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòîE §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤¦¨¤²
:ãîLä øîàiå áéBà¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים, הם ּומעֹונתֹו,למעֹון לׁשבּתֹו ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ÌÏBÚ.ּומּתחת ˙Ú¯Ê∑,עֹולם ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְֲִִֵַַַַָָ¿……»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹלפיכ
ּבעזר.·ÈB‡ EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל לּה∑ÚÓ‰.ויאמר הטיל ּבתחּלתה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ּבסֹופּה .ה"א ְֵָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּתאנתֹו",ּכל ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין ÚÈ˜·.מפּזרין ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ּכעין (במדבר הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֻ≈«¬…ְְְְְֵֵֵַַֹ

ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם טו)הּברכה יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", (בראשית "ּבדד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
אבֹותיכם"מח) ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ."והיה ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו אף ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ««¿ִָ«»»««¿»ְִַָ

ּברכתֹו על נֹוספת יצחק יעקב:ׁשל כז)ׁשל וגֹו'(שם הּׁשמים מּטל האלהים ל .""ויּתן ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(èë)éøLàEøæò ïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìûøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàåBîéúBîa-ìò äzàå Cì E ©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈©¨«¥¬
:Cøãú¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט ‡EÈ¯L.לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿∆
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ∑ּגאות וחרב הּוא) (ואׁשר ,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' ּתׁשּועת.CÏ EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ ּכגֹון ƒ¿»≈ƒ»ְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»ְ

ׁשאמרּו: ט)הּגבעֹונים וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑:ׁשּנאמר י)ּכענין (שם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְֱִֶֶַָָ
האּלה" הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

(à)äbñtä Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ©¦§½̈
-úà õøàä-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨¨¨²¤¤

:ïc-ãò ãòìbä©¦§−̈©¨«

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

eËÏ¯‡א  ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ¯ B·„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»ƒ¿»«»



dkxadל z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות ּכל ∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה את הראהּו ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶֶָָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל לּהארץ מציקין להיֹות העתידין ּכֹוכבים,∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עבֹודת עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ«»ְְְֲִִֵֶַָָָ
יח)ׁשּנאמר: למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(á)õøà-ìk úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ¨¤´¤
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ סיסרא עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻ
MÓe‰.וחילֹותיו  ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑,ּכנען מלכי עם נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְֵָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ועמלק ׁשּבא מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»ְְְְְְֶַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ּדוד ּבית ‰‡ÔB¯Á.מלכּות Ìi‰ „Ú∑ הּים" ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְִִֵַָָ««»»«¬ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאחרֹון",
.הּמתים  ִֵַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א האדמה"(מלכים ּבמעבה הּמל יצקם הּירּדן ."ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(ã)íäøáàì ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦§©§¨¨̧
éúéàøä äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéìéðéòá EE §¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈¤§¦¦´§¥¤½

nLå:øáòú àì ä §−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑:ּוליעקב ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל לכם ּכדי ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

,ּכ ׁשאּלּולי תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ּברּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּקדֹוׁש
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ .הייתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ä):ýåýé ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו ואיל(ב"ב מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. לא)ּכתב הּזה"?(לעיל הּתֹורה ספר את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ‰'.ּבדמע אּלא ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶַַָָָֹ«ƒְִִָ

(å)òãé-àìå øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®§«Ÿ¨©¬
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו נשא)הּקדֹוׁש יׁשמע (ספרי מּׁשלׁשה רּבי אחד וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה ו)אתין עצמֹו.(במדבר את מביא הּוא אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבֹו כב)ּכּיֹוצא עצמם (ויקרא את מּׂשיאים הם אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ÏeÓ."והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
¯BÚt ˙Èa∑ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת פ"ה)ּבערב .(אבות ְְֵֶֶַַָָ

(æ)Bðéò äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−
:äçì ñð-àìå§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

˜ÈÓi˙ד  Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ
CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»
:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡ dpz‡∆¿ƒ««¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

Ú¯‡a‡ה  ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„¿»«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(ç)äLî-úà ìûøNé éðá ekáiåìL áàBî úáøòaíéL ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´
:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל לבעלּה,הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
כ)נאמר: ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
מן  קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. לגּבי ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלכאֹורה,
מביא  – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א ְְְְֱֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֻהאמת,
עסּוק  היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשלֹום

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּכּלֹו

(è)åéãé-úà äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²¤¨−̈
ýåýé äeö øLàk eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò̈¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(é)ýåýé Bòãé øLà äLîk ìûøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½
:íéðt-ìà íéðẗ¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)úBNòì ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½©«£−
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

(áé)äNò øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ¨¨´
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ׁשּבּמדּבר ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְְִִִֶַָ
והּנֹורא  Ï‡¯NÈŒÏk.הּגדֹול ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו לעיניכם",(לעיל "ואׁשּברם ְַַָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּדעת ׁשּנאמר:והסּכימה י)לדעּתֹו, ׁשּׁשּברּת(לעיל ּכח ייׁשר ׁשּברּת", פז)"אׁשר :(שבת ְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

zFgENd zxiaWA dWn zlrn©£©Ÿ¤¦§¦©©

ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

יׂשראל", ּכל ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו לעיניהם?ׁשּנׂשאֹו הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְִִֵֵֶֶַָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י קלקּול (הובא מּתֹו הּׁשפחֹות, עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻהּׁשפחֹות

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹזה
מּובן  ׁשהרי ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה
הרֹועה  רּבנּו, מׁשה ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹּגדל
מּיד  ּוׁשברם ּכלל הּסס לא חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּנאמן

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּכדי
סימן גאוא"ל פסוקים הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

ÈÈיא  dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»
ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»

:dÚ¯‡ ÏÎÏe È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈



לי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(ç)äLî-úà ìûøNé éðá ekáiåìL áàBî úáøòaíéL ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´
:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל לבעלּה,הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
כ)נאמר: ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
מן  קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. לגּבי ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלכאֹורה,
מביא  – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א ְְְְֱֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֻהאמת,
עסּוק  היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשלֹום

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּכּלֹו

(è)åéãé-úà äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²¤¨−̈
ýåýé äeö øLàk eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò̈¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(é)ýåýé Bòãé øLà äLîk ìûøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½
:íéðt-ìà íéðẗ¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)úBNòì ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½©«£−
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

(áé)äNò øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ¨¨´
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ׁשּבּמדּבר ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְְִִִֶַָ
והּנֹורא  Ï‡¯NÈŒÏk.הּגדֹול ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו לעיניכם",(לעיל "ואׁשּברם ְַַָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּדעת ׁשּנאמר:והסּכימה י)לדעּתֹו, ׁשּׁשּברּת(לעיל ּכח ייׁשר ׁשּברּת", פז)"אׁשר :(שבת ְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

zFgENd zxiaWA dWn zlrn©£©Ÿ¤¦§¦©©

ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

יׂשראל", ּכל ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו לעיניהם?ׁשּנׂשאֹו הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְִִֵֵֶֶַָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י קלקּול (הובא מּתֹו הּׁשפחֹות, עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻהּׁשפחֹות

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹזה
מּובן  ׁשהרי ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה
הרֹועה  רּבנּו, מׁשה ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹּגדל
מּיד  ּוׁשברם ּכלל הּסס לא חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּנאמן

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּכדי
סימן גאוא"ל פסוקים הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

ÈÈיא  dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»
ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»

:dÚ¯‡ ÏÎÏe È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈
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à(à)a:õøàä úàå íéîMä úà íéäìà àøa úéLàø
úéùàøá

§¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬¨¨«¤
i"yx£˙ÈL‡¯a∑ מצוה ׁשהיא לכם", הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יׂשראל.ראׁש ׁשּנצטּוּו ּפתח ֹונה ּטעם מּׁשּוםּומה קי"א)ּבבראׁשית? נחלת (תהלים להם לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו "ּכח : ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּכל  להם: אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ליׂשראל: העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּגֹוים",
מהם  נטלּה ּוברצֹונֹו להם, נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָהארץ

לנּו a¯‡.ּונתנּה ˙ÈL‡¯a∑ אּלא אֹומר הּזה הּמקרא ּבׁשביל אין לברכה: זכרֹונם חכמינּו ׁשּדרׁשּוהּו ּכמֹו ּדרׁשּוני, ְָָָ¿≈ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנקראת ח)הּתֹורה ׁשּנקראּו(משלי יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו", "ראׁשית ב): לפרׁשֹו(ירמיה ּבאת ואם ּתבּואתה". "ראׁשית : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

‡¯Ú‡:א  ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÈÈ ‡¯a ÔÈÓ„˜a¿«¿ƒ¿»¿»«¿«»¿»«¿»

(éùéìù íåéì íìåòä ìëá) äëøáä úàæå úøèôäà ÷øô òùåäéá

àà:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãáò äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ
áøLà õøàä-ìà äfä íòä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà øáò íe÷ äzòå úî écáò äLî¤¬©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯

:ìàøNé éðáì íäì ïúð éëðàâøLàk åézúð íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷î-ìk ¨Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬¦§¨¥«¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬
:äLî-ìà ézøacãíézçä õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãòå äfä ïBðáläå øaãnäî ¦©−§¦¤Ÿ¤«¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½

:íëìeáb äéäé LîMä àBáî ìBãbä íiä-ãòåäéðôì Léà ávéúé-àìéiç éîé ìk EøLàk E §©©¨¬©¨−§´©¨®¤¦§¤−§«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´©¤®©£¤̧
:jáæòà àìå Etøà àì Cnò äéäà äLî-íò éúééäåíòä-úà ìéçðz äzà ék õîàå ÷æç ¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡¨®¦´©À̈©§¦Æ¤¨¨´

:íäì úúì íúBáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà äfäæì ãàî õîàå ÷æç ÷øúBNòì øîL ©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦©£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ¦§³Ÿ©£Æ
øLà ìëa ìékNz ïòîì ìåàîNe ïéîé epnî øeñz-ìà écáò äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½©¨¬¦¤−¨¦´§®Ÿ§©´©©§¦½§−Ÿ£¤¬

:Cìzçétî äfä äøBzä øôñ Leîé-àìúBùòì øîLz ïòîì äìéìå íîBé Ba úéâäå E ¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¨¸©¤¹¦¦À§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©£½Ÿ
:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék Ba áeúkä-ìëkèéúéeö àBìäõîàå ÷æç E §¨©¨−®¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«£³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈

éäìà ýåýé Enò ék úçz-ìàå õøòz-ìà:Cìz øLà ìëa Eéíòä éøèL-úà òLBäé åöéå ©©£−Ÿ§©¥¨®¦³¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«©§©´§ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈
:øîàìàéìL | ãBòa ék äãö íëì eðéëä øîàì íòä-úà eeöå äðçnä áø÷a | eøáòúL ¥«Ÿ¦§´§¤´¤©©£¤À§©³¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−¥¨®¦º§´§´Ÿ¤

íëì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà úLøì àBáì äfä ïcøiä-úà íéøáò ízà íéîé̈¦À©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−
:dzLøìáé:øîàì òLBäé øîà äMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøìåâéøácä-úà øBëæ §¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤©§©¤®¨©¬§ª−©¥«Ÿ¨Æ¤©¨½̈

õøàä-úà íëì ïúðå íëì çéðî íëéäìà ýåýé øîàì ýåýé-ãáò äLî íëúà äeö øLà£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤
:úàfäãéízàå ïcøiä øáòa äLî íëì ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLð ©«Ÿ§¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®§©¤Á

:íúBà ízøæòå ìéçä éøBab ìk íëéçà éðôì íéLîç eøáòzåè| ýåýé çéðé-øLà ãò ©©§¸£ª¦¹¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦©£©§¤−¨«©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬
ýé-øLà õøàä-úà änä-íâ eLøéå íëk íëéçàìõøàì ízáLå íäì ïúð íëéäìà ýå ©£¥¤»¨¤¼§¨§´©¥½¨¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®§©§¤º§¤³¤

:LîMä çøæî ïcøiä øáòa ýåýé ãáò äLî íëì ïúð | øLà dúBà ízLøéå íëúMøé§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈£¤´¨©´¨¤ÀŸ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−¦§©¬©¨«¤
æè:Cìð eðçìLz øLà-ìk-ìàå äùòð eðúéeö-øLà ìk øîàì òLBäé-úà eðòiåæéìëk ©©£½¤§ª−©¥®Ÿ³Ÿ£¤¦¦¨̧Æ©£¤½Ÿ§¤¨£¤¬¦§¨¥−¥¥«§³Ÿ

éìà òîLð ïk äLî-ìà eðòîL-øLàéäìà ýåýé äéäé ÷ø E:äLî-íò äéä øLàk Cnò E £¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−¦§©´¥¤®©Â¦§¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬¨−̈¦¤«
çéét-úà äøîé-øLà Léà-ìkéøác-úà òîLé-àìå E÷æç ÷ø úîeé epeöz-øLà ìëì E ¨¦º£¤©§¤´¤¦À§«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ£¤§©¤−¨®©−£©¬
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אֹור", יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו היתה "והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ּכ ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹּכפׁשּוטֹו,

הּמקר  ּבא ּברא ולא ּבראׁשֹונה לכּתב: לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו לֹומר הּבריאה, סדר להֹורֹות א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יהֹויקים", ממלכת "ּבראׁשית ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא 'ראׁשית' ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
ּבראׁשית  ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ּברא "ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ "ראׁשית ממלכּתֹו", ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ"ראׁשית

ּבהֹוׁשע",ּברא, ה' ּדּבר "ּתחּלת לֹו: אל ודֹומה ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדּבּורֹו ּתחּלת ּכלֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
נבראּו, ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם וגֹו'". מקראֹות הֹוׁשע ל ויׁש אּלּו, ּברא הּכל ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

את  "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר. מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּמקּצרים
"מּגיד  ּוכמֹו: ּבּבקרים. אדם יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹחיל
ׁשהרי  קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא אחרית", ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמראׁשית

ב)ּכתיב: א, ּכלּום,(לקמן והמאחרים הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
היתה, מתי הּמים לּמד ּבריאת לא ּכרח על נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ. הּמים ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכלּום  והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר ‡ÌÈ‰Ï.הּמקרא ‡¯a∑ ּברא אמר לבראתֹוולא ּבמחׁשבה עלה ׁשּבּתחּלה ה', ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻֻ»»¡…ƒְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ה' עׂשֹות "ּביֹום ּדכתיב והינּו הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבמּדת

וׁשמים  ארץ ."אלהים ְֱִִֶֶָָֹ
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הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכח  מּׁשּום ּבבראׁשית, ּפתח טעם ּומה לכם.. הּזה מהחדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר – ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבראׁשית
הם  ּגֹוים, ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם, לסטים ליׂשראל, העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻמעׂשיו

לנּו" ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו . . ּבעיניו יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשל הארץ ּכל להם, א.אֹומרים (א, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רש"י) ובפירוש

ׁשּום  מצינּו ׁשּלא ּוכמֹו ּדגזל. האּסּור ּבכלל אינֹו מלחמה וכּבּוׁש מלחמה, ּבכּבּוׁש הארץ את ּכבׁשּו יׂשראל ּבני הרי להבין: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֹוצרי
אּתם"? "לסטים לטענתם: הּיסֹוד מהּו ּכן ואם נח. ּבני מצֹות מז' הּוא ּגזל ׁשאּסּור הגם מלחמה, ּדכּבּוׁש זה ענין על ׁשּתענׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻאּמה
ּבמהּות  ּדבר מׁשּתּנה אין וכּו'), מלחמה ּכּבּוׁש מּתנה, (מכירה, הּקנין מּדרכי ּבאחד לזּולתֹו אחד מאדם ּדבר ּבהעברת לֹומר: ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
יכֹולה  הּׁשנּיה והאּמה מׁשּתּנית, לא הארץ מהּות אחרת, מאּמה ארץ ּכֹובׁשת ּכׁשאּומה ּבארץ: וכן ּבּבעלּות. רק הּוא והּׁשּנּוי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻהחפץ,

אליה. ּולהחזירּה הארץ את ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָלכּבֹוׁש
להיֹות  נׁשּתּנתה ועכׁשו הארצֹות, ּככל ארץ היתה זה לפני מהּותּה: נׁשּתנתה ּכּבּוׁשּה, ׁשעל־ידי יׂשראל, ארץ היא מּכ ּבׁשֹונה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָא
"ּגלינּו ּכאׁשר הּגלּות ּבזמן וגם אחרת, אּמה לׁשּום להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה ּולעֹולם, ּבפנימּיּותּה הּוא זה וׁשּנּוי יׂשראל. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻארץ

אדמת  מעל ונתרחקנּו ּבארצנּו.מארצנּו להתיּׁשב לנכרי אסּור מּזֹו: ויתרה ו"אדמתנּו"; "ארצנּו" נקראת היא נּו" ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ
הארץ  נׁשּתּנתה יׂשראל ּבני ּכּבּוׁש ידי ׁשעל ּביֹודעם, ּגֹוים": ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם "לסטים העֹולם אּמֹות טענת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻוזֹוהי
לארץ  ׁשּיכּותם מהם נּטלה ּכן אם אחרת, לאּמה עֹוד להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה יׂשראל, ארץ להיֹות ּתמידי ׁשּנּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבמהּותּה

אּתם". "לסטים ּכן ואם ּולכבׁשם, לחזר ׁשאפׁשר הארצֹות ׁשאר ּככּבּוׁש ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלחלּוטין,
הארץ, את ּברא ׁשהּקּב"ה היֹות לנּו": ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו וגֹו' ּבראּה הּוא היא, הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל הּוא: לכ ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוהּמענה
מהּותּה את לׁשּנֹות יכֹול הּוא ולכן מהּותּה, עצם ּגם אּלא ּבארץ הּׁשליטה מציאּות רק לא היינּו היא" הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלכן

יׂשראל. ארץ להיֹות הארץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָׁשל
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הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא א)ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית (א, ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ארירה.." ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבאל"ף ולא ּברכה ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבבי"ת ולּמה . . העֹולם נברא ה"א)"ּבבי"ת פ"ב (ירושלמי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ׁשענינם  א' ּבאֹות הּמתחילֹות מּלים ריּבּוי ּולאיד ב', ּבאֹות הּמתחילֹות הּברכה הפ ׁשענינם מּלים הרּבה ּדיׁש הקׁשה: עזרא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבאּבן
ּוברכה. ְָָטֹוב

ׁשּזֹוהי  הּתֹורה, ּבנֹותן ּודבקּות התאחדּות ב. והּׂשגה. ּבהבנה הּתֹורה לּמּוד א. ענינים: ׁשני יׁשנם ּבּתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
ׁשּבּתֹורה. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ועצמּותּה הּתֹורה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻקדּׁשת

לֹו נעׂשית זכה לא חּיים, סם לֹו נעׂשית "זכה ז"ל, רּבֹותינּו אמרּו הּתֹורה ללּמּוד ּבנֹוגע הּירּוׁשלמי: ּדברי יּובנּו לעיל, הּנזּכר ּפי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל
הּתֹורה, קדּׁשת ּבֹו ׁשּנרּגׁשת זּכּות, מּלׁשֹון ּד"זכה" ּבאפן הּוא הּתֹורה לּמּוד ּדכאׁשר ּברכה, לׁשֹון דבי"ת הענין וזהּו מיתה", ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻסם

חּיים". סם לֹו "נעׂשית "ּברכה", - הּבי"ת יׁשנּה אזי ּדתֹורה, והעּקר) (ההתחלה האל"ף ׁשּזהּו אצלֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָונרּגׁש
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אֹור", יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו היתה "והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ּכ ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹּכפׁשּוטֹו,

הּמקר  ּבא ּברא ולא ּבראׁשֹונה לכּתב: לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו לֹומר הּבריאה, סדר להֹורֹות א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יהֹויקים", ממלכת "ּבראׁשית ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא 'ראׁשית' ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
ּבראׁשית  ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ּברא "ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ "ראׁשית ממלכּתֹו", ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ"ראׁשית

ּבהֹוׁשע",ּברא, ה' ּדּבר "ּתחּלת לֹו: אל ודֹומה ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדּבּורֹו ּתחּלת ּכלֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
נבראּו, ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם וגֹו'". מקראֹות הֹוׁשע ל ויׁש אּלּו, ּברא הּכל ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

את  "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר. מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּמקּצרים
"מּגיד  ּוכמֹו: ּבּבקרים. אדם יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹחיל
ׁשהרי  קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא אחרית", ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמראׁשית

ב)ּכתיב: א, ּכלּום,(לקמן והמאחרים הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
היתה, מתי הּמים לּמד ּבריאת לא ּכרח על נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ. הּמים ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכלּום  והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר ‡ÌÈ‰Ï.הּמקרא ‡¯a∑ ּברא אמר לבראתֹוולא ּבמחׁשבה עלה ׁשּבּתחּלה ה', ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻֻ»»¡…ƒְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ה' עׂשֹות "ּביֹום ּדכתיב והינּו הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבמּדת

וׁשמים  ארץ ."אלהים ְֱִִֶֶָָֹ
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הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכח  מּׁשּום ּבבראׁשית, ּפתח טעם ּומה לכם.. הּזה מהחדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר – ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבראׁשית
הם  ּגֹוים, ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם, לסטים ליׂשראל, העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻמעׂשיו

לנּו" ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו . . ּבעיניו יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשל הארץ ּכל להם, א.אֹומרים (א, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רש"י) ובפירוש

ׁשּום  מצינּו ׁשּלא ּוכמֹו ּדגזל. האּסּור ּבכלל אינֹו מלחמה וכּבּוׁש מלחמה, ּבכּבּוׁש הארץ את ּכבׁשּו יׂשראל ּבני הרי להבין: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֹוצרי
אּתם"? "לסטים לטענתם: הּיסֹוד מהּו ּכן ואם נח. ּבני מצֹות מז' הּוא ּגזל ׁשאּסּור הגם מלחמה, ּדכּבּוׁש זה ענין על ׁשּתענׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻאּמה
ּבמהּות  ּדבר מׁשּתּנה אין וכּו'), מלחמה ּכּבּוׁש מּתנה, (מכירה, הּקנין מּדרכי ּבאחד לזּולתֹו אחד מאדם ּדבר ּבהעברת לֹומר: ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
יכֹולה  הּׁשנּיה והאּמה מׁשּתּנית, לא הארץ מהּות אחרת, מאּמה ארץ ּכֹובׁשת ּכׁשאּומה ּבארץ: וכן ּבּבעלּות. רק הּוא והּׁשּנּוי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻהחפץ,

אליה. ּולהחזירּה הארץ את ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָלכּבֹוׁש
להיֹות  נׁשּתּנתה ועכׁשו הארצֹות, ּככל ארץ היתה זה לפני מהּותּה: נׁשּתנתה ּכּבּוׁשּה, ׁשעל־ידי יׂשראל, ארץ היא מּכ ּבׁשֹונה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָא
"ּגלינּו ּכאׁשר הּגלּות ּבזמן וגם אחרת, אּמה לׁשּום להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה ּולעֹולם, ּבפנימּיּותּה הּוא זה וׁשּנּוי יׂשראל. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻארץ

אדמת  מעל ונתרחקנּו ּבארצנּו.מארצנּו להתיּׁשב לנכרי אסּור מּזֹו: ויתרה ו"אדמתנּו"; "ארצנּו" נקראת היא נּו" ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ
הארץ  נׁשּתּנתה יׂשראל ּבני ּכּבּוׁש ידי ׁשעל ּביֹודעם, ּגֹוים": ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם "לסטים העֹולם אּמֹות טענת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻוזֹוהי
לארץ  ׁשּיכּותם מהם נּטלה ּכן אם אחרת, לאּמה עֹוד להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה יׂשראל, ארץ להיֹות ּתמידי ׁשּנּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבמהּותּה

אּתם". "לסטים ּכן ואם ּולכבׁשם, לחזר ׁשאפׁשר הארצֹות ׁשאר ּככּבּוׁש ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלחלּוטין,
הארץ, את ּברא ׁשהּקּב"ה היֹות לנּו": ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו וגֹו' ּבראּה הּוא היא, הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל הּוא: לכ ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוהּמענה
מהּותּה את לׁשּנֹות יכֹול הּוא ולכן מהּותּה, עצם ּגם אּלא ּבארץ הּׁשליטה מציאּות רק לא היינּו היא" הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלכן

יׂשראל. ארץ להיֹות הארץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָׁשל
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הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא א)ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית (א, ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ארירה.." ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבאל"ף ולא ּברכה ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבבי"ת ולּמה . . העֹולם נברא ה"א)"ּבבי"ת פ"ב (ירושלמי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ׁשענינם  א' ּבאֹות הּמתחילֹות מּלים ריּבּוי ּולאיד ב', ּבאֹות הּמתחילֹות הּברכה הפ ׁשענינם מּלים הרּבה ּדיׁש הקׁשה: עזרא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבאּבן
ּוברכה. ְָָטֹוב

ׁשּזֹוהי  הּתֹורה, ּבנֹותן ּודבקּות התאחדּות ב. והּׂשגה. ּבהבנה הּתֹורה לּמּוד א. ענינים: ׁשני יׁשנם ּבּתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
ׁשּבּתֹורה. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ועצמּותּה הּתֹורה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻקדּׁשת

לֹו נעׂשית זכה לא חּיים, סם לֹו נעׂשית "זכה ז"ל, רּבֹותינּו אמרּו הּתֹורה ללּמּוד ּבנֹוגע הּירּוׁשלמי: ּדברי יּובנּו לעיל, הּנזּכר ּפי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל
הּתֹורה, קדּׁשת ּבֹו ׁשּנרּגׁשת זּכּות, מּלׁשֹון ּד"זכה" ּבאפן הּוא הּתֹורה לּמּוד ּדכאׁשר ּברכה, לׁשֹון דבי"ת הענין וזהּו מיתה", ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻסם

חּיים". סם לֹו "נעׂשית "ּברכה", - הּבי"ת יׁשנּה אזי ּדתֹורה, והעּקר) (ההתחלה האל"ף ׁשּזהּו אצלֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָונרּגׁש
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ׁשּבּתֹורה  הּקדּׁשה - ה"זכה" אצלֹו וחסר ּתֹורה, ׁשל ּכאל"ף אצלֹו נחׁשבת ּבּתֹורה וההּׂשגה ׁשההבנה זכה", "לא ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן

מיתה". סם לֹו "נעׂשית ארירה, לׁשֹון האל"ף אצלֹו נעׂשית אזי האל"ף), ענין עזרא עזרא עזרא עזרא (אמּתית אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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i"yx£e‰·Â e‰˙∑ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ּתֹוהה ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון ּבלע"ז ∑‰e˙.ּתהּו, .אׁשטורדיׁשו"ן …»…ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ…ְַָ
e‰·∑וצדּו ריקּות אינֹו(לׁשֹון אחרים ˙‰ÌB.)ּבספרים Èt ÏÚ∑ הארץ ׁשעל הּמים ּפני ÙÁ¯Ó˙.על ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â∑ …ְְְֲִִִֵֵֵָָ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«¡…ƒ¿«∆∆

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ּומרחף ּבאויר עֹומד הּכבֹוד על ּכּסא  המרחפת ּכיֹונה ּובמאמרֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז  אקובטי"ר עזרא עזרא עזרא עזרא .הּקן, אבןאבןאבןאבן ְֵַַַ
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ÏÚ ‡·MÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áe¯Â ‡ÓB‰˙ Èt‡«≈¿»¿»ƒ√»¿»¿«¿»«
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לבד  ׁשנה ּבכל ללמֹוד אאמו"ר ׁשל ְְְְִֶַַָָָדרּכֹו
(רמב"ן). ּפירּוׁש איזה עֹוד רׁש"י, ִֵֵֵֶַּפרּוׁש

54 עמוד תרצ"ו השיחות ספר

אדמֹו"ר  ּבני  אֹודֹות הּסיּפּור  ּביאּור ּכן ּגם ְְְִִֵֵֶַַַוזהּו
על  מקּבלים היּו ׁשנה ׁשּבכל צדק, ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָהּצמח
המפרׁשים  א' ּפירּוׁש עם חּוּמׁש ללמֹוד ְְְְִִִֵַַָָָעצמם 
מקּבלים  היּו ׁשּבֹו והּזמן  רׁש"י), ּפירּוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ(מּלבד 
צדק  להצמח ּנכנסים והיּו ּבזה, ההחלטה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

ּבראׁשית. ּבׁשּבת היה - לזה ְְְְִֵֶַַָָָָּבׁשייכּות
ז  סימן סוף תשכ"א ב) (התוועדות בראשית פרשת שבת שיחת

.(311 עמוד כ"ט חלק מנחם (תורת

ּפרּוׁש עם חּוּמׁש ּפרׁשה [=ליּמּוד זה ְִִִֵֶַָָָָמּלבד
לֹומד  נ"ע] מהורש"ב [=אדמֹו"ר היה ְִֵַַָָרׁש"י]
ּפעם  אחר. ּפירּוׁש איזה עם (חּוּמׁש) ִֵֵֵֶַַַָָּתֹורה
הרב  ּפירּוׁש עלּֿדבר ׁשאלּתי יפֹות. ְְִִֵַַַַַָָָָהּפנים
ּכן. ּגם זה ׁשּפירּוׁש ואמר עזרא, ּבן ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאברהם
קפז  עמוד פענוחים עם - תרצ"א היומן רשימת

`˙ÈL‡¯a.ׁשהּבי"ת חכמינּו נֹוסף אמרּו ¿≈ƒְֲֵֵֶַָָָ
יּסעּו". "ראׁשֹונה נמצא ּכי 'ּבראׁשֹונה', ְְִִִִִֵָָָָָּכבי"ת 

הּבי"ת  היה  ּכן , טעמֹו היה ּבקמץ ואיּלּו קמּוץ ְְְִֵֵַַַָָָָָָ
,סמּו לעֹולם 'ּבראׁשית' ּכי אֹומרים ויׁש ְְְְִִִֵֵָָָּגדֹול.

אֹווהּטעם  הּלילה, אֹו הערב', 'ּבראׁשית ְְְִֵֶֶַַַַַָָ
.ויׁשהחׁש לֹו". ראׁשית "וּירא ׁשכחּו והּנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

טעם. ּבלי נֹוׂשא ׁשהּבי"ת וטעמם,א ֹומרים ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
לּׁשמים  ראׁשית ׁשאין לב על יעלה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
ּדעּתי  ּולפי 'ּבראׁשית'. אמר ּכן על ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָולארץ,
יהֹויקים". ממלכת "ּבראׁשית ּכמֹו ,סמּו ְְְְִִֵֶֶֶַָָׁשהּוא
והּנה  עבר. ּפֹועל על נסמ אי ּתתמּה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָואל

ה  ּדבר "ּתחּלת והּטעם ּכן דוד". חנה "קרית ,"' ְְְְִִִֵַַַַַַָָָ
הּׁשני:יתּברר  ּבּפסּוק ל ְְִִֵֵַַָָ

‡¯a ׁשהּבריאה אמרּו המפרׁשים רּוּבי . »»ְְְְִִֵֶַַָָָ
יברא  ּבריאה "אם וכן  מאין, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵַָָלהֹוציא

אתה  אלהים "וּיברא ׁשכחּו והּנה הּתּנינים",'". ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָֹ
את  אלהים "וּיברא אחד ּבפסּוק ְְְֱִִֶֶַָָָָֹוׁשלׁש

"חש "ּוברא  האֹור האדם", הפ ׁשהּוא ֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
ּדקדּוק וזה יׁש. לׁשני הּמּלה ׁשהּוא ּברא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

"לא וה ּׁשני האחד, זה אּתם ברה טעמים, ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
הּׁשני וזה ּכמֹוהּוה"א לחם". ּכי אלף, ּתחת ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּכבד מהּבנין הּוא ּכיּדוד",את ֹות"להבר  ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ּכמֹוּבאל היהואם הּנֹוסף. היה  "ף , ְְְִֶַָָָָָָ
"ּוברא מהּבנין ּומצאנּו"להבריאכם". ת הּכבד ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

"ּברּול" ּכמֹו ואינּנּו ּכמֹורק איׁש",לכם . ְְְְְִֵֶֶַָ
ּגבּול אֹותהן"רא "ּוב  ולׂשּום לגזֹור וטעמֹו . ְְְְְְִֵֶַָָ

יבין:והּמׂשּכיל ר,נגז  ְְְִִִַַַָ
ÌÈ‰Ï‡. אלהים ׁשּמצאנּואחר ּכי  ידענ ּו אלֹוּה, ¡…ƒְֱֱִִֶַַַַָָָֹ

ּכיוׁשרׁש.רּבים לׁשֹון  הּלׁשֹון, מּדר ּכל זה ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
לֹועז לׁשֹון ּוכבֹודּכבֹוד,ּדרלֹויׁשלׁשֹון  ְְֵֵֶֶָָ

הּקטן רּבים,לׁשֹון הּגדֹוללנֹוכח ׁשּיאמר ְְִֶַַַַַָָָֹ
יׁשמע  ּדרּובלׁשֹון -ׁשּידּבר ּכבֹוד אל הּגדֹול ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
- הּמל רּבים.ּכמֹו הּקדׁשֹון ּובלׁשּבלׁשֹון ְְְִִִֶֶֶַַַֹ

ּכמֹולׁשֹון הּגדֹולעל לֹומרּכבֹוד ּדר רּבים, ְְִֶֶַַַַָָ
"ולקח קׁשה","אדניםׁשאמרּוּבעלים,נים אד  ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹֹ

ועד  אליו עליו, מּלת וכן על ּבעליו". ּכן יו. ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָ
"אמר  ּומּדרּו.ּברא ולא ּברא",הּכתּוב ְְִֶֶַַָָָָָֹ

הּדּבּוריםהּתּוׁשּיה  ּכי ׂשפה,יּקראּוידענּו, ְְִִִִִַַַָָָָָ
ׁשּיראּוּבעבּו האדם יצאּוׁשּמּמּנהר נׁשמת וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אינּנה והּלב לב,ּתּקרא העליֹונה והיא ּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הּלב היֹות ּבעבּור הראׁשֹונה הּמרּכבת ּגּוף, ְֱֲִִֵֶֶַַַָָ

ּביד הּׁשם מעׂשה ּכל היֹותּובעבּור לּה. ְֱֲֲֵֵַַַַָָ
נקרא רצֹונֹו, עֹוׂשי "ּכי ּובּפסּוק .ּכן הּמלאכים ְְְִִִֵֵַַַָָָ

סֹודאבאר ּבקרּבֹו"ׁשמי  ּתׂשים ואל .הּׁשם קצת ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
ׁשהאדםּדברי אל לּב ׁשאֹומר נכּבד הּגאֹון ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּכיּבספר ּבארּתי ּוכברמהּמלאכים. ּכל היסֹוד, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
אדם ּבבניאין ּכיוידענּו.הפּוכֹות ראיֹותיו  ְְְְֲִִֵֵַָָָָָ
ויהֹוׁשעּכמֹונכּבדים  ּפניו על נפל הּנביאים, ְְְִִִִִַַַַָָָָֻ

אדני מה "ואמר והׁשּתחוה,'ה מלאלפני  ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹ
ולּמה ודנּיאל,זכריה וכןעבּדֹו",אל מדּבר  ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

אלהי וטעם .אארי"" ּכמֹו אלהי הּצבאֹות", ְְְֱֱֲִֵֵַַַַָֹֹ
ּכמֹו אלהים וטעם אדם ּובני .מלהאלהים". ְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָֹֹ

וזה .ּכן יּקראּואלהיםּבמׁשּפט הּמתעּסקים  ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָֹ
עצם,ּתאר,הּׁשם  עבר מּמּנּויּמצא ולא ואינּנּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

עתיד. מאׁשהםׁשהּמלאכים ּתחׁשֹובואל אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
" ׁשּנמצא ּבעבּור רּוחֹות".עֹוׂשה ורּוח, מלאכיו ְְְֲִֶֶַַַָָָ

ּבּתחּלה ּדוד ּדּבר רק ּפׁשּוטֹו,ּדרּככה אין ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ואמר מהאֹור,והחל בראׁשית,מעׂשה על  ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָ

והּוא ׁשמים",נֹוטה "ּכן ואחראֹור",עֹוטה " ְְִֵֶֶַַַָ
והרּוח. והּׁשלג והאׁש עליו, והּמים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרקיע

ׁשלואמר  ׁשלּוחֹו הרּוח אל ללכתהּׁשם ּכי ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

האׁשמקֹום  וכן ואמר מּמׁשרתיו.ׁשּיׁשלחנּו, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
הּיּבׁשה,מכֹוניה",על ארץ יסד " היא וזאת ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹ

סערהּכתּוב וכן וטעם דברֹו"עֹוׂשה "רּוח : ְְְְֵַַַָָָָָ
עם‡˙ סימן והּוא הּדבר, עצם ּכמֹו הּפעּול,. ≈ְְִִֶֶַַָָָָ

ּופעם הּׁשמים". "את "אׁשר יחּסרּוהּו,ּכמֹו ּכמֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָ
ונמצא אדם". אלהים ּכמֹועם ּברא הּפֹועל, ְְְֱִִִַַָָָָָֹ

הארי והםואת "ּובא .מסּפר מתי הּדֹוב", ְְְְֲִִֵֵֶַָָָ
מן:עם,ּתחת ויהיה ותחת ְְְִִִֶַַַַ

ÌÈÓM‰. ּכיהידיעה,ּבה"א אּלה על להֹורֹות «»«ƒְְְִִֵֵֶַַָ
ויּתכן רּבים.לׁשֹון ּולעֹולם ידּבר,הּנראים  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
" וטעם אחד ּכל מׁשטר מׁשטרֹו",להיֹות ואחד. ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

יׁשמעאל,ּבלׁשֹון וכןּומעלה,ּגֹובּהׁשמים  ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
"הּקדׁש.לׁשֹון מתּכֹונת על ׁשרּוּבּה ׁשמי ויׁש ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹ

יתּפרדּו,הּׁשמים". ואנׁשי ּכרחים ולא וצהרים. ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָֹ
יבינּו ּכי ואמר .הּסֹודֹות אּלה הּמּדֹות הּגאֹון ְִִִֵֶַַַַָָָ

ואחר והּמים ּכנקּוּדה,הארץ הּסֹובב. ּכחּוט ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבתֹוכם אׁשר ּכל יהיהנבראים,ׁשניהםׁשאּלה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
הּמים ּכיאמרּוואחרים.וכאׁשּכּמים נברא, ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ
והרּוחּבכלל  ד ּבכלל הארץ ּולפי עּתי,הּׁשמים. ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

הרקיעאּלה ּכי  הם והארץ והּיּבׁשה,הּׁשמים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
נברא ּכי אחד,ּדבר אם ּכיאחד ּביֹום לא ְְִִִִֶֶָָָָָֹ

ּובּׁשליׁשי הרקיע,ּובּׁשני האֹור,ּבראׁשֹון  ְִִִִִֵַַַָָָָ
ּובחמיׁשיּוברביעי הּצמחים, ּובּׁשּׁשי הּמאֹורֹות, ְְְֲִִִִִִִַַַַָָ

החּיֹות, ולא לעד.הּנזּכרוהּמזמֹור נפׁשֹות ְְְְְְִִֵַַַַַָֹ
אֹוהּנקּוּדה,קֹודם הּסֹובבהּקו להיֹותיּתכן  ְְִִֵֵֶַַַַָָ
הּׁשמים ׁשּנבראּואמרּוּכן על הּקו,קֹודם הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ּבפעם "אחת,והארץ - עליהם,אני קֹורא והעד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּברּורה, אינּנה העדּות וזאת יחּדו". ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹיעמדּו

אינּנּוׁשּפירּוׁשּבעבּור  איּכן,הּפסּוק ּכי ֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
וא יאמר  אינם, לאׁשר יקרא י"אליהם" ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּובעת אני ּפירּוׁשֹורק .לּתֹוהּו ּבראתים, ְְֲִִֵֵַַָ
יחּדוׁשאקראם  ּכעבדים ׁשניהםלפני יעמדּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

נּצב ּדבר" ּכטעם רצֹוני, ּבּׁשמים",לעׂשֹות ְְְְֲִִִַַַַָָָָ
ּכ האר ואחר ּגם ּכיּכן אחר ואמר ץ,הזּכיר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לעׂשֹותהּמה  :ׁשּיצּום מׁשּפט יעמדּו ְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

aı¯‡‰Â. ּבעבּורהּזאת הּמּלה קמּצּות זרה ¿»»∆ֲִַַַַָָָָֹ
ּכמֹומקֹום.ּבכל הה"א עם האל"ף  ואינּנּו ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

.˙‰e:הּזאת"ו"האבןׁשלמה"להאלף " ְְְֶֶֶֶַָָֹֹֹ…
ׁשהּואאמר  ּתהּו יּתכן,לא וזה מּתהֹום.הּגאֹון ְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(â):øBà-éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«

(ã)ïéa íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå©©¯§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½¥¬
:CLçä ïéáe øBàä̈−¥¬©«¤

i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑:אּגדה לדברי צריכים אנּו ּבזה להׁשּתּמׁשאף ּכדאי ׁשאינֹו 'ראהּו ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו נאה ואין טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא'. לעתיד לּצּדיקים והבּדילֹו רׁשעים, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּבֹו

ּבּלילה מׁשּתּמׁשין  ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו לזה וקבע עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבערּבּוביא, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ

(ä)íéäìà àø÷iå|äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

i"yx£È„Á‡ ÌB∑,ׁשליׁשי ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
מפרׁש ּכ ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה לפי אחד? ּכתב לּמה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹרביעי.

רּבה  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבבראׁשית אבןאבןאבןאבן ְִִֵַָ

(å)ïéa ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½¥¬
:íéîì íéî©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑ מּגערת ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ּפי על ׁשאף הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשמים "עּמּודי ׁשּכתּוב: וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּוא, ּברּו ּובּׁשני:הּקדֹוׁש ראׁשֹון, יֹום ּכל "ויתמהּוירֹופפּו" ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

עליו  הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם ‰ÌÈÓ.מּגערתֹו", CB˙a∑ מים ּבין הפרׁש ׁשּיׁש הּמים, ּבאמצע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿«»ƒְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מל ׁשל ּבמאמרֹו ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, עזרא עזרא עזרא עזרא .העליֹונים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(æ)úçzî øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ¦©´©
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì̈«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑:ּכמֹו עׂשּיתֹו, והיא עמדֹו, על צּפרניה"ּתּקנֹו את ÚÈ˜¯Ï."ועׂשתה ÏÚÓ∑ על «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ≈«»»ƒ«ַ
ׁשני? ּביֹום טֹוב" "ּכי נאמר: לא מה ּומ ּפני ּבאויר, ּתלּויים ׁשהן לפי לרקיע", "מעל אּלא נאמר, לא לפי הרקיע ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

B‰¯‡:ג  ‰Â‰Â ‡¯B‰ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»«¬»¿»

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

È‰ÈÂו  ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

Ècז  ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובספר הּמים.ּכמ"ם ׁשרׁש,ּתהֹום מ"ם ּכי ְְְִִֵֵֵֶֶַַֹ
זה ּתהּו אבנים אּלּוּובהּוירֹוק,קו יצירה, ְֲִִֵֶַָָָֹֹ

ּכאׁשר והּנכֹון .ארמית המתרּגםאמר מפּוּלמֹות. ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָ
" "יׁשימֹון",יליל ּובתהּווכן הּתהּו",אחרי וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵַַֹֹ
ּתחת והּווי"ן תהּואחי e‰·Â.מּמׁש:ּבֹוׁשאין  ֵֶַָ»…ְֲִִַַַָֹ
""וּיׁשּתחּו"ּכוי"ו ה"א, ".ּבאחּווּתרענה , ְְְִִֵֶַַָָָָָ

ּכי הרקיעּבראׁשית והּטעם, והּיּבׁשה ּבריאת ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָ
היתהּבארץ היהלא  ּכי .ּבמים מכּוּסה ייּׁשּוב, ְְְִִִֶַָָָָָָָֹ
להיֹותּכח אלהיםׂשם וכן למּטה ּתֹולדתּה, ְְְְֱִִֵַַָָָָֹֹ

"והארץ",על ּתתמּהואל .הּמים מ  ּכי וי"ו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
וכמֹוהּויׁשמעאל,ּבלׁשֹון רפהּכפ"א ׁשֹוּפירּו ְְְְִִֵֵֵָָָָ

ּכייעלה "ואיד  הארץ". מׁשה ּדּבר לא מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכי הּבא,העֹולםעל  הּמלאכים, עֹולם ׁשהּוא ְִִֶַַַַַָָָָ
והמפרׁשים והׁשחתה.ההויה עֹולםעל אם  ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָ

הםּבפסּוק ׁשהּׁשמים  הּׁשמים,ׁשמי ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ראיֹותּבארץ.ּיעׂשּומה  לאנׁשי ּגמּורֹות והּנה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּודרׁש.אחת ארץ רק ׁשם ׁשאין הּדעת,ׁשיּקּול ְִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ׁשבעה,על נחלקׁשהּייּׁשּוב הּואארצֹות,ׁשבע  ְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

רחֹוק ּבאמצע היההּמקּדׁשּובית ּכי הּייּׁשּוב, ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
‡ÌÈ‰Ïהארץ:מאמצע הּוא Áe¯Â.הרּוח סמ ְֵֶֶַָָ¿«¡…ƒַַָָ
הּׁשם ּבחפץ ׁשליח היֹותֹוּבעבּורהּׁשם,אל  ְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

לא ּגם רּבים,לׁשֹון והּמיםהּמים.לייּבׁש ְְְִִִֵַַַַַַַֹ
והם  זכרים ׁשנים,ּבנין על יתּפרדּו, הם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

"לׁשֹון על ונמצאּונקיבֹות. - זֹורק לא יחיד ְְְְִִֵַַָָֹ
וטעם נֹוׁשבתÙÁ¯Ó˙עליו": ּבּמים.למעלה . ְַַָָ¿«∆∆ְְִֶֶַַַָ

" :ירחף"ּגֹוזליו על וכן ְְֵֵַַָָ
b¯Ó‡iÂ. ּכיאמר וּיאמר""ּפירּוׁשהּגאֹון, «…∆ִֵֶַַַָָֹ

ה  ואיּלּו וּירצה. "להיֹות ּכן,יה ּכמֹו ראּוי היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָ
"רקאֹור". וכן ּכמׁשמעֹו. ׁשמים 'ה ּבדבר הּוא ְְְְִִֵַַַַָָ

צּו הּוא "ּכי ּכּנּוי .ונבראּו"ה נעׂשּו", והּטעם, ְְְֲִִִִַַַַָָ
היההּמעׂשה על  מׁשל ּדרועל.ּביגיעה ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

-מן ּומׁשרתיו.מל למעלה היה האֹור וזה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָ
ַָהרּוח:

c‡¯iÂ.וראיתי" ּבּמחׁשבה:אני",ּכמֹו והּוא ««¿ְְְֲֲִִִַַָָָ
ּבקריא Ïc·iÂוטעם הּׁשמֹות:ת . ְַַ««¿≈ְִִֵַַ

d‡¯˜iÂ. מּלע ה"א הּוא ּכי  נֹוסף, - יל,לילה «ƒ¿»ְְִִֵֵַָָ

מּטעם Ú¯·הּוא:זכר לׁשֹון ּולעֹולם  קרֹוב . ְְָָָ∆∆ִַַָ
.ׁשּנתערבּוחׁש ,ּכ ּובקר הּצּורֹות.ּבֹוונקרא ְְְְִִֶֶֶַָָָֹ

-הּצּורֹות:ּבינֹותלבּקר אדם ל ׁשּיּוכ ערב,הפ ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
‡Á„וטעם ÌBÈהּוא ויׁשּתנּועת על . הּגלּגל. ְַַ∆»ְְְֵַַַַַ

ׁשהאֹו ׁשאמר ואחר אלפי. ׁשיּתא לדרׁש ר סֹוד ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
רק יֹום.הערב ׁשּיקרא יּתכןלא יֹום,יּקרא  ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ואיּלּואחד ׁשלּבקר היהּגם ערב היהּפירּוׁשֹו: . ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
יֹוםהערב היה :ׁשני ּטעם מה אחד,והּבקר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

e¯Ó‡iÂ. ׁשּלא ּדברים הרקיעעל הּגאֹוןאמר «…∆ְִִֶַַַַָָָָָֹ
"וירּקעּו",נטּוי,ּדבר ּפירּוׁשֹורק היּו. ּכמֹו ְְֵַַַָָָָ
וכן"אר  ּומה ".לׁשבת ּכאהל"וּימּתחם קעם", ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

קצֹות עם הּׁשמׁשׁשּקצֹות האֹומרּדבר ּנכּבד  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
ּכי וזה .אּוקינּוס מימי  האויר, הּוא הרקיע ְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

והרּוחעל האֹור התחּזק ּכאׁשר יבׁשהארץ ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
נהּפ וכןונעׂשה הּלהט מהארץ, אמר הרקיע. ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

המקרה "ּכיריעה",ׁשמים נֹוטה "עם ּבּמזמֹור ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
,ארץ ויּסּוד והרּוחהעבים והזּכיר ",בּמים  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

ּגבֹוּה הּוּכתּוב,וכןהּמים.על והּוא א "ּכי ְְִִֵַַַַָָ
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(â):øBà-éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«

(ã)ïéa íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå©©¯§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½¥¬
:CLçä ïéáe øBàä̈−¥¬©«¤

i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑:אּגדה לדברי צריכים אנּו ּבזה להׁשּתּמׁשאף ּכדאי ׁשאינֹו 'ראהּו ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו נאה ואין טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא'. לעתיד לּצּדיקים והבּדילֹו רׁשעים, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּבֹו

ּבּלילה מׁשּתּמׁשין  ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו לזה וקבע עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבערּבּוביא, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ

(ä)íéäìà àø÷iå|äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

i"yx£È„Á‡ ÌB∑,ׁשליׁשי ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
מפרׁש ּכ ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה לפי אחד? ּכתב לּמה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹרביעי.

רּבה  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבבראׁשית אבןאבןאבןאבן ְִִֵַָ

(å)ïéa ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½¥¬
:íéîì íéî©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑ מּגערת ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ּפי על ׁשאף הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשמים "עּמּודי ׁשּכתּוב: וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּוא, ּברּו ּובּׁשני:הּקדֹוׁש ראׁשֹון, יֹום ּכל "ויתמהּוירֹופפּו" ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

עליו  הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם ‰ÌÈÓ.מּגערתֹו", CB˙a∑ מים ּבין הפרׁש ׁשּיׁש הּמים, ּבאמצע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿«»ƒְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מל ׁשל ּבמאמרֹו ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, עזרא עזרא עזרא עזרא .העליֹונים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(æ)úçzî øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ¦©´©
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì̈«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑:ּכמֹו עׂשּיתֹו, והיא עמדֹו, על צּפרניה"ּתּקנֹו את ÚÈ˜¯Ï."ועׂשתה ÏÚÓ∑ על «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ≈«»»ƒ«ַ
ׁשני? ּביֹום טֹוב" "ּכי נאמר: לא מה ּומ ּפני ּבאויר, ּתלּויים ׁשהן לפי לרקיע", "מעל אּלא נאמר, לא לפי הרקיע ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

B‰¯‡:ג  ‰Â‰Â ‡¯B‰ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»«¬»¿»

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

È‰ÈÂו  ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

Ècז  ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובספר הּמים.ּכמ"ם ׁשרׁש,ּתהֹום מ"ם ּכי ְְְִִֵֵֵֶֶַַֹ
זה ּתהּו אבנים אּלּוּובהּוירֹוק,קו יצירה, ְֲִִֵֶַָָָֹֹ

ּכאׁשר והּנכֹון .ארמית המתרּגםאמר מפּוּלמֹות. ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָ
" "יׁשימֹון",יליל ּובתהּווכן הּתהּו",אחרי וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵַַֹֹ
ּתחת והּווי"ן תהּואחי e‰·Â.מּמׁש:ּבֹוׁשאין  ֵֶַָ»…ְֲִִַַַָֹ
""וּיׁשּתחּו"ּכוי"ו ה"א, ".ּבאחּווּתרענה , ְְְִִֵֶַַָָָָָ

ּכי הרקיעּבראׁשית והּטעם, והּיּבׁשה ּבריאת ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָ
היתהּבארץ היהלא  ּכי .ּבמים מכּוּסה ייּׁשּוב, ְְְִִִֶַָָָָָָָֹ
להיֹותּכח אלהיםׂשם וכן למּטה ּתֹולדתּה, ְְְְֱִִֵַַָָָָֹֹ

"והארץ",על ּתתמּהואל .הּמים מ  ּכי וי"ו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
וכמֹוהּויׁשמעאל,ּבלׁשֹון רפהּכפ"א ׁשֹוּפירּו ְְְְִִֵֵֵָָָָ

ּכייעלה "ואיד  הארץ". מׁשה ּדּבר לא מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכי הּבא,העֹולםעל  הּמלאכים, עֹולם ׁשהּוא ְִִֶַַַַַָָָָ
והמפרׁשים והׁשחתה.ההויה עֹולםעל אם  ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָ

הםּבפסּוק ׁשהּׁשמים  הּׁשמים,ׁשמי ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ראיֹותּבארץ.ּיעׂשּומה  לאנׁשי ּגמּורֹות והּנה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּודרׁש.אחת ארץ רק ׁשם ׁשאין הּדעת,ׁשיּקּול ְִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ׁשבעה,על נחלקׁשהּייּׁשּוב הּואארצֹות,ׁשבע  ְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

רחֹוק ּבאמצע היההּמקּדׁשּובית ּכי הּייּׁשּוב, ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
‡ÌÈ‰Ïהארץ:מאמצע הּוא Áe¯Â.הרּוח סמ ְֵֶֶַָָ¿«¡…ƒַַָָ
הּׁשם ּבחפץ ׁשליח היֹותֹוּבעבּורהּׁשם,אל  ְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

לא ּגם רּבים,לׁשֹון והּמיםהּמים.לייּבׁש ְְְִִִֵַַַַַַַֹ
והם  זכרים ׁשנים,ּבנין על יתּפרדּו, הם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

"לׁשֹון על ונמצאּונקיבֹות. - זֹורק לא יחיד ְְְְִִֵַַָָֹ
וטעם נֹוׁשבתÙÁ¯Ó˙עליו": ּבּמים.למעלה . ְַַָָ¿«∆∆ְְִֶֶַַַָ

" :ירחף"ּגֹוזליו על וכן ְְֵֵַַָָ
b¯Ó‡iÂ. ּכיאמר וּיאמר""ּפירּוׁשהּגאֹון, «…∆ִֵֶַַַָָֹ

ה  ואיּלּו וּירצה. "להיֹות ּכן,יה ּכמֹו ראּוי היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָ
"רקאֹור". וכן ּכמׁשמעֹו. ׁשמים 'ה ּבדבר הּוא ְְְְִִֵַַַַָָ

צּו הּוא "ּכי ּכּנּוי .ונבראּו"ה נעׂשּו", והּטעם, ְְְֲִִִִַַַַָָ
היההּמעׂשה על  מׁשל ּדרועל.ּביגיעה ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

-מן ּומׁשרתיו.מל למעלה היה האֹור וזה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָ
ַָהרּוח:

c‡¯iÂ.וראיתי" ּבּמחׁשבה:אני",ּכמֹו והּוא ««¿ְְְֲֲִִִַַָָָ
ּבקריא Ïc·iÂוטעם הּׁשמֹות:ת . ְַַ««¿≈ְִִֵַַ

d‡¯˜iÂ. מּלע ה"א הּוא ּכי  נֹוסף, - יל,לילה «ƒ¿»ְְִִֵֵַָָ

מּטעם Ú¯·הּוא:זכר לׁשֹון ּולעֹולם  קרֹוב . ְְָָָ∆∆ִַַָ
.ׁשּנתערבּוחׁש ,ּכ ּובקר הּצּורֹות.ּבֹוונקרא ְְְְִִֶֶֶַָָָֹ

-הּצּורֹות:ּבינֹותלבּקר אדם ל ׁשּיּוכ ערב,הפ ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
‡Á„וטעם ÌBÈהּוא ויׁשּתנּועת על . הּגלּגל. ְַַ∆»ְְְֵַַַַַ

ׁשהאֹו ׁשאמר ואחר אלפי. ׁשיּתא לדרׁש ר סֹוד ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
רק יֹום.הערב ׁשּיקרא יּתכןלא יֹום,יּקרא  ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ואיּלּואחד ׁשלּבקר היהּגם ערב היהּפירּוׁשֹו: . ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
יֹוםהערב היה :ׁשני ּטעם מה אחד,והּבקר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

e¯Ó‡iÂ. ׁשּלא ּדברים הרקיעעל הּגאֹוןאמר «…∆ְִִֶַַַַָָָָָֹ
"וירּקעּו",נטּוי,ּדבר ּפירּוׁשֹורק היּו. ּכמֹו ְְֵַַַָָָָ
וכן"אר  ּומה ".לׁשבת ּכאהל"וּימּתחם קעם", ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

קצֹות עם הּׁשמׁשׁשּקצֹות האֹומרּדבר ּנכּבד  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
ּכי וזה .אּוקינּוס מימי  האויר, הּוא הרקיע ְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

והרּוחעל האֹור התחּזק ּכאׁשר יבׁשהארץ ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
נהּפ וכןונעׂשה הּלהט מהארץ, אמר הרקיע. ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

המקרה "ּכיריעה",ׁשמים נֹוטה "עם ּבּמזמֹור ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
,ארץ ויּסּוד והרּוחהעבים והזּכיר ",בּמים  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

ּגבֹוּה הּוּכתּוב,וכןהּמים.על והּוא א "ּכי ְְִִֵַַַַָָ
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וטּובֹו. ּבמּלּואֹו אינֹו נגמר ׁשּלא ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום עד הּמים מלאכת נגמר היה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
מלאכת  לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי טֹוב", "ּכי ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל הּמים מלאכת ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובּׁשליׁשי

מל  לגמר ואחד הּיֹום הּׁשני עזרא עזרא עזרא עזרא .אכת אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

(ç)íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬
:éðL¥¦«

i"yx£ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,מים ׁשמים.ׂשא מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ּומים אׁש מים, אחרים:(ׁשם ּבספרים «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּומים  אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .)ׁשמים, אבןאבןאבןאבן ִִִֵֵַַַַָָָָ

(è)íB÷î-ìà íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçà¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

i"yx£ÌÈn‰ eÂwÈ∑ הּיּמים ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, והקום הארץ ּכל ּפני על היּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשטּוחין אבןאבןאבןאבן ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)íéäìà àø÷iå|íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®
:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£ÌÈnÈ אחד ∑˜¯‡ ים הּים והלא מן העֹולה לדג ּבעּכֹו הּים מן העֹולה ּדג טעם ּדֹומה אינֹו אּלא הּוא? »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבאסּפמיא  אבןאבןאבןאבן ְְְַַָ

(àé)òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©¤½©
:ïë-éäéå õøàä-ìò Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−©¨¨®¤©«§¦¥«

i"yx£·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡L„z∑ ּתעׂשיב לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ולא ּדׁשא, לׁשֹון עׂשב ולא עׂשב לׁשֹון ּדׁשא לא «¿≈»»∆∆∆≈∆ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ׁשּלׁשֹון  ּפלֹוני, ּדׁשא לֹומר לּמדּבר לׁשֹון ואין ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהארץ,

ּבדׁשאים  מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת הּוא ‰‡¯ı.ּדׁשא ‡L„z∑,עׂשבים לבּוׁש ותתּכּסה ּתתמּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ«¿≈»»∆ְְְְֲִִִֵֶַַָ
ּדׁשא  נקרא לע"ז עׂשב ּבלׁשֹון נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ּבערּבּוביא ּכּלן Ú¯Ê.ארבאז"י, ÚÈ¯ÊÓ∑ זרע ּבֹו ׁשּיגּדל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ«¿ƒ«∆«ְִֶֶַַ
אחר  ּבמקֹום מּמּנּו È¯t.לזרע ıÚ∑'וגֹו הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, עׂשתה לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ְְִִֵֶַַָֹ≈¿ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ונתקּללה. עונּה על היא ּגם נפקדה עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ולא ּפרי" עׂשה אינֹו,(ועץ אחרים ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

B·ŒBÚ¯Ê.)ודֹו"ק  ¯L‡∑אֹותֹו ּכׁשּנֹוטעים צֹומח האילן ׁשּמהן ּפרי ּכל ּגרעיני עזרא עזרא עזרא עזרא .הן אבןאבןאבןאבן ְ¬∆«¿ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)õòå eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöBzå©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯
:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

Â‰Â‰ח  LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ï ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ ¯Ù¿̂«ƒ¿»

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

eLÈk˙י  ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

c·¯יא  ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
dÊÏ ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

dÚ¯Êיב  ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚ¯Ê ¯·c ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

"יּמים על  הּמים",על הארץלרֹוקע יסד ּה", ְְִִֶַַַַַָָָָָ
יֹורדאל הֹולּכל ן וכ  - וטעם יּקרא.הּים ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ואח למי רא "הּקֹו עננים, והם ׁשּיעלּו, ר הּים", ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָ
:וּיׁשּפכם""ּכן  ְְִֵֵַ

fNÚiÂ.ּב"בי יׁש -עם ן"הבּדלה ּכמֹולמ"ד «««ְְְִֵֵֶַָָָ
מים "ּב ויׁשקדׁש"ּבין",למים ין עם לחֹול", ְְִִִֵֵֵֶַָָֹ

"ּובין" ּכמֹו"ּבין" ּבי ּפה,- הּמים ן "וּיבּדל ְְִֵֵֵֵַַַַֹ
ּוביןמּתחתאׁשר  ויׁשהּמים לרקיע וגו', עם " ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

וטעם  אלהיכם": לבין "ּביניכם ּכמֹו - ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשניהם
ÔÎ È‰ÈÂ,הּבא עם ּכאׁשרּדבק היה אחריו: «¿ƒ≈ֲֲִֵֶַַַָָָָָ

- ׁשמים:קראֹוּכן ְִֵַָָ
g‡¯˜iÂ.אין ּכיהּׁשם,קראן ּדברים חמׁש «ƒ¿»ְְִִֵֵֵַָָָָ

ויּמים,וארץ,וׁשמים,וחׁש,אֹור ם:וה אדם, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
:ּכן ם ואד  ְֵָָ

h¯Ó‡iÂ. עם ּדבקההּפרׁשה ׁשּזֹודעּתי,ּכפי «…∆ְְְִִִֵֶַַָָָָ
הרקיעעליה.אׁשר  אׁשר עד נעׂשה לא ּכי ֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

"יבׁשה  - והעד אלהים ה עׂשֹותּביֹום הארץ, ' ְְְֱֲִֵֶָָָָָֹ
והּנהוׁשמים ארץ  והראֹות נעׂשּו.אחד ּביֹום ", ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
וכן ּבריאה,אינּנהמפּוּזר והּקוֹות נסּתרּדבר  ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָ

יּקוּואמר ּוכברטעמֹו: ויׁשהּמים אלהים . ְְְֱִִִֵַַַַָָָֹ
ּבפרׁשתלמאֹות.ּבּתֹורה ּכמֹוהּו ּבראׁשית והּנה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָ

"ׁשנים:עדיםלאּתן את ׁשם וּיׂשם האחד, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
'ה וּיצמח "כן ואחרי ",יצר אׁשר האדם ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָ

הּׁשני, והעד הצמיחם. האדם וקֹודם ְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹאלהים ",

אדם ׁשּצּו ואחריו הּדעת,מעץיאכל ׁשּלאה ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
האדמה"ה "וּייצרּכתיב  מן אלהים רק .' ְֱֲִִִִֶַַָָָֹ

ּוכבר זה.יצר ּפירּוׁשֹו יהיה הּפירּוׁשועל ְְְִֵֵֶֶַַַָָ
טֹוב""וּירא  ּכי יֹום עם ּדבק אלהים ּבריאת ְְֱִִִִֵַַַָֹ

ו"ּתדׁשא  ׁשליׁשי ׁשני, יֹום ּתחּלת - .הארץ" ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
"יתחּברּו,-""יּקוּוּופירּוׁש ":אליה ונקוּווכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

i ואמרÌÈnÈּבעבּור ׁשּיּקיף ים ׁשּום ׁשאין , ְַָ«ƒֲִֵֶֶַַָ
הארץ:ּכל  ֶָָָ

`i¯Ó‡iÂ. הארץ","ּתדׁשא הּכתּובאמר «…∆ְֵֶַַַָָָָ
" ּובּמים ּבארץ ּכח ׂשם והּנה".ּתֹוצא "יׁשרצּו", ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

הּתֹולדֹות.הּׁשם,ּבמצות לעׂשֹות היא וטעם וזֹו ְְְְֲִִֵַַַַַַָ
‡L„zּכמֹו ּתצמיח:, «¿≈ְְִַַ

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ונׂשאּו ,ּכ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא ּפי על אף «≈»»∆¿ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּבעצמן, וחמר חּלין קל ּבׁשחיטת ּבאּגדה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמפרׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ãé)ìécáäì íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§©§¦¾
íéîéìe íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½§¨¦−

:íéðLå§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑,נבראּו ראׁשֹון וארץ מּיֹום ׁשמים ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם צּוה ּוברביעי ¿ƒ¿……¿ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּתֹולדֹותיהם, לרּבֹות הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ּבּיֹום נקּבע ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנבראּו
ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", Ó‡¯˙."ואת È‰È∑,ּבתינֹוקֹות אסּכרה לּפל מארה, יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְְְֵֶֶַָָָ¿ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: ‰ÏÈl‰.הּוא ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï∑ מּׁשּנגנז ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»ְִִֶַ
ּבראׁשית  ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, הראׁשֹונים האֹור והחׁש האֹור ׁשּמׁשּו ּבּלילה , ּובין ּבּיֹום, ּבין eÈ‰Â.יחד, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ¿»

˙˙‡Ï∑ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, י)ּכׁשהּמאֹורֹות רצֹון (ירמיה ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל הּׁשמים "ּומאתֹות : ¿……ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
הּפרענּות  מן לדאג צריכין אּתם אין הּוא, ּברּו להצטּוֹות ∑ÌÈ„ÚBÓÏe.הּקדֹוׁש יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם על ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ¿¬ƒְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

הּלבנה  למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, ׁשלם ∑ÌÈÓÈÏe.על יֹום הרי חציֹו, הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה .ׁשּמּוׁש ְְְְֲִִֵַַַַָָ¿»ƒְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ÌÈLÂ∑ימים שס"ה יֹום (לסֹוף ּורביע אחרים: ׁשנה.)ספרים והיא אֹותם, הּמׁשרתים מּזלֹות ּבי"ב מהלכן יגמרּו אחרים:(, ספרים ¿»ƒְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָ

יֹום  ּורביע יֹום שס"ה הראׁשֹון )והּוא ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם ּומתחילים וחֹוזרים עזרא עזרא עזרא עזרא ., אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â∑ לעֹולם ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .עֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

(æè)øBànä-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤©¨³
úìLîîì ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤

:íéáëBkä úàå äìélä©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑ מלכים לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על הּלבנה ונתמעטה נבראּו ׁשוים «¿……«¿…ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ ידי ּדעּתּהעל להפיס צבאיה הרּבה הּלבנה, את עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּמעט אבןאבןאבןאבן ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(æé)øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨¨«¤

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

‡Ï‰¯‡יז  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

aiB· BÚ¯Ê ¯L‡. אחד וכלּבּפרי,ׁשהּזרע ¬∆«¿ְְִֶֶֶַַַָָ
:מינֹוׁשֹומר ִֵ

ci¯Ó‡iÂ.מּלתÈ‰È ּבעב יהיה. ׁשּידּברּוּור - «…∆ִַ¿ƒְְְֲִֶֶַַ
הרּבה, ו ּבּה לּיחיד -ּגם לרּבים,הּוא לּנקבה ְְְִִֵֵַַַַַָָָָ
יהיה רגעים:.B˙B‡Ï˙ה":בתּול נערה "ּכי ְְֲִִֶַָָ¿ְִָ
ÌÈ„ÚBÓÏe.ׁשעֹות על לאֹותֹות להיֹות ויּתכן. ¿¬ƒְְְִִֵַָָ

והּׁשמׁשקדרּות הּככבים ודּלּוג הּלבנה ,ּדמּות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
הּכֹוכבים  ּכטעם הּנראה ּדמּותסּבת ּכי , ְְְִִִִֶַַַַַָ

ּכ"מאֹותֹות  והאֹומר למ"ד י הּׁשמים ". ְִִֵֵֶַַָָָ
-"לאֹותֹות" eÈ‰Â:ּכלּום אמר לא נֹוסף ְְַָָֹ¿»
˙B˙B‡Ï. הרקיע ּכי ספרּדי,ּגדֹול חכם אמר ¿ְִִִַַַָָָָָָָ

-ׁשמנה על נחלק הּכֹוכבים,לזי"ן חלקים ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

ּכילא וזה הּמּזלֹות.וגלּגל  ּגּוף אין יּתכן, ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
הּכתּובלּגל מּגלמעלה  והּנה אֹומר הּמּזלֹות. ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ

ÌÈÓM‰ ÚÈ˜¯a, למעלה ׁשמים ׁשּיׁשׁשּיֹורה ƒ¿ƒ««»«ƒְְִֵֶֶֶַַָָ
" וכן "ׁשמי מּמּנּו, ּבׁשמי לרֹוכב הּׁשמים", ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ

מזרח.אינ ּנּוהּזה ּבּמקֹום וקדם קדם",ׁשמי  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּמקֹום.מּזה ּברח "לזצ סעדיה רבוהּגאֹון  ְְְִֶַַַַַָָָָ
הּכֹוכבים והּלבנה ׁשהּׁשמׁשּבעיני,והּנכֹון וכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכי ּברקיע מאֹורֹות :יראּוׁשם הם ְִִֵֵַָָָָ
fhNÚiÂנקראּו ּכנגד ‰ÌÈÏB„bהּׁשנים . - «««ְְְִִַַ«¿ƒְֶֶ

נקראּו וכן הּגדֹולים ּבני ׁשלׁשה הּכֹוכבים, יׁשי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
האחר  ּכנגד הּבכֹורואליאב ים,- ּגדֹול היה ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

ממׁשלת .סֹוד לֹויׁשמּזה,ּגדֹול זהולא מּכּוּלם. ְְִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

ּגם .אֹור לּהאין ּכיּבּלילה,ולא ּבּיֹום הּׁשמׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָֹ
ואם אֹורםיראה לא וכֹוכביםלּלבנה  ּבּיֹום. ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
הּספירֹות חכמיאמרּוהלאׁשֹואל:יׁשאל ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹ

חּוץצדק ׁשּכֹוכב  הּכֹוכבים ונֹוגּהמּכֹוכב וכל ְְִִֶֶֶַַָָָָ
הּגדֹולים.ּכתּוב ואימהּלבנה,ּגדֹולים ְְְְִִֵֵַַָָָ

ּפירּוׁשהּתׁשּובה: תם מּדעל הּגדֹוליםאין ְְִִֵֵַַַָָָ
ּכפלי הּלבנה ואֹור אֹורם,על רק ּבגּופם, ְְְְִֵַַַָָָָ

קרֹובה  היֹותּה ּבעבּור וכן מהארץ,כפלים, ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָ
מאֹורֹות:ּכתּוב  ְָ

fiÔziÂ. ּכתּוב ּכן ּכיוּיּתן,מּלתעל ּתתמּהאל «ƒ≈ְִִִִֵֵַַַַַָ
נתּתי":"את  קׁשּתי ְִִֶַַָ



לז ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ונׂשאּו ,ּכ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא ּפי על אף «≈»»∆¿ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּבעצמן, וחמר חּלין קל ּבׁשחיטת ּבאּגדה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמפרׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ãé)ìécáäì íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§©§¦¾
íéîéìe íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½§¨¦−

:íéðLå§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑,נבראּו ראׁשֹון וארץ מּיֹום ׁשמים ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם צּוה ּוברביעי ¿ƒ¿……¿ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּתֹולדֹותיהם, לרּבֹות הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ּבּיֹום נקּבע ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנבראּו
ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", Ó‡¯˙."ואת È‰È∑,ּבתינֹוקֹות אסּכרה לּפל מארה, יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְְְֵֶֶַָָָ¿ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: ‰ÏÈl‰.הּוא ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï∑ מּׁשּנגנז ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»ְִִֶַ
ּבראׁשית  ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, הראׁשֹונים האֹור והחׁש האֹור ׁשּמׁשּו ּבּלילה , ּובין ּבּיֹום, ּבין eÈ‰Â.יחד, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ¿»

˙˙‡Ï∑ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, י)ּכׁשהּמאֹורֹות רצֹון (ירמיה ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל הּׁשמים "ּומאתֹות : ¿……ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
הּפרענּות  מן לדאג צריכין אּתם אין הּוא, ּברּו להצטּוֹות ∑ÌÈ„ÚBÓÏe.הּקדֹוׁש יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם על ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ¿¬ƒְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

הּלבנה  למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, ׁשלם ∑ÌÈÓÈÏe.על יֹום הרי חציֹו, הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה .ׁשּמּוׁש ְְְְֲִִֵַַַַָָ¿»ƒְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ÌÈLÂ∑ימים שס"ה יֹום (לסֹוף ּורביע אחרים: ׁשנה.)ספרים והיא אֹותם, הּמׁשרתים מּזלֹות ּבי"ב מהלכן יגמרּו אחרים:(, ספרים ¿»ƒְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָ

יֹום  ּורביע יֹום שס"ה הראׁשֹון )והּוא ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם ּומתחילים וחֹוזרים עזרא עזרא עזרא עזרא ., אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â∑ לעֹולם ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .עֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

(æè)øBànä-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤©¨³
úìLîîì ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤

:íéáëBkä úàå äìélä©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑ מלכים לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על הּלבנה ונתמעטה נבראּו ׁשוים «¿……«¿…ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ ידי ּדעּתּהעל להפיס צבאיה הרּבה הּלבנה, את עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּמעט אבןאבןאבןאבן ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(æé)øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨¨«¤

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

‡Ï‰¯‡יז  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

aiB· BÚ¯Ê ¯L‡. אחד וכלּבּפרי,ׁשהּזרע ¬∆«¿ְְִֶֶֶַַַָָ
:מינֹוׁשֹומר ִֵ

ci¯Ó‡iÂ.מּלתÈ‰È ּבעב יהיה. ׁשּידּברּוּור - «…∆ִַ¿ƒְְְֲִֶֶַַ
הרּבה, ו ּבּה לּיחיד -ּגם לרּבים,הּוא לּנקבה ְְְִִֵֵַַַַַָָָָ
יהיה רגעים:.B˙B‡Ï˙ה":בתּול נערה "ּכי ְְֲִִֶַָָ¿ְִָ
ÌÈ„ÚBÓÏe.ׁשעֹות על לאֹותֹות להיֹות ויּתכן. ¿¬ƒְְְִִֵַָָ

והּׁשמׁשקדרּות הּככבים ודּלּוג הּלבנה ,ּדמּות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
הּכֹוכבים  ּכטעם הּנראה ּדמּותסּבת ּכי , ְְְִִִִֶַַַַַָ

ּכ"מאֹותֹות  והאֹומר למ"ד י הּׁשמים ". ְִִֵֵֶַַָָָ
-"לאֹותֹות" eÈ‰Â:ּכלּום אמר לא נֹוסף ְְַָָֹ¿»
˙B˙B‡Ï. הרקיע ּכי ספרּדי,ּגדֹול חכם אמר ¿ְִִִַַַָָָָָָָ

-ׁשמנה על נחלק הּכֹוכבים,לזי"ן חלקים ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

ּכילא וזה הּמּזלֹות.וגלּגל  ּגּוף אין יּתכן, ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
הּכתּובלּגל מּגלמעלה  והּנה אֹומר הּמּזלֹות. ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ

ÌÈÓM‰ ÚÈ˜¯a, למעלה ׁשמים ׁשּיׁשׁשּיֹורה ƒ¿ƒ««»«ƒְְִֵֶֶֶַַָָ
" וכן "ׁשמי מּמּנּו, ּבׁשמי לרֹוכב הּׁשמים", ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ

מזרח.אינ ּנּוהּזה ּבּמקֹום וקדם קדם",ׁשמי  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּמקֹום.מּזה ּברח "לזצ סעדיה רבוהּגאֹון  ְְְִֶַַַַַָָָָ
הּכֹוכבים והּלבנה ׁשהּׁשמׁשּבעיני,והּנכֹון וכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכי ּברקיע מאֹורֹות :יראּוׁשם הם ְִִֵֵַָָָָ
fhNÚiÂנקראּו ּכנגד ‰ÌÈÏB„bהּׁשנים . - «««ְְְִִַַ«¿ƒְֶֶ

נקראּו וכן הּגדֹולים ּבני ׁשלׁשה הּכֹוכבים, יׁשי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
האחר  ּכנגד הּבכֹורואליאב ים,- ּגדֹול היה ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

ממׁשלת .סֹוד לֹויׁשמּזה,ּגדֹול זהולא מּכּוּלם. ְְִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

ּגם .אֹור לּהאין ּכיּבּלילה,ולא ּבּיֹום הּׁשמׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָֹ
ואם אֹורםיראה לא וכֹוכביםלּלבנה  ּבּיֹום. ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
הּספירֹות חכמיאמרּוהלאׁשֹואל:יׁשאל ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹ

חּוץצדק ׁשּכֹוכב  הּכֹוכבים ונֹוגּהמּכֹוכב וכל ְְִִֶֶֶַַָָָָ
הּגדֹולים.ּכתּוב ואימהּלבנה,ּגדֹולים ְְְְִִֵֵַַָָָ

ּפירּוׁשהּתׁשּובה: תם מּדעל הּגדֹוליםאין ְְִִֵֵַַַָָָ
ּכפלי הּלבנה ואֹור אֹורם,על רק ּבגּופם, ְְְְִֵַַַָָָָ

קרֹובה  היֹותּה ּבעבּור וכן מהארץ,כפלים, ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָ
מאֹורֹות:ּכתּוב  ְָ

fiÔziÂ. ּכתּוב ּכן ּכיוּיּתן,מּלתעל ּתתמּהאל «ƒ≈ְִִִִֵֵַַַַַָ
נתּתי":"את  קׁשּתי ְִִֶַַָ
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(çé)CLçä ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´©®¤
:áBè-ék íéäìà àøiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¬§¡Ÿ¦−¦«

(èé):éòéáø íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ë)óBòå äiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®§Æ
:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦

i"yx£‰iÁ LÙ∑ חּיּות ּבּה זבּובים.∑ı¯L.ׁשּיהא ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ מן ּגבּה ׁשאינֹו חי ּדבר ּכל ∆∆«»ְִֵֶָ∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
נמלים ּכגֹון ותֹולעים,ּבׁשקצים, הּדגים וחּפּוׁשים וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכ ּבר חלד ּכגֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .ּובּברּיֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(àë)Lôð-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà íéäìà àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨¤´¤
äiçä|óBò-ìk úàå íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä ©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À§¥̧¨³

ðk:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó ¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£ÌÈpz‰∑ לוי הּוא אּגדה ּובדברי ׁשּבּים, ּגדֹולים הּנקבה ּדגים את והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוגֹו, ּובן תן ««ƒƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּכתיב  הּתּנינם ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא וירּבּו יפרּו ׁשאם לבא, לעתיד לּצּדיקים ‰iÁ‰.ּומלחּה LÙ∑נפׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ∆∆««»ֶֶ
חּיּות  ּבּה .ׁשּיׁש ִֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr d wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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ההההּגּגּגּגדלים דלים דלים דלים  אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתּנּנּנּנינםינםינםינם אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ְְְְֱֱֱֱִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיבראבראבראברא ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ִִִִֹֹ
זּוגֹו ּובן לויתן רש"י)הּוא ובפירוש כא. (א, ְִֶָָ

החסידּות: ּדר ּפי על זה לפרׁש ְֲִִֵֵֶֶֶַַָיׁש
ּתֹורה" "לּקּוטי ב)ּבּספר יח, צּדיק (שמיני על ּומרּמז אלי", איׁשי יּלוה הּפעם ּכמֹו התחּברּות "לׁשֹון הּוא ׁשּלויתן הּזקן אדמּו"ר מבאר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ

ה'. לעבֹודת ּכּלֹו ּכל ְֲֶַַָָֻֻׁשּמחּבר
ׁשּיהיה  אחד ּכל צרי ה' ּבעבֹודת להצליח ׁשּבׁשביל חבר", ל "קנה הּוא ה' ּבעבֹודת ּגדֹול ׁשּכלל ׁשאף לחׁשב אפׁשר היה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּנה,
אבל  רגילים, לאנׁשים ּבנֹוגע רק ׁשּזהּו הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר הרי הּמכׁשֹולים, ּכל על להתּגּבר לרעהּו אחד ׁשּיעזרּו חבר, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָלֹו

ה'. ּבעבֹודת לבד להסּתּדר ויכֹולים ל"חבר", צריכים הם אין אּולי "לויתן", ּבדרּגת ׁשהם ּבאנׁשים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻּכׁשּמדּבר
הּוא  ּגם ּביֹותר, ּגבֹוּה ּבאפן היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו מי אצל ׁשּגם להראֹות זּוג", "ּבן ה' ּברא לֹו ׁשּגם מהּלויתן ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל

ה'. ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן ל"חבר" ְֲִֵֶַַָָצרי
"לויתן"). ׁשּבבחינת מאּלּו וחמר ּובקל אחד, ּכל אצל ה' ּבעבֹודת זּוג ּובן חבר חׁשּוב היכן עד ראיה עזרא עזרא עזרא עזרא (ּומּכאן אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(áë)íénä-úà eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³¤©©̧¦Æ
:õøàa áøé óBòäå íénia©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

i"yx£Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,לברכה הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו אֹותם, ואֹוכלין מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים  לפי «¿»∆…»ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
ּבּכלל  הּוא יהא ׁשּלא ּברכן, לא לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני ּפרֹות ∑e¯t.אּלא עׂשּו ּכלֹומר ּפרי, .לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ¿ְְְֲִֵַ

e·¯e∑ מֹוליד ׁשאחד "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד מֹוליד אחד היה "ּפרּו", אּלא אמר לא עזרא עזרא עזרא עזרא .הרּבה אם אבןאבןאבןאבן ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ÔÈaיח  ‡L¯Ù‡Ïe ‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏe¿ƒ¿«ƒ»»¿≈¿»¿«¿»»≈
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»«¬»¿»¬≈»

¯·È‡ÚÈ:יט  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÈÁ˙‡כ  ‡LÙ LÁ¯ ‡iÓ ÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿¬«»¿≈«¿»«¿»
‡ÚÈ˜¯ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯‡ ÏÚ Á¯ÙÈ ‡ÙBÚÂ¿»¿»«««¿»««≈¿ƒ»

:‡iÓL„ƒ¿«»

LÙ‡כא  Ïk ˙ÈÂ ‡i·¯·¯ ‡iÈpz ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»«ƒ«»«¿¿«»¿»»«¿»
˙ÈÂ ÔB‰ÈÊÏ ‡iÓ eLÈÁ¯‡ Èc ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ«¿»¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈¿»
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ Á¯Ù„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

eÏÓeכב  e‚Òe eLet ¯ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú¯‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

giÏBLÓÏÂ.מּׁשעת הּתֹורה הּׁשמׁשצאת יֹום ¿ƒ¿ְִֵֶֶַַַָ
וצדקּוהּכֹוכבים,ראֹות מעתוהּלילה ּבֹואּה,עד  ְְְְְִֵֵַַַַָָָָ

ּפי האֹומרים  ודע,ע ׁשלׁשה על עת ּכידים. ְְְִִִִֵֵַַָָ
ּוׁשליׁשׁשעהעד ערב יהיההּׁשמׁשׁשּתחׁש ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

וכןאֹור ּכמֹוׁשּיראה ׁשעה אֹור הּבקר ּבעבים, ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבּיֹום הּׁשמׁשאֹור ּובצאת הּׁשמׁש.זריחת קֹודם  ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַ

ּובין האֹור ּביןיבּדילּוּבּלילה,הּלבנה ואֹור  ְְְְִֵֵַַַַָָָָ
:ֶַהחׁש

keˆ¯LÈ ¯Ó‡iÂ,יֹוצא ּפֹועל "וׁשרץ וכמֹוהּו. «…∆ƒ¿¿ְְֵַַָָ
יׁשר היאֹור  וטעם עם ּתֹולדֹות -צּוצפרּדעים". ְְְְְְְִִִַַַַָ

העֹוף ּכי והּכתּוב הרקיע ּפני על יעֹופף הגּבהה. ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
רקיע.על לעד  ּכיואמר ּפירּוׁש על הּגאֹון, ְְִִֵֵַַַַַָָָ

למּטה הּׁשמיםּפני ּכן,אם .ּפני עם הּואּפני  ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ
יכֹונן"ן ּכנּו"ּכפל,יעֹופף""ּופ"א הם. :"עד ְְְֵֵֵֵֶֶַ
`k‡¯·iÂ.˙NÓB¯‰.ויׁשהֹולכת.ּכטעם «ƒ¿»»∆∆ְְֵֶֶַַ

ׁשהּׁשי"ן אֹומרי  הּסמ":ּתחת ם ְִִֶֶַַַַָ
akC¯·ÈÂ. טעםe·¯e e¯t-ותרּבּו,ּתפרּו «¿»∆ַַ¿¿ְְְִִ

ּכיּבהר "ּומּות וכן  ּובידֹו:אין ", ּבכחֹו זה ְְְִֵֵֶָָָֹ

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)äîäa dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈§¥¨¬
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå̈¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑,ראׁשֹון מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, להֹוציאם הּוא אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ּבּה ׁשּיׁש ≈»»∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ∆∆«»ֵֶָ
לׁשֹון ∑NÓ¯Â.חּיּות  ּכל נּכר. הּלּוכן ׁשאין נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ורֹומׂשים נמּוכים ׁשהם ׁשרצים, הם ִ»∆∆ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

קונמוברי"ש  ּבלׁשֹוננּו וׁשרץ עזרא עזרא עזרא עזרא .רמׂש אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶֶֶ

(äë)äîäaä-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ
íéäìà àøiå eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ék¦«
i"yx£NÚiÂ∑ ּובקֹומתן ּבתּקּונן ּבצביֹונם, .ּתּקנם «««ְְְְְִִִָָָָָ

(åë)ecøéå eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®§¦§Á
-ìëáe õøàä-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨¨½̈¤§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä̈¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ∑ויתקּנאּו הּמלאכים ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: למדנּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבפמליא  נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשה ּוא ּבהם. נמל לפיכ מיכה:ּבֹו, לֹו ׁשאמר ּבאחאב, מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
לפניו? ּוׂשמאל ימין יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ"ראיתי

ּפתּגמא  עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו ּכאן אּלא אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ּובמאמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּבמעׂשה ּבפמליא  קנאה יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי אין אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
‡„Ì.ּבראׁשית  ‰NÚ∑ ּפי על מּללּמד אף הּכתּוב נמנע לא לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ּביצירתֹו סּיעּוהּו ׁשּלא ְִֵ«¬∆»»ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

מדּבר  ׁשהיה למדנּו לא אדם", "אעׂשה ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל נמל הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדר
ּותׁשּובתֹו עצמֹו, עם אּלא ּדינֹו, ּבית 'וּיבראּו'עם ּכתב ולא האדם" את אלהים "וּיברא ּבצּדֹו: ∑eÓÏˆa.ּכתב ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿«¿≈

ׁשּלנּו ּולהׂשּכיל ∑e˙eÓ„k.ּבדפּוס ‰Ìi.להבין ˙‚„a ec¯ÈÂ∑ רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון זכה,יׁש ירידה: ּולׁשֹון ְִֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿««»ְְְִִֵֶַַָָָָ
ּבֹו מֹוׁשלת והחּיה לפניהם ירּוד נע ׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות. ּבחּיֹות .רֹודה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפמליאפמליאפמליאפמליא נמלנמלנמלנמל כו)ההההּוּוּוּואאאא א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא מא, ּכאן (זבחים אבל אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים עצתֹו חבּורת ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבּגמרא  א לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ּבׂשפת ּתבה זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּכתב
ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו חבּורת  (ּכניסת ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ספ"ה)ּפרׁשּה פמיליי (סוטה לבּטאּהאיתא: יׁש זה ּולפי א. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ּפמליא ולא חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א עזרא עזרא עזרא עזרא פמיליא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹ

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

ÓÏˆa‡כו  ‡LÈ‡ „È·Ú ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚ·e ‡nÈ Èea ÔeËÏLÈÂ ‡˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ck¯Ó‡iÂ.‰iÁ LÙ. הֹוליד ּכלל לאׁשר «…∆∆∆«»ֲִֶַַָ
והארץ, והּמים ׁשהם .Ó‰a‰האדם:ּגם האׁש ְְִֵֶַַַָָָָָָ¿≈»ֵֶ

ולאכֹול:לצרכם,אדם ּבני עם  .NÓ¯Âלרּכֹוב ְְְְְֱִִֵֶָָָָ»∆∆
ההֹולכים הּקטּנים .‡¯B˙ÈÁÂıהארץ:על הם ְְִִֵֶַַַַָָ¿«¿∆∆

האחרֹון יּׁשּוב.ׁשם ׁשאין ּבּׂשדה ׁשהם והּוי"ו ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבמּלת "וחיתֹו,נֹוסף "מים למעינֹוּכמֹו ּבנֹו", ְְְְְְְְִִַַַַָ

":עֹור ב  ְ
ekÌ„‡ ‰NÚ.יׁש" מּלת ּכי נעׂשה"אֹומרים «¬∆»»ְֲִִִֵֶַַ

היהנפעל,מּבנין ּתֹוארׁשם  "ואׁשר נעׂשה ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
"ּבצל ואמרּואחד",ליֹום  -ּכי ּכדמּותנּו" מנּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

אלה מׁשה,ּדברי  "וּיברא האדם את ים ּופירּוׁש ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשהּוי"ו ּבצלמֹו" ויפרׁשּום,האד אל ׁשב - ְְְִֶֶַַָָָָָָ

- אלהים" עׂשה","עם ּדבק ׁשהאלהים "ּבצלם ְֱֱִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ
האלהיםאמר ּלּוּכאי  ּבצלם.את עׂשה ּכי האדם ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
ראּוי לב,חסר הּפירּוׁשוזה  הראׁשֹון  היה ּכי ְֲִִֵֵֶַַָָָָ

יהיוּיאמר ּכן:להיֹות .אדם נעׂשה אלהים ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ
איוי"ו ּגם ּבצלמֹו.עׂשהּווכן יׁשּוב ּבצלמֹו ְְְְְֲֵֵַַַָָָ
והּנהאל  ׁשּיהיה.קֹודם צלםלֹויׁשהאדם, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

"ׁשֹופיׁשּטעם ּומה  ּבאדם האדםּדם ּכי ִֵֵַַַַָָָָָָ
ּבצלם,ׁשּנברא ּבעבּוריּׁשפ"ּדמֹו ּגם האדם ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּפירּוׁשויאמר ם.צל חּיה נפׁשלכל  ּכי הּגאֹון, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
וטעמֹו:,ּבּממׁשלה -ּכדמּותנּו""ּבצלמנּו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָ

ׁשראה הי ּבחכמה ּבּצלם טֹובה ּובעבּור א,ּכי ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
סמכֹוּכבֹוד  וכןאל האדם "ּומארצֹוהאלהים. ְְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹ

הארץ ּכי יצאּו", ּבמּלת ואמר ּומלֹואּה.לה' ְְְִִֶַַַָָָָָָ
מנהג ׁשּכן רּבים,לׁשֹון היאואם נעׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

את ּגם לונּתנה "וכמֹוהּולדּבר,הּמלכים ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ
"א ּוליקדם נאמר "זאת", נּכה אּוכל מל ּכא", ְֳֵֶַַַַַָָֹ

העדיםּבֹו". "ׁשקר עדי ואּלה ּכי ונּתנה הם, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ
והּוי"ו נּתנה",ר והעי "וכמֹוהּונפעל,ּבנין "ל ְְְְְְְִִִִַַָָָָָ



לט ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)äîäa dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈§¥¨¬
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå̈¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑,ראׁשֹון מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, להֹוציאם הּוא אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ּבּה ׁשּיׁש ≈»»∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ∆∆«»ֵֶָ
לׁשֹון ∑NÓ¯Â.חּיּות  ּכל נּכר. הּלּוכן ׁשאין נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ורֹומׂשים נמּוכים ׁשהם ׁשרצים, הם ִ»∆∆ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

קונמוברי"ש  ּבלׁשֹוננּו וׁשרץ עזרא עזרא עזרא עזרא .רמׂש אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶֶֶ

(äë)äîäaä-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ
íéäìà àøiå eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ék¦«
i"yx£NÚiÂ∑ ּובקֹומתן ּבתּקּונן ּבצביֹונם, .ּתּקנם «««ְְְְְִִִָָָָָ

(åë)ecøéå eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®§¦§Á
-ìëáe õøàä-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨¨½̈¤§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä̈¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ∑ויתקּנאּו הּמלאכים ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: למדנּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבפמליא  נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשה ּוא ּבהם. נמל לפיכ מיכה:ּבֹו, לֹו ׁשאמר ּבאחאב, מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
לפניו? ּוׂשמאל ימין יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ"ראיתי

ּפתּגמא  עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו ּכאן אּלא אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ּובמאמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּבמעׂשה ּבפמליא  קנאה יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי אין אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
‡„Ì.ּבראׁשית  ‰NÚ∑ ּפי על מּללּמד אף הּכתּוב נמנע לא לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ּביצירתֹו סּיעּוהּו ׁשּלא ְִֵ«¬∆»»ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

מדּבר  ׁשהיה למדנּו לא אדם", "אעׂשה ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל נמל הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדר
ּותׁשּובתֹו עצמֹו, עם אּלא ּדינֹו, ּבית 'וּיבראּו'עם ּכתב ולא האדם" את אלהים "וּיברא ּבצּדֹו: ∑eÓÏˆa.ּכתב ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿«¿≈

ׁשּלנּו ּולהׂשּכיל ∑e˙eÓ„k.ּבדפּוס ‰Ìi.להבין ˙‚„a ec¯ÈÂ∑ רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון זכה,יׁש ירידה: ּולׁשֹון ְִֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿««»ְְְִִֵֶַַָָָָ
ּבֹו מֹוׁשלת והחּיה לפניהם ירּוד נע ׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות. ּבחּיֹות .רֹודה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפמליאפמליאפמליאפמליא נמלנמלנמלנמל כו)ההההּוּוּוּואאאא א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא מא, ּכאן (זבחים אבל אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים עצתֹו חבּורת ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבּגמרא  א לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ּבׂשפת ּתבה זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּכתב
ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו חבּורת  (ּכניסת ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ספ"ה)ּפרׁשּה פמיליי (סוטה לבּטאּהאיתא: יׁש זה ּולפי א. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ּפמליא ולא חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א עזרא עזרא עזרא עזרא פמיליא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹ

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

ÓÏˆa‡כו  ‡LÈ‡ „È·Ú ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚ·e ‡nÈ Èea ÔeËÏLÈÂ ‡˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ck¯Ó‡iÂ.‰iÁ LÙ. הֹוליד ּכלל לאׁשר «…∆∆∆«»ֲִֶַַָ
והארץ, והּמים ׁשהם .Ó‰a‰האדם:ּגם האׁש ְְִֵֶַַַָָָָָָ¿≈»ֵֶ

ולאכֹול:לצרכם,אדם ּבני עם  .NÓ¯Âלרּכֹוב ְְְְְֱִִֵֶָָָָ»∆∆
ההֹולכים הּקטּנים .‡¯B˙ÈÁÂıהארץ:על הם ְְִִֵֶַַַַָָ¿«¿∆∆

האחרֹון יּׁשּוב.ׁשם ׁשאין ּבּׂשדה ׁשהם והּוי"ו ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבמּלת "וחיתֹו,נֹוסף "מים למעינֹוּכמֹו ּבנֹו", ְְְְְְְְִִַַַַָ

":עֹור ב  ְ
ekÌ„‡ ‰NÚ.יׁש" מּלת ּכי נעׂשה"אֹומרים «¬∆»»ְֲִִִֵֶַַ

היהנפעל,מּבנין ּתֹוארׁשם  "ואׁשר נעׂשה ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
"ּבצל ואמרּואחד",ליֹום  -ּכי ּכדמּותנּו" מנּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

אלה מׁשה,ּדברי  "וּיברא האדם את ים ּופירּוׁש ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשהּוי"ו ּבצלמֹו" ויפרׁשּום,האד אל ׁשב - ְְְִֶֶַַָָָָָָ

- אלהים" עׂשה","עם ּדבק ׁשהאלהים "ּבצלם ְֱֱִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ
האלהיםאמר ּלּוּכאי  ּבצלם.את עׂשה ּכי האדם ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
ראּוי לב,חסר הּפירּוׁשוזה  הראׁשֹון  היה ּכי ְֲִִֵֵֶַַָָָָ

יהיוּיאמר ּכן:להיֹות .אדם נעׂשה אלהים ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ
איוי"ו ּגם ּבצלמֹו.עׂשהּווכן יׁשּוב ּבצלמֹו ְְְְְֲֵֵַַַָָָ
והּנהאל  ׁשּיהיה.קֹודם צלםלֹויׁשהאדם, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

"ׁשֹופיׁשּטעם ּומה  ּבאדם האדםּדם ּכי ִֵֵַַַַָָָָָָ
ּבצלם,ׁשּנברא ּבעבּוריּׁשפ"ּדמֹו ּגם האדם ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּפירּוׁשויאמר ם.צל חּיה נפׁשלכל  ּכי הּגאֹון, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
וטעמֹו:,ּבּממׁשלה -ּכדמּותנּו""ּבצלמנּו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָ

ׁשראה הי ּבחכמה ּבּצלם טֹובה ּובעבּור א,ּכי ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
סמכֹוּכבֹוד  וכןאל האדם "ּומארצֹוהאלהים. ְְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹ

הארץ ּכי יצאּו", ּבמּלת ואמר ּומלֹואּה.לה' ְְְִִֶַַַָָָָָָ
מנהג ׁשּכן רּבים,לׁשֹון היאואם נעׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

את ּגם לונּתנה "וכמֹוהּולדּבר,הּמלכים ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ
"א ּוליקדם נאמר "זאת", נּכה אּוכל מל ּכא", ְֳֵֶַַַַַָָֹ

העדיםּבֹו". "ׁשקר עדי ואּלה ּכי ונּתנה הם, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ
והּוי"ו נּתנה",ר והעי "וכמֹוהּונפעל,ּבנין "ל ְְְְְְְִִִִַַָָָָָ
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(æë)íéäìà àøáiå|àøa íéäìà íìöa Bîìöa íãàä-úà ©¦§¨¸¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´
:íúà àøa äá÷ðe øëæ BúàŸ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

i"yx£BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ∑ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא ּבמאמר נברא ׁשהּכל לֹו, העׂשּוי (תהלים ּבדפּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אֹומר:קלט) הּוא וכן ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, ידי על העׂשּויה ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי "וּתׁשת :ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

חֹותם" ּכחמר ּתתהּפ".B˙‡ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡ ÌÏˆa∑ הּוא יֹוצרֹו ּדיֹוקן צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל .ּפרׁש ְְִֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ»»…ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
Ì˙‡ ‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ∑ ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו אּגדה, מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: הּוא ּולהּלן »»¿≈»»»…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ּכיצד  ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ׁשנבראּו הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ּכ ואחר ראׁשֹונה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּבריאה
אחר  ּבמקֹום ל ּופרׁש .ּברּיתן, ְְְִֵֵַַָָָ

(çë)eáøe eøt íéäìà íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå©§¨¤́Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²
íéîMä óBòáe íiä úâãa eãøe äLáëå õøàä-úà eàìîe¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦

:õøàä-ìò úNîøä äiç-ìëáe§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤
i"yx£‰L·ÎÂ∑,וי"ו ׁשּדרּכֹוחסר ׁשהאיׁש ללּמד ועֹוד, יצאנית. ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ללּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

האּׁשה  ולא ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה .לכּבׁש, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹֻ

(èë)áNò-ìk-úà íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå|òøæ ©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤Ÿ¥´©
Ba-øLà õòä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìò øLà òøæ¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²£¤¬

:äìëàì äéäé íëì òøæ òøæ õò-éøô§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«
i"yx£ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑ להמית ּולאׁשּתֹו לאדם הרׁשה ולא למאכל וחּיֹות ּבהמֹות להם הׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

אׁשר ּברּיה  רמׂש "ּכל ׁשּנאמר: ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם. יחד יאכלּו עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכל  את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהּתרּתי עׂשב", "ּכירק וגֹו'", חי  עזרא עזרא עזרא עזרא ."הּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ì)ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe|NîBø §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
äìëàì áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤§¨§¨®

:ïë-éäéå©«§¦¥«

(àì)ãàî áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−§®Ÿ
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

i"yx£ÈMM‰ ÌBÈ∑ יׂשראל עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם ׁשהתנה לֹומר ּבראׁשית, מעׂשה ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף «ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ה  "יֹום עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם הּׁשּׁשי", "יֹום אחר: ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי ּבסיון.חמּׁשה ׁשּׁשי הּוא ספרים (ּׁשּׁשי", ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻ

‡ÔÈ‰Ïכז  ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc d˙È ‡¯a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿

e‚Òeכח  eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
Èea eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ ‡ÙBÚ·e ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

aÒÚ‡כט  Ïk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ Èc Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈ƒ¿¿«ƒ««≈»«¿»¿»
dÚ¯Ê ¯·c ‡ÏÈ‡ È¯Èt d· Èc ‡ÏÈ‡ Ïk»ƒ»»ƒ≈≈≈ƒ»»¿««¿≈

:ÏÎÈÓÏ ‡‰È ÔBÎÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿»¿¿≈¿≈»

„iÓL‡ל  ‡ÙBÚ ÏÎÏe ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏe¿»≈««¿»¿»»ƒ¿«»
‡˙ÈÁ ‡LÙ d· Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ÏÎÏe¿…¿»≈««¿»ƒ≈«¿»«¿»

:ÔÎ ‰Â‰Â ÏÎÈÓÏ ‡aÒÚ ˜B¯È Ïk ˙È»»¿ƒ¿»¿≈»«¬»≈

ÁÏ„‡לא  ÔÈw˙ ‡‰Â „·Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לעתיד והּטעם עבר,ּפעל ּכל ּכמׁשּפט הׁשיבֹו ְְְֱִִִֶַַַַַַָָָֹ
ונּכהלותּנתן אֹו. ּומחנהּו. הּוא - יהיה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

"הּפעל,ׁשם  ּכי ",אנּקּךלא ונּקה ּכמֹו ואף ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹֹ
ׁשּלא ּבנין יבאלא ּכי",נּכּו"לא ׁשּמצאנּו ְִִֶֶָָָָֹֹֹֹֻ

מׁשה ורּבימהּכבד.אם ּכיּפֹועלֹוׁשם נזּכר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
קדם "נאמר ּומּלת.ּבספרֹוטעההּספרּדי הּכהן  ְְְֳִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ּדנּיאלארמית מלּכא" ידּבר ואי ּבלׁשֹון היא, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשהיהעם ּגדּוּלה  ועּתה מלכים מלנבּוכדנּצר . ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכ ּדע, לכבֹוד בראׁשית מעׂשה ּכל י אפרׁש: ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָ
נברא הֹוציאה והּצמחים .הּׁשם ּבמצות האדם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ

ואחר אֹותם  החּיֹות. נפׁשֹות וכל והּמים, הארץ ְְְְִֶַַַַַַָָָָָ

-נעׂשה לּמלאכים הּׁשם אמר ּכן  אנחנּואדם ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ואחרהּמים ולא ּבֹו,נתעּסק ׁשּידענּווהארץ. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכלׁשֹון ּדּברה המדּבר ּכיאדם,ּבני ׁשהּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
איׁשלדּבר יּוכלולא הּׁשֹומע,ּכן ּגם אדם  ְְִֵֵֵַַַַַָָֹ

מּמּנּו,ּדברים  ּבּׁשפל אֹו עליו על רק ּבּגבֹוּה ְִִֵֶַַַַַָָָָָ
וכןּדר האדם, "יד הארץ",ּפי "אמר ּדמּות ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

חלילה וחלילה ּתבל".עפרֹות ו"ראׁשהּירּדן", ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹ
ּד וכןלּׁשם מּות להיֹות מי ואל "אמר . ְְְְִִֵֵֶַַָ

ּובעבּור תדּמיּוני  העליֹונה ׁשּנׁשמת ". האדם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
נמׁשלתׁשאינּנה  וׁשאינּנה לּׁשם,ּהּבחּיּות מתה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

והיא  האדםמלאה ּגּוף, וגּוף ּכעֹולם ּכּוּלֹו, ְְְְִֵָָָָָ

יהי ּובּקטן החל ּבּגדֹול אׁשר מבֹורהּׁשם קטן. ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וגםּכּלה  ׁשראהאמר . אלהים ּכבֹוד הּנביא ְְֱִִִֶַַַָָָָָֹ

והּואוהּׁשם .אדם ּכמראה האחד, יֹוצר הּוא ְְְְֵֵֵֶַַָָָָ
הּכל, והּוא ואדם לפרׁשאּוכל ולא הּכל, . ְְְְֵַַַָָָֹֹֹ

ּבּתחּל וגם אחד והּנֹופרצּופין,ּבׁשני ה נברא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
אלהיםׁשנים הּוא ּבצלם והּנה .,והּוא מלא ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹ

ּורבּיהזכר נברא ּפרּיה ּומּלת ּבאדם ּונקבה. ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָ
ּכמֹו היא, הּוא רק הּמים,ּבבריאת ּברכה ְְְִִִִַַַַָָ

זה ז קדמֹונינּוהעּתיקּוה מצוה, וׂשמּו "ל, ְְְְִִֵֶֶַָָָ
:לּדבר זכר ק הּפסּו ֵֶַַָָָ

hkÌÎÏ Èz˙ ‰p‰ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ הּתיר . «…∆¡…ƒƒ≈»«ƒ»∆ִִ

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּבסיון  ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, הּׁשּׁשי" "יֹום וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום הּמּוכן )אחרים, ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּתֹורה  עזרא עזרא עזרא עזרא .למּתן אבןאבןאבןאבן ְַַָ

á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«

(á)úaLiå äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®©¦§ŸÆ
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑:אֹומר ׁשמעֹון מחל רּבי להֹוסיף צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ודם ּבׂשר «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ע  ׁשּיֹודע הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּקדׁש, ּורגעיו,על הּׂשערה ּתיו ּכחּוט ּבֹו ּדבר נכנס ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּמלאכה  ונגמרה ּכלתה מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם היה מה .אחר: ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשערהערהערהערה ּכּכּכּכחחחחּוּוּוּוטטטט ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו נכנסנכנסנכנסנכנס .... .... הקהקהקהקּבּבּבּב""""הההה ב)אבלאבלאבלאבל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
וּדאי  ׁשהּוא ּבׁשעה ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבבין רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש
הקּב"ה  וגם ּכזה, חּיּוב יׁש סֹוף סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו יֹודע אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיֹום.

ּדקרא טעמא הּדֹורׁש ׁשמעֹון, רּבי – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ׁשאלה לתרץ ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו קטו,חּיב (ב"מ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
הזה.א) הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּי לא החּיּוב ׁשּטעם ּומּכיון עזרא עזרא עזרא עזרא , אבןאבןאבןאבן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(â)Bá ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´³
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL̈©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑,ּבּמן ּבּמּברכֹו וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ירד הּׁשבּוע ימי ׁשּלא ׁשּכל ן «¿»∆«¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
העתיד  על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל BNÚÏ˙.ירד ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑,ּבׁשּבת לעׂשֹות ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

רּבה  ּבבראׁשית ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה .ּכפל ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 14 cenr dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d`ixAAW oFxQgde zEnlXd©§¥§©¦¨¤©§¦¨

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת:::: אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ג)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ּבּבּבּברארארארא (ב, ֱֱֱֱֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּכאן  ּכתיב אין ועׂשה ּברא אׁשר לעׂשֹות, אלקים ּברא אׁשר ּדכתיב הּוא הדא עׂשּיה, צריכין ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּכל

ּתּקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות, ו)אּלא יא, פרשה רבה (בראשית ֲִִֶֶַַַָָֹ
הּדעת  עץ ּבחטא ּכ ואחר נברא, מּלּואֹו ׁשעל לתרץ (ואין נברא" מליאתֹו על "עֹולם ז"ל למאמרם סֹותר זה מאמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָלכאֹורה

עצמּה). הּבריאה מּצד הּוא ּדהחּסרֹון ּברא" ּד"אׁשר הלׁשֹון מּפׁשט יקׁשה ּדעדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻנתקלקל,
הּנה  הּׁשביעי, יֹום מּגיע ּכאׁשר א נברא, מּלּואֹו על ּבראׁשית, ימי ּבׁשׁשת ׁשּנברא ּכפי ׁשהעֹולם אמת הן ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁש
ּבׁשׁשת  ׁשּנברא ּכמֹו – העֹולם זֹו, ּדרּגא ּולגּבי החל. ימי מּבׁשׁשת יֹותר נעלית לדרּגא להתעּלֹות אפׁשר הּׁשּבת ּדיֹום העּלּוי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמּצד

ּתּקּון. וצרי חסר – החל ְְִִֵֵַָָֹימי
עּתה, מּצבֹו לגּבי ּכי יֹותר, נעלה ּבאפן ה' את לעבד מּמּנּו נדרׁש יֹותר, נעלית לדרּגא האדם מתעּלה ּכאׁשר ה': ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּוכמֹו

ׁשלמה). עבֹודתֹו היתה הּקֹודם מּצבֹו ׁשּלגּבי (הגם ּבׁשלמּות אינּה הּקֹודמת ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעבֹודתֹו
ּבצדקה  יֹותר להרּבֹות עליו רכּוׁשֹו, ּגדל ׁשּכאׁשר מּובן זה ּולפי רכּוׁשֹו. ּגדל לפי הּוא הּצדקה נתינת חּיּוב הּצדקה: מצות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּובדגמת

ּבׁשלמּות). הּצדקה מצות קּים הּקֹודם ׁשּבמּצבֹו (אף־על־ּגב ּכמּקדם ּבנתינתֹו להסּתּפק יכֹול ואינֹו עּתה, מּצבֹו ּכפי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולתת

ÔB‰ÈÏÈÁ:א  ÏÎÂ ‡Ú¯‡Â ‡iÓL eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿»¿»≈≈

Ú·„ב  Èc dz„·Ú ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÈÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈¿»¿»¿ƒ»»¬ƒ¿≈ƒ¬»
:„·Ú Èc dz„·Ú ÏkÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÁÂ¿«¿»¿ƒ»»ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¬»

d˙Èג  LÈc˜Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡¯· Èc dz„·Ú ÏkÓ Á d· È¯‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אדם  לאכֹול חּיה נפׁשּבֹוׁשּיׁשּולכללבני ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
וכלּכל  והעׂשב ,לאדם מּוּתר עץּפרי עׂשב, ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּולכל לחּיֹות הּתיר לא ּכה ועד .רֹומׂשהּירק ְְִִֵַַַַָָָֹֹ
הּמּבּול:אחר עד הּבׂשר ַַַַַַָָ

`l‡¯iÂ.ÈMM‰ ÌBÈ ׁשּיֹום אֹומרים יׁש . ««¿«ƒƒְִֵֶ
,הּׁשביעי.סמּו יֹום וכן הּׁשּׁשי. לּגלּגל וטעם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָ

זה ּובעל ואין הּׁשּׁשיאמת. אנׁשי ּדעת על יֹום ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַ

יֹוכיח. ׁשהּוארק הּמּזלֹות י ֹום ׁשּׁשי ּפירּוׁשֹו, ִִִֵֶַַַַָ
ונמצ לּיֹום  הּׁשביעי. יֹום וכן ּכן א הראׁשֹון, ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ורּב הּיׂשראלי", ּכמֹוהם."איׁש "רקיע ּכן ּגם ים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ׁשהּוא הרקיע - ׁשמים:הּׁשמים" ִִִֶַַַַָָָָ

`elÎÈÂ. נקראמהּבנין ּפֹועלֹו,ׁשם ׁשּלא «¿Àְְֲִִֵֵֶַָָֹ
נׁשלמּו.ּכל "ויכּסּוּומׁשקלֹו - וטעמֹו ההרים", ְְְְְְִִִֶַַָָָֻ

הםּבכלל ּים וה  ּכי אחת:ּכאגּוּדה הארץ, ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

aÏÎÈÂÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ אֹומרים יׁש . «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְִֵ
נבראים, הּימים ׁשביעיּובבריאת ּכי ׁשלמה יֹום ְְְְִִִִִִִִַַָָָָ

ּכי ּתפל הּפירּוׁשוזה הּמלאכה. אֹומרים ויׁש . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבי  "קֹודם,ׁשּטעמֹו"תיׁש ׁשֹור לא ּכמֹו תחסם ְְְֵֵֶֶַַֹֹ

א" ּתׁשּביתּוּבּיֹום ּבדיׁשֹו", ".ׂשאר הראׁשֹון ְְְִִִַַַָֹ
הּצרה,ולּמה  מעׂשה,אינּנּומעׂשה וכּלּוי זאת ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
וכןמעׂשה עׂשה לא אמר ּכאיּלּו ויכל,ּפירּוׁש. ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ



מי ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּבסיון  ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, הּׁשּׁשי" "יֹום וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום הּמּוכן )אחרים, ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּתֹורה  עזרא עזרא עזרא עזרא .למּתן אבןאבןאבןאבן ְַַָ

á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«

(á)úaLiå äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®©¦§ŸÆ
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑:אֹומר ׁשמעֹון מחל רּבי להֹוסיף צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ודם ּבׂשר «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ע  ׁשּיֹודע הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּקדׁש, ּורגעיו,על הּׂשערה ּתיו ּכחּוט ּבֹו ּדבר נכנס ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּמלאכה  ונגמרה ּכלתה מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם היה מה .אחר: ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשערהערהערהערה ּכּכּכּכחחחחּוּוּוּוטטטט ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו נכנסנכנסנכנסנכנס .... .... הקהקהקהקּבּבּבּב""""הההה ב)אבלאבלאבלאבל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
וּדאי  ׁשהּוא ּבׁשעה ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבבין רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש
הקּב"ה  וגם ּכזה, חּיּוב יׁש סֹוף סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו יֹודע אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיֹום.

ּדקרא טעמא הּדֹורׁש ׁשמעֹון, רּבי – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ׁשאלה לתרץ ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו קטו,חּיב (ב"מ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
הזה.א) הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּי לא החּיּוב ׁשּטעם ּומּכיון עזרא עזרא עזרא עזרא , אבןאבןאבןאבן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(â)Bá ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´³
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL̈©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑,ּבּמן ּבּמּברכֹו וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ירד הּׁשבּוע ימי ׁשּלא ׁשּכל ן «¿»∆«¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
העתיד  על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל BNÚÏ˙.ירד ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑,ּבׁשּבת לעׂשֹות ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

רּבה  ּבבראׁשית ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה .ּכפל ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 14 cenr dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d`ixAAW oFxQgde zEnlXd©§¥§©¦¨¤©§¦¨

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת:::: אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ג)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ּבּבּבּברארארארא (ב, ֱֱֱֱֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּכאן  ּכתיב אין ועׂשה ּברא אׁשר לעׂשֹות, אלקים ּברא אׁשר ּדכתיב הּוא הדא עׂשּיה, צריכין ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּכל

ּתּקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות, ו)אּלא יא, פרשה רבה (בראשית ֲִִֶֶַַַָָֹ
הּדעת  עץ ּבחטא ּכ ואחר נברא, מּלּואֹו ׁשעל לתרץ (ואין נברא" מליאתֹו על "עֹולם ז"ל למאמרם סֹותר זה מאמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָלכאֹורה

עצמּה). הּבריאה מּצד הּוא ּדהחּסרֹון ּברא" ּד"אׁשר הלׁשֹון מּפׁשט יקׁשה ּדעדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻנתקלקל,
הּנה  הּׁשביעי, יֹום מּגיע ּכאׁשר א נברא, מּלּואֹו על ּבראׁשית, ימי ּבׁשׁשת ׁשּנברא ּכפי ׁשהעֹולם אמת הן ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁש
ּבׁשׁשת  ׁשּנברא ּכמֹו – העֹולם זֹו, ּדרּגא ּולגּבי החל. ימי מּבׁשׁשת יֹותר נעלית לדרּגא להתעּלֹות אפׁשר הּׁשּבת ּדיֹום העּלּוי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמּצד

ּתּקּון. וצרי חסר – החל ְְִִֵֵַָָֹימי
עּתה, מּצבֹו לגּבי ּכי יֹותר, נעלה ּבאפן ה' את לעבד מּמּנּו נדרׁש יֹותר, נעלית לדרּגא האדם מתעּלה ּכאׁשר ה': ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּוכמֹו

ׁשלמה). עבֹודתֹו היתה הּקֹודם מּצבֹו ׁשּלגּבי (הגם ּבׁשלמּות אינּה הּקֹודמת ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעבֹודתֹו
ּבצדקה  יֹותר להרּבֹות עליו רכּוׁשֹו, ּגדל ׁשּכאׁשר מּובן זה ּולפי רכּוׁשֹו. ּגדל לפי הּוא הּצדקה נתינת חּיּוב הּצדקה: מצות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּובדגמת

ּבׁשלמּות). הּצדקה מצות קּים הּקֹודם ׁשּבמּצבֹו (אף־על־ּגב ּכמּקדם ּבנתינתֹו להסּתּפק יכֹול ואינֹו עּתה, מּצבֹו ּכפי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולתת

ÔB‰ÈÏÈÁ:א  ÏÎÂ ‡Ú¯‡Â ‡iÓL eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿»¿»≈≈

Ú·„ב  Èc dz„·Ú ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÈÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈¿»¿»¿ƒ»»¬ƒ¿≈ƒ¬»
:„·Ú Èc dz„·Ú ÏkÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÁÂ¿«¿»¿ƒ»»ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¬»

d˙Èג  LÈc˜Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡¯· Èc dz„·Ú ÏkÓ Á d· È¯‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אדם  לאכֹול חּיה נפׁשּבֹוׁשּיׁשּולכללבני ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
וכלּכל  והעׂשב ,לאדם מּוּתר עץּפרי עׂשב, ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּולכל לחּיֹות הּתיר לא ּכה ועד .רֹומׂשהּירק ְְִִֵַַַַָָָֹֹ
הּמּבּול:אחר עד הּבׂשר ַַַַַַָָ

`l‡¯iÂ.ÈMM‰ ÌBÈ ׁשּיֹום אֹומרים יׁש . ««¿«ƒƒְִֵֶ
,הּׁשביעי.סמּו יֹום וכן הּׁשּׁשי. לּגלּגל וטעם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָ

זה ּובעל ואין הּׁשּׁשיאמת. אנׁשי ּדעת על יֹום ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַ

יֹוכיח. ׁשהּוארק הּמּזלֹות י ֹום ׁשּׁשי ּפירּוׁשֹו, ִִִֵֶַַַַָ
ונמצ לּיֹום  הּׁשביעי. יֹום וכן ּכן א הראׁשֹון, ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ורּב הּיׂשראלי", ּכמֹוהם."איׁש "רקיע ּכן ּגם ים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ׁשהּוא הרקיע - ׁשמים:הּׁשמים" ִִִֶַַַַָָָָ

`elÎÈÂ. נקראמהּבנין ּפֹועלֹו,ׁשם ׁשּלא «¿Àְְֲִִֵֵֶַָָֹ
נׁשלמּו.ּכל "ויכּסּוּומׁשקלֹו - וטעמֹו ההרים", ְְְְְְִִִֶַַָָָֻ

הםּבכלל ּים וה  ּכי אחת:ּכאגּוּדה הארץ, ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

aÏÎÈÂÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ אֹומרים יׁש . «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְִֵ
נבראים, הּימים ׁשביעיּובבריאת ּכי ׁשלמה יֹום ְְְְִִִִִִִִַַָָָָ

ּכי ּתפל הּפירּוׁשוזה הּמלאכה. אֹומרים ויׁש . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבי  "קֹודם,ׁשּטעמֹו"תיׁש ׁשֹור לא ּכמֹו תחסם ְְְֵֵֶֶַַֹֹ

א" ּתׁשּביתּוּבּיֹום ּבדיׁשֹו", ".ׂשאר הראׁשֹון ְְְִִִַַַָֹ
הּצרה,ולּמה  מעׂשה,אינּנּומעׂשה וכּלּוי זאת ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
וכןמעׂשה עׂשה לא אמר ּכאיּלּו ויכל,ּפירּוׁש. ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ



ziy`xaמב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
הּמעׂשה", "ימי  - ּומּצבֹו מעמדֹו מּצד הּׁשלמּות ּבתכלית היה ּבראׁשית, ימי ּבׁששת ׁשּנברא ּכפי העֹולם ּדידן: ּבּנּדֹון ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּדר־זה
ו"צרי ּכ"חסר" נחׁשבת החל ימי ּדׁשׁשת הּׁשלמּות לגּביו הּנה נעלית, קדּׁשה ּבעֹולם ונמׁשכת הּׁשּבת יֹום מּגיע ּכאׁשר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻא

עזרא עזרא עזרא עזרא ּתּקּון". אבןאבןאבןאבן ִ

(ã)õøàäå íéîMä úBãìBú älàaäúBNò íBéa íàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À£²
:íéîLå õøà íéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦

i"yx£‰l‡∑ למעלה האמּורים.'‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙∑ׁשּכּלם נבראּוללּמד ≈∆ְְֲִַָָ¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬ְְְְִֶֶַָֻ
יצר  הּׁשם, ׁשל אּלּו אֹותּיֹות ּבב' עֹולמים", צּור ה' "ּביּה ׁשּנאמר: ּבראם, ּבה"א ּבהּבראם, אחר: ּדבר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבראׁשֹון.

ּבה"א. נברא הּזה ׁשהעֹולם ּכאן, ולּמד עֹולמים, ּבתׁשּובה,(ׁשני לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ּכ למּטה, ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י' ּכמֹו מּועטים זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּצּדיקים לֹומר ּביּו"ד, נברא הּבא ּכה"א )ועֹולם ׁשחת, לראֹות למּטה הרׁשעים ׁשּירדּו רמז ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשם  ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה צדדיה מּכל ׁשּסתּומה עזרא עזרא עזרא עזרא .זאת אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

(ä)ìëå|äãOä áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−
íãàå õøàä-ìò íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ©¨½̈¤§¨¨´

:äîãàä-úà ãáòì ïéà©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑,הטרים לֹומר נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, לא' 'עד לׁשֹון ׁשּבּמקרא טרם ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

אחר: ועֹוד מֹוכיח. וזה הקּדים, יאמר היה ּכאׁשר לא עדין ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון. לא עדין ּתיראּון", טרם "ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
אדם  ׁשּנברא קדם ּבּׁשּׁשי העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ‰O„‰.ּבארץ, ·NÚ ÏÎÂ∑ ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי צמח, לא עדין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ¿»≈∆«»∆ְֲִִִֶַַַָָֹ

ולּמה? ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על אּלא יצאּו, לא הארץ", ‰ÈËÓ¯."וּתֹוצא ‡Ï Èk∑?המטיר לא ּטעם ּומה ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹƒ…ƒ¿ƒְִִַַַֹ
התּפּלל  לע ֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא ּגׁשמים, ׁשל ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד אין ׁש"אדם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹלפי

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, ‡ÌÈ‰Ïעליהם ׁשמֹו.∑‰' הּוא ּכל,ה' על  וׁשֹופט  ׁשּליט ׁשהּוא וכן אלהים, ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ¡…ƒְְְֱִִֵֵֶַַֹֹ
אלהים  ׁשהּוא ה' ּפׁשּוטֹו: לפי מקֹום ּבכל זה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרּוׁש אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִֵֶֶָָֹ

(å):äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ּברּיתֹו ׁשלענין זה, ּכגּבל אדם, ונברא העפר, לׁשרֹות עננים והׁשקה הּתהֹום העלה אדם. ּנֹותן ׁשל ¿≈«¬∆ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

"וּייצר  ּכ ואחר "והׁשקה", ּכאן אף העּסה, את לׁש ּכ ואחר עזרא עזרא עזרא עזרא ."מים אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(æ)çtiå äîãàä-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈©¦©¬
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

i"yx£¯ˆÈiÂ∑.הּמתים לתחּית ויצירה הּזה לעֹולם יצירה יציר ֹות, נכּתב ׁשּתי לא לּדין, עֹומדת ׁשאינּה ּבבהמה, אבל «ƒ∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יּודי"ן  ׁשני ‰‡„Ó‰.ּביצירתּה ÔÓ ¯ÙÚ∑ ּתהא ׁשם ׁשּימּות, מקֹום ׁשּבכל רּוחֹות, מארּבע האדמה מּכל עפרֹו צבר ְִִִֵָָ»»ƒ»¬»»ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

לֹו ּתהיה הלואי אמר: לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ׁשּנאמר מּמקֹום עפרֹו נטל אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָקֹולטּתֹו
לעמד  ויּוכל ÂÈt‡a.ּכּפרה ÁtiÂ∑.העליֹונים מן ּונׁשמה הּתחּתֹונים מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן עׂשאֹו ְֲַַַָָֹ«ƒ«¿«»ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

‡˙e‡È¯aד  „k ‡Ú¯‡Â ‡iÓL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«¿«»¿«¿»«ƒ¿¿ƒ
:‡iÓLe ‡Ú¯‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¬«¿»¡…ƒ«¿»¿«»

ÏÎÂה  ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו  ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

‡„Ó˙‡ז  ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL È‰Bt‡a ÁÙe¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ Áe¯Ï¿«¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם וּיׁשּבת ּגם  :‰NÚ ¯L‡ BzÎ‡ÏÓ. ּבּיֹום ְְִַַַַֹ¿«¿¬∆»»ַ
יֹום טרם וטעםהּׁשּבת הּׁשּׁשי :˙aLiÂÌBia ְִִֶֶַַַַַָ«ƒ¿…«

BzÎ‡ÏÓ ÏkÓ ÈÚÈ·M‰. ׁשּברא:הּבריאֹות מּכל «¿ƒƒƒ»¿«¿ְִִֶַָָָ
bÌÈ‰Ï‡ C¯·ÈÂ.ּתֹוספֹות ּפירּוׁש - ּברכה «¿»∆¡…ƒְֵָָָ

ּכח ּדמּותּבּגּופֹות ּתתחּדׁשהּזה ּובּיֹום טֹובה. ְְִֵֶַַַַַָֹ
:והּׂשכל ההּכרה ּכח ּובּנׁשמֹות ּבּתֹולדֹות, ְְֵֶַַַַַַָָָָֹ

B˙B‡ Lc˜ÈÂנעׂשתה ׁשּלא ּכמֹוּבֹו. מלאכה «¿«≈ְְְֶֶֶָָָֹ
BNÚÏ˙ּופירּוׁשחבריו: ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡. ֲֵֵָ¬∆»»¡…ƒ«¬

לעׂשֹות ּכח ּבהם ׁשּנתן הּמינים,ּבכל הּׁשרׁשים  ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

עׂשה ּגם עׂשה,ּתחת לעׂשֹותוהמפרׁש.ּדמּותם  ְְְֲֵַַַַַָָָָָָ
-ּתחת  ּכן אינּנּברא דעּתי.ּו הּגאֹון,ואמר לפי ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּיֹום  הּׁשֹומרים,על יׁשּוב וקּדּוׁשֹוׁשּברּכת ְְְִִִֶַַַַָ
קדֹוׁשים:מבֹורכים ׁשּיהיּו ְְְִִִֶָ

c˙B„ÏB˙ ‰l‡.,ׁשהֹולידּואּלה ּפירּוׁש: ≈∆¿ִֵֵֶֶ
Ì‡¯a‰aהרקיע ּבהיֹות ּומּלת ונראתה . הארץ. ¿ƒ»¿»ְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

˙BNÚ ÌBÈa לעׂשֹות "וימהר והעד, ּתּקּון. הּוא . ¿¬ְְֲִֵֵַַַָ
וא  "ּבראתיו" וכן יצרּתיו""ּכן חר אֹותֹו", ְְְְְִִֵֵַַַָ

עׂשיתיו":"ּכן ואחר ְֲִִֵַַ

dÁÈN ÏÎÂּבין" וכן עץ, ".ינהקּוׂשיחים . ¿»ƒ«ְְִִִֵֵֵָ
עץ ׁשהּוא ּדעּתי ּבעבּורּפרי ועל ׁשּנמׁשל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַ

והּנהאל האדם ּובד וסעיף וניב ׂשיח עץ, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
:וסרעף ואמיר  ְְְִַָָ

e„‡Â.ׁשהּי אידם", "יֹום וכמֹוהּו עׁשן, ֹום ּכמֹו ¿≈ְְֵֶַָָָָ
ּכענן "יֹוםיּקרא הרע  והּטעם, עלה י וערפל". ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּמאֹורֹות,אד  ּבכח הארץ האדמה והׁשקה מן ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
ּפירּוׁשֹואמר והּגאֹון והצמיחּה. אד ולא ּכי ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

הארץ:יעלה  מן ֲִֶֶַָָ

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ּבּׁשליׁשי, לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים נבראּו ראׁשֹון ׁשּביֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלפי
ואם  ּוּבּתחּתֹונים, ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק לּתחּתֹונים. הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. מאֹורֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֻּברא

אחד  יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו ׁשּיהיּו ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש iÁ‰.לאו, LÙ∑ וחּיה ּבהמה אף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ∆∆«»ְְֵַַָָ
ודּבּור  ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, ח ּיה – אדם ׁשל זֹו א חּיה", "נפׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .נקראּו: אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

(ç)íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéýìà ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
:øöé øLà íãàä-úà¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

i"yx£Ì„wÓ∑ּבבריתא ּבמזרחֹו ראיתי וגֹו'"? האדם את וגֹו' "וּיברא ּכתיב: והרי ּתאמר, ואם הּגן. את נטע עדן ׁשל ƒ∆∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי מעׂשה,ׁשל ׁשּלאחריו ּכלל מהן, אחת וזֹו ת, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

"וּייצר  ּופרׁש חזר מעׂשיו. וסתם מהיכן, ּבריאתֹו סתם ּכלל, זהּו האדם" את וגֹו' "וּיברא ראׁשֹון: ׁשל ּפרטֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּוא
ואינֹו אחר, מעׂשה ׁשהּוא סבּור הּׁשֹומע ּתרּדמה. עליו וּיּפל עדן, ּבגן וּיּניחהּו עדן ּגן לֹו וּיצמח וגֹו'" אלהים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹה'
"וּיבא  לפרׁש ּכדי הּׂשדה" חּית ּכל האדמה מן וגֹו' ה' "וּיצר וכתב: חזר הּבהמה, אצל וכן ראׁשֹון. ׁשל ּפרטֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאּלא

הרקק  מן ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּולל ּמד ׁשם, לקרֹות האדם" עזרא עזרא עזרא עזרא .אל אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(è)äàøîì ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬§©§¤−
áBè úòcä õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾©©−©¬

:òøå̈¨«
i"yx£ÁÓˆiÂ∑ מדּבר הּכתּוב הּגן ‰Ôb.לענין CB˙a∑ הּגן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבאמצע אבןאבןאבןאבן ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

(é)äéäå ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨−̈
:íéLàø äòaøàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©§¨¨¬¨¦«

(àé)äìéåçä õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤©«£¦½̈
:áäfä íL-øLà£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑ּכמֹו ּפיׁשֹון, נקרא הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפׁשּתים  עֹובדי "ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ׁשהּוא "ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". .""ּופׁשּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ּפּפּפּפייייׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן נקראנקראנקראנקרא .... .... מתמתמתמתּבּבּבּברכיןרכיןרכיןרכין ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמימיוימיוימיוימיו ׁשׁשׁשׁשםםםם יא)ועלועלועלועל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
מאריכה  הּתֹורה ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש לא (והרי הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיׁש
לכל  הּמקֹור הם אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", וטֹוב למראה נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבׁשבחֹו
מתּברכין. מימיו - וׁשבח מעלה על מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ואבן . . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּנהרֹות

הּנהרֹות: ּבׁשאר והֹומה.ּגּגּגּגיחיחיחיחֹוֹוֹוֹוןןןןוכן הֹול וקּלין.חחחחּדּדּדּדקלקלקלקל– חּדין מימיו האדם.ּפּפּפּפרתרתרתרת– את ּומברין ורבים ּפרים מימיו עזרא עזרא עזרא עזרא – אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ÔÈÓ„˜lÓח  Ô„Ú· ‡˙Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ·Èˆe¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡¯· Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡¯‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰«¬ƒ

‡¯Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

f¯ˆÈiÂוּייצר הּמאֹורֹות. ּבכח מהּפעלים -. «ƒ∆ְְְִִֵֶַַַַָֹ
"וּייקץ הּקל,מהּבנין יּו"ד ׁשּלהםׁשהּפ"א  ּכמֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּכי ÂÈt‡aוטעם:נח" האדם, יחיה ׁשּבהם , ְַַַֹ¿«»ְִִֶֶֶָָָָ
האויר יֹוציאּו ויביאּוהחם הם הּלב, מחֹום ְֲִִִֵֵֵַַַָָ

iÁ‰וטעם:אחר אויר LÙÏׁשהל מּיד,. ְֲִֵַַַ¿∆∆«»ִֶַָָ
החּיֹות  :ּכּתינֹוקים ולא ,ּכמֹו ְְִִַַַֹ

gÚhiÂ.עדן,ׁשּנקראּבּמקֹום ּגןנטע ּוכבר «ƒ«ְְִֵֶֶַַָָָָָ
ּוׁשּופיר האדם.ּבֹוׂשם ועּתהמזרח,מּפאת  ְְְִִֵַַָָָָָָ

Ô„Úa" Ôb- אלהים" עצמֹוהּבי"ת ּגן מׁשרת »¿≈∆ְְֱִֵֵַַַָֹ
וכמֹוהּוּבגן ּבעדן,עּמֹו:ואחר מאל "אלהים. ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָֹ

וה"",ויעזרּךאבי אחרים. ‰‡„Ìא ורּבים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ»»»
",המנּׁשה "ׁשבט נמצאּגם סֹוד.לֹויׁש ְְִֵֵֶֶַַַָ

יּתכן".הארונה " ׁשהּוא ּכן,להיֹותֹווגם ּבעבּור ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
יהיהמהאדמה,נחצב ׁשם  עצם ׁשם והּוא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

:ּתאר וׁשם  ְֵַֹ
hÁÓˆiÂ. מהאדמה,עץּכל ׁשהצמיח ּובעת ««¿«ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבתֹוכֹוּבּגן,צמחּכן  ıÚÂעצים:ׁשנים ועֹוד ְְְִִֵֵַַַָָ¿≈

˙Úc‰דעּתי לפי .להיֹות ּדעת,להֹוסיףצרי «««ְְְְִִִִִַַַָ
יהיה ּדעת הּדעת,ועץּכן: אי ּכי ורע. טֹוב ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

,הארֹון סמּו" וכן ּבּתחּלה. נֹודע והּוא ְְְִֵַַָָָָ

"והּנבּואה הּברי  ורּבים עֹודד ת", הּנביא", ְְְְִִִֵַַַַָָ
ֵֶָּכאּלה:

i¯‰Â. הּנהרׁשּנברא וטרם היה מׁשקה האדם ¿»»ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ונראה ראׁשים מּלתואל"ף .צד לכל ה ּגן ׁשרׁש, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
"מראׁשֹותיכם"ּבמ  וטעמֹוּלת הראׁש:, מכּוּבד ְְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
`i„Á‡‰ ÌL. ּפיׁשֹוןאמר ּכי יאֹור הּגאֹון ≈»∆»ְִִַַָָ

קרֹובמצרים. ּגיחֹון ּכי יׂשראל,מארץ וידּוע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
והּוא אל א ֹותֹווהֹורדּתם "ּכתּוב ּכן ּכי ּגיחֹון", ְְְִִֵֶֶַָ

ּדרֹומית.מּפאת ּבא  והּוא ּכן,ּפרת ּגם מזרחית ְְְְְִִִִֵַַָָָ
מּפאת הארץ ּגבּול ּומפרׁשים מזרח.אחרית ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ



מג ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ּבּׁשליׁשי, לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים נבראּו ראׁשֹון ׁשּביֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלפי
ואם  ּוּבּתחּתֹונים, ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק לּתחּתֹונים. הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. מאֹורֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֻּברא

אחד  יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו ׁשּיהיּו ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש iÁ‰.לאו, LÙ∑ וחּיה ּבהמה אף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ∆∆«»ְְֵַַָָ
ודּבּור  ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, ח ּיה – אדם ׁשל זֹו א חּיה", "נפׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .נקראּו: אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

(ç)íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéýìà ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
:øöé øLà íãàä-úà¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

i"yx£Ì„wÓ∑ּבבריתא ּבמזרחֹו ראיתי וגֹו'"? האדם את וגֹו' "וּיברא ּכתיב: והרי ּתאמר, ואם הּגן. את נטע עדן ׁשל ƒ∆∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי מעׂשה,ׁשל ׁשּלאחריו ּכלל מהן, אחת וזֹו ת, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

"וּייצר  ּופרׁש חזר מעׂשיו. וסתם מהיכן, ּבריאתֹו סתם ּכלל, זהּו האדם" את וגֹו' "וּיברא ראׁשֹון: ׁשל ּפרטֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּוא
ואינֹו אחר, מעׂשה ׁשהּוא סבּור הּׁשֹומע ּתרּדמה. עליו וּיּפל עדן, ּבגן וּיּניחהּו עדן ּגן לֹו וּיצמח וגֹו'" אלהים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹה'
"וּיבא  לפרׁש ּכדי הּׂשדה" חּית ּכל האדמה מן וגֹו' ה' "וּיצר וכתב: חזר הּבהמה, אצל וכן ראׁשֹון. ׁשל ּפרטֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאּלא

הרקק  מן ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּולל ּמד ׁשם, לקרֹות האדם" עזרא עזרא עזרא עזרא .אל אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(è)äàøîì ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬§©§¤−
áBè úòcä õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾©©−©¬

:òøå̈¨«
i"yx£ÁÓˆiÂ∑ מדּבר הּכתּוב הּגן ‰Ôb.לענין CB˙a∑ הּגן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבאמצע אבןאבןאבןאבן ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

(é)äéäå ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨−̈
:íéLàø äòaøàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©§¨¨¬¨¦«

(àé)äìéåçä õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤©«£¦½̈
:áäfä íL-øLà£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑ּכמֹו ּפיׁשֹון, נקרא הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפׁשּתים  עֹובדי "ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ׁשהּוא "ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". .""ּופׁשּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ּפּפּפּפייייׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן נקראנקראנקראנקרא .... .... מתמתמתמתּבּבּבּברכיןרכיןרכיןרכין ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמימיוימיוימיוימיו ׁשׁשׁשׁשםםםם יא)ועלועלועלועל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
מאריכה  הּתֹורה ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש לא (והרי הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיׁש
לכל  הּמקֹור הם אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", וטֹוב למראה נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבׁשבחֹו
מתּברכין. מימיו - וׁשבח מעלה על מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ואבן . . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּנהרֹות

הּנהרֹות: ּבׁשאר והֹומה.ּגּגּגּגיחיחיחיחֹוֹוֹוֹוןןןןוכן הֹול וקּלין.חחחחּדּדּדּדקלקלקלקל– חּדין מימיו האדם.ּפּפּפּפרתרתרתרת– את ּומברין ורבים ּפרים מימיו עזרא עזרא עזרא עזרא – אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ÔÈÓ„˜lÓח  Ô„Ú· ‡˙Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ·Èˆe¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡¯· Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡¯‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰«¬ƒ

‡¯Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

f¯ˆÈiÂוּייצר הּמאֹורֹות. ּבכח מהּפעלים -. «ƒ∆ְְְִִֵֶַַַַָֹ
"וּייקץ הּקל,מהּבנין יּו"ד ׁשּלהםׁשהּפ"א  ּכמֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּכי ÂÈt‡aוטעם:נח" האדם, יחיה ׁשּבהם , ְַַַֹ¿«»ְִִֶֶֶָָָָ
האויר יֹוציאּו ויביאּוהחם הם הּלב, מחֹום ְֲִִִֵֵֵַַַָָ

iÁ‰וטעם:אחר אויר LÙÏׁשהל מּיד,. ְֲִֵַַַ¿∆∆«»ִֶַָָ
החּיֹות  :ּכּתינֹוקים ולא ,ּכמֹו ְְִִַַַֹ

gÚhiÂ.עדן,ׁשּנקראּבּמקֹום ּגןנטע ּוכבר «ƒ«ְְִֵֶֶַַָָָָָ
ּוׁשּופיר האדם.ּבֹוׂשם ועּתהמזרח,מּפאת  ְְְִִֵַַָָָָָָ

Ô„Úa" Ôb- אלהים" עצמֹוהּבי"ת ּגן מׁשרת »¿≈∆ְְֱִֵֵַַַָֹ
וכמֹוהּוּבגן ּבעדן,עּמֹו:ואחר מאל "אלהים. ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָֹ

וה"",ויעזרּךאבי אחרים. ‰‡„Ìא ורּבים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ»»»
",המנּׁשה "ׁשבט נמצאּגם סֹוד.לֹויׁש ְְִֵֵֶֶַַַָ

יּתכן".הארונה " ׁשהּוא ּכן,להיֹותֹווגם ּבעבּור ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
יהיהמהאדמה,נחצב ׁשם  עצם ׁשם והּוא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

:ּתאר וׁשם  ְֵַֹ
hÁÓˆiÂ. מהאדמה,עץּכל ׁשהצמיח ּובעת ««¿«ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבתֹוכֹוּבּגן,צמחּכן  ıÚÂעצים:ׁשנים ועֹוד ְְְִִֵֵַַַָָ¿≈

˙Úc‰דעּתי לפי .להיֹות ּדעת,להֹוסיףצרי «««ְְְְִִִִִַַַָ
יהיה ּדעת הּדעת,ועץּכן: אי ּכי ורע. טֹוב ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

,הארֹון סמּו" וכן ּבּתחּלה. נֹודע והּוא ְְְִֵַַָָָָ

"והּנבּואה הּברי  ורּבים עֹודד ת", הּנביא", ְְְְִִִֵַַַַָָ
ֵֶָּכאּלה:

i¯‰Â. הּנהרׁשּנברא וטרם היה מׁשקה האדם ¿»»ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ונראה ראׁשים מּלתואל"ף .צד לכל ה ּגן ׁשרׁש, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
"מראׁשֹותיכם"ּבמ  וטעמֹוּלת הראׁש:, מכּוּבד ְְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
`i„Á‡‰ ÌL. ּפיׁשֹוןאמר ּכי יאֹור הּגאֹון ≈»∆»ְִִַַָָ

קרֹובמצרים. ּגיחֹון ּכי יׂשראל,מארץ וידּוע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
והּוא אל א ֹותֹווהֹורדּתם "ּכתּוב ּכן ּכי ּגיחֹון", ְְְִִֵֶֶַָ

ּדרֹומית.מּפאת ּבא  והּוא ּכן,ּפרת ּגם מזרחית ְְְְְִִִִֵַַָָָ
מּפאת הארץ ּגבּול ּומפרׁשים מזרח.אחרית ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ



ziy`xaמד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(áé)ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤
:íäMä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑ והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)øeMà úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´©®
:úøô àeä éòéáøä øäpäå§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

i"yx£Ï˜cÁ∑ וקּלין חּדין האדם ∑t¯˙.ׁשּמימיו את ּומברין ורבין, ּפרין eM‡Â¯.ׁשּמימיו Lek∑,היּו לא עדין ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ְְִִִֵֶֶַָָָָָָ¿«ֲִַָֹ
העתיד  ׁשם על הּמקרא ‡eM¯.וכתב ˙Ó„˜∑אּׁשּור למזרחּה Ù¯˙.ׁשל ‡e‰∑ הּנזּכר ּכּלם, על ׁשם החׁשּוב על ְְִִֵֶַַַָָָƒ¿««ְְִֶַָָ¿»ְִֵֶַַַָָָֻ

יׂשראל  עזרא עזרא עזרא עזרא .ארץ אבןאבןאבןאבן ְִֵֶֶָ

(åè)dãáòì ïãò-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤§¨§−̈
ìe:døîL §¨§¨«

i"yx£ÁwiÂ∑ליּכנס.לקחֹו ּופּתהּו נאים רּבה ּבדברים עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבראׁשית אבןאבןאבןאבן «ƒ«ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

(æè)ïbä-õò ìkî øîàì íãàä-ìò íéäìà ýåýé åöéå©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈
:ìëàz ìëà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¬ŸŸ¥«

(æé)Eìëà íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úòcä õòîe¥¥À©©¸©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²£¨§¬
:úeîz úBî epnî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤−¬¨«

ÁÏ„a‡יב  Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג  ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡È˙ ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ

Cl‰Óיד  ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰Â ¯ez‡„ ‡ÁcÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

È‚a˙‡טו  d¯L‡Â Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â¿«»¿»¡…ƒ»»»¿«¿≈¿ƒ¿»
:d¯hÓÏe dÁÏÙÓÏ Ô„Ú„¿≈∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«

ÏkÓטז  ¯ÓÈÓÏ Ì„‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙe«ƒ¿»¡…ƒ«»»¿≈»ƒ…
:ÏeÎÈz ÏÎÈÓ ‡˙Èb ÔÏÈ‡ƒ«ƒ¿»≈«≈

Ë·יז  ÔÈa ÔÈÓÈkÁ È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Óe≈ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ«ƒƒ≈«
ÏeÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ dpÓ ÏeÎÈ˙ ‡Ï LÈ·Ï¿ƒ»≈ƒ≈¬≈¿»¿≈

:˙eÓz ˙ÓÈÓ dpÓƒ≈≈«¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׁשניאמרּו הּנהר הּוא חּדקל על העֹובר ּכי ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשלׁשּתם הּנה "כא ּפרת.נהר עם ּבגּדא"ד ְְְְְִִֵַַָָָָ
הּלבֹונה,מהר יֹוצאמצרים ויאֹור .מזרחים  ְְְִִִִִֵֵַַַָָ

ּגּדּולֹוהּׁשוה מּקו רחֹוק - והראיה נגב. ּבצד ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּגןוידענּוץ.ּבּקי  הּׁשוה,הּקוּתחת עדן ּכי ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָ

הּיֹום יֹוסיף הּׁשנה.ימֹות ּכל יחסר ולא ׁשּלא ְְְִֶֶַַַָָָֹֹ
זה.וריקי  יּתכן אי ּתמהּו, והראיֹות מֹוח ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבלי ּפיׁשֹון ירד "כא עליהם.יׁשספק ּגמּורֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶָ
ואחרלפאת  מערבית, ּדריׁשּוב ּכן ּדרֹומית ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ואין ׁשהּואעל ראיה צפֹונית. היאֹור,ּפיׁשֹון ְְְְִִֵֶַַָָ
ּכיּכפי החוילה ׁשּתרּגם רק  לֹואין צרּכֹו, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

ּובחּיֹות ּובּמדינֹות,ּבּמׁשּפחֹותעׂשה ן וכ קּבלה. ְְְִִֵַַַַַָָָָָ
ּבחלֹום.ּובאבנים ּובעֹופֹות  ּוכבר ראה,אּולי ְֲֲִַַָָָָָָ

ּבמקֹומֹו.ּבמקצתם,טעה אפרׁש א"כ ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָ
לכבֹוד ּכן עׂשה אּוליחלֹומֹותיו,על נּׁשעןלא  ְֲִִֵֵַַָָָָֹ

יׁשמעאל ּבלׁשֹון הּתֹורהׁשּתרּגם ּבעבּורהּׁשם, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּכיּובכתיבתם, יאמרּו מּלֹות ּבּתֹורה יׁשׁשּלא ְְִִִִֵֶַָָָֹֹ

ּבעבּורוהזּכיר .ידענּום לא  הּנהר ּכבֹוד הּזהב, ְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹ
:מהּגן הּיֹוצא ֵֵַַָ

ai·‰Êe. ּכיאמר האבנים הםהּבדֹולח הּגאֹון ¬«ְֲִִֵַַַַָָָָ
ּדּקים,הםׁשמהּמים,הּיֹוצאיםעגּוּלים הּקטּנים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַ

והּכת ּובהּמן ודּמה  הּמן עין על אמר אליהם. ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

הּׁשהםואמר לבּדֹו. והיא לבנה,יקרהאבן ּכי ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
:נדע לא ואנחנּו.צחה  ְֲֵֶַַַָֹ

ci¯eM‡ ˙Ó„˜ Le¯ÈÙe ּתחת קדמת הּתי"ו ≈ƒ¿««ְִַַַַָ
קדמה ה"א ּכיקדם,ּוביןּבינֹווההפרׁשה"א. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
"ח ּבפּת"הּפתּוח אל,ּתחת  וכן וּירד קטן. ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכמ  מצרימה" והּנהמצרים אל ֹואברם קדמת . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
מהּפסּוק ּכיודע,א ּׁשּור.מזרח אל א ּׁשּור ְְִִֵֶַַַַַָ

אלהים,עד הרא ׁשֹון הּכתּוב הזּכיר "לעׂשֹות" ְֱֲִִִִַַַָָֹ
ּיקרּוּומה עּמֹו.והּנֹוראהּנכּבד הּׁשם ּכן ר ואח  ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ

מלא ׁשם נקראׁשאמרּו"לז קדמֹונינּוּדברי  ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
זה מקּבל ּכח ׁשם היהלא ּכימלא,עֹולםעל  ְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

"ואּלההּׁשם  ּובפרׁשת סֹוׁשמֹות". ד אפרׁש ְְְֲֵֵֵֶַַָָָ
ודע הּׁשם.יעזרני אם סמּו,הּואואם הּׁשם, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

קרֹוב אדם מּמּנהׁשּנברא האדמהמקֹום ּכי ְְֲִִִֶֶָָָָָָָָ
היא יׁשּכיעדן,ּגןאל  האדמה ּכי אֹומרים ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

"ארץ  ׁשכחּו והּנה :מּקדם"ּבנסעםויהי יׂשראל. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ehÔ‚a. וכןזכר לׁשֹון -ּונקבה, ם,ּגּני חּבּורֹו ¿«ְְְִִֵֵַָָָ

"לעבדּהוהאֹומרים ּגּנֹות. ׁשב ּולׁשמרּה"ּכי ְְְְְְִִִָָָָָָ
לעב אל  יּתכן אי מקֹום ולׁשמֹור ֹוד האדמה, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ

ׁשחטאמּמקֹום ּגדֹול  ואחר לעבֹוד והֹוציאֹוקטן. ְְֲִִֶַַַָָָָָָ
הי את  ּוכבר רק האדמה.עֹובד ה האדמה, ְֲֲֵֶַָָָָָָָָָ

"לעבדּה ׁשּמעל -"ּפירּוׁש יאכל,ּפריֹוהּגן, ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשחטא  והּוא את לאכ ֹולׁשב ואחר הּׂשדה, עׂשב ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
וטעם הּגן.d„·ÚÏהּלחם: להׁשקֹות , ְֶֶַַַ¿»¿»ְְַַָ

d¯ÓLÏe,,החּיֹות ׁשם יּכנסּוׁשּלאמּכל ¿»¿»ְִִֶַַָָָֹ
ּכי.ויטּנפּוהּו אֹומרים לעבֹוד ּכן ויׁש ּפירּוׁשֹו: ְְְֲִִִֵֵֵַַ

ּתעבד:והּמצוה מצותֹו. לא ְְְֲִִַַָָֹֹ
fhÂˆÈÂ.צּוּוי -"עם מּלת לא מצות על" «¿«ְִִִִַַַֹ

"ּתעׂשה. "פ אע ".אצּוה העביםעל וכן ְֲֲִֵֶֶֶַַַָ
הּגן,ּפרי לׁשהּתרּתי מּפרי ּתאכל לא עץ  ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ

:הּדעת עץ ֵַַַ
fi ׁשאמר ˙‡ÏÎואחר ‡Ï ˙Úc‰ ıÚÓ, מה ְֶַַַָ≈≈«««……«ַ

למּלת ּצֹורepnÓ. וכן .לבאר הֹוסיףרק ְִֶַƒ∆ְְִֵֵַָ
וּתראהּו אֹואת "וּתפּתח אפיּלּוטעמֹו,הּילד". ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ

מּמּנּו. היסֹוד ּבספר -"מּמּנּו"ודקדּוק מעט ְְְְְִִִֵֶֶֶַַ
ּכי ּדעת מלא -אדם ּכיודע,ּתמצאּנּו. היה, ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

לאׁשרלא הּׁשם  ּדעת רק ּדעת.לֹואין יצּוה ְֲֵֵֶֶַַַַַַַַֹ
ורע הלא ידע לא ּדֹולב אחד ּבדבר טֹוב . ְְֲֶַַַָָָָָֹֹ

והעֹוףלכל ׁשמֹות ׁשּקרא ּתראה  ּכפי הּבהמה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
והּנהאחד ּכל ּתֹולדת  היה.ּגדֹול חכם ואחד, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
לא ׁשהיהולּולי  ּבריאֹותיו את הּׁשם הביאּכן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

לראֹות מּמּנּוּיקראם,מה אליו יֹודע והּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
הּדעת,עץלֹוהראה הּׁשם ּגם ּבער.ׁשהּוא ְֵֵֶֶַַַַַַַָ
הּגן:ידעה אׁשּתֹוהּנה ּכי ּבתֹו ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַָָָ

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(çé)Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®
:Bcâðk øæò Bl-äNòà¤«¡¤¬¥−¤§¤§«

i"yx£'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï∑ וזה זּוג, לֹו ואין ּבעליֹונים יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הן, רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
זּוג  לֹו ואין Bc‚k.ּבּתחּתֹונים ¯ÊÚ∑ להּלחם ּכנגּדֹו – זכה לא עזר, – .זכה ְְִֵַַ≈∆¿∆¿ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr d zegiy ihewl)

הןהןהןהן ררררׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי יאמריאמריאמריאמרּוּוּוּו יח)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ב, (רׁש"י ֶֶֶֶֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֻֻֻֻ

אּלא  נאמר, לא לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבֹודד. לבד, להיֹות לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוקׁשה,
זה  מּדּוע רׁש"י מפרׁש לכן לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו לבּדֹו היֹותֹו ׁשעצם אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"לא

הּתבֹות את הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ב' יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו''''לא היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת טטטטֹוֹוֹוֹובבבב ּכי לאלאלאלא לא), (ותּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹֹֻ ְְְְְֱֱֱֱִֹֹֹ
לפרּוׁשֹו. וההכרח הּיסֹוד קּים אּלה עזרא עזרא עזרא עזרא ּבתבֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ

(èé)úàå äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ§¥Æ
Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk̈´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑ אּלא וגֹו'", הארץ חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: האמּורה עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ועֹוד, נבראּו. האדמה מן אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר לפי הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּבא
רּדּוי  לׁשֹון זֹו, יצירה אּגדה: ּולדברי ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו מּיד יצירתן ׁשּבׁשעת ּכאן, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָלּמד

אדם  ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור "ּכי ּכמֹו: B‚Â'.וכּבּוׁש, ‰iÁ LÙ Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ∑ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ¿…¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿
לעֹולם  ׁשמֹו הּוא ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ּופרׁשהּו: עזרא עזרא עזרא עזרא ."סרסהּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ß ixyz b"k iyily mei ß

(ë)íéîMä óBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´©¨©½¦
:Bcâðk øæò àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤§¤§«

(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|çwiå ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®©¦©À
:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑‰Óc¯z ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ. ּומי מין ּכל לפניו הביאן אמר:ּכׁשהביאן, ּונקבה, זכר ן ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְְְֱֱִִִִֵֶַָָָָָָָָָ
"וּיּפל" מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש "ׁשני מּסטריו,∑ÂÈ˙ÚÏvÓ.לכּלם ׁשאמרּו: זהּו הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻƒ«¿…»ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

נבראּו" החתbÒiÂ∑¯.ּפרצּופין ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑ ותתּבּזה נבראת, ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה ׁשּלא ְְְִִַ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .עליו  אבןאבןאבןאבן ָָ

‡„Ìיח  ÈÂ‰ÓÏ ÔÈw˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»«ƒ¿∆¡≈»»
:dÏ·˜Ï CÓÒ dÏ „ÈaÚ‡ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ∆¿ƒ≈»≈¿ƒ¿≈

a¯‡יט  ˙ÂÁ Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒƒ«¿»»≈«»»
Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡iÓLc ‡ÙBÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿«»¿«¿≈¿«»»
dÏ È¯˜ ‰Â‰ Èc ÏÎÂ dÏ È¯˜È ‰Ó ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ¿≈≈¿…ƒ¬»»≈≈

:dÓL ‡e‰ ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ì„‡»»«¿»«¿»¿≈

ÙBÚÏe‡כ  ‡¯ÈÚa ÏÎÏ Ô‰ÓL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»¿»»¿»¿ƒ»¿»
ÁkL‡ ‡Ï Ì„‡Ïe ‡¯a ˙ÂÁ ÏÎÏe ‡iÓL„ƒ¿«»¿…≈«»»¿»»»«¿«

:dÏ·˜Ï CÓÒ»≈¿ƒ¿≈

CÓ„eכא  Ì„‡ ÏÚ ‡˙L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒÂ¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

gi¯Ó‡iÂ. טעם¯ÊÚÂ .Ì„‡Ï - ·BË ‡Ï. «…∆ַַ…»»»¿≈∆
"טֹובי  האחד":הּׁשנים ם ּכטעם מן ְְִִִֶַַַַָָ

hi ולמ"דÌ„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡עצמֹו מֹוׁש ְֶָ¬∆ƒ¿»»»»ְֵַ
הּוא:עּמֹו,ואחר  האדם לֹויקרא "אׁשר וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכיחּיה לנפׁש ּכמֹוּבאּור,ּתֹוספתּבֹויׁש", ְְִֵֵֶֶֶֶַָ

ּכמֹוהּו: ורּבים וּתראהּו", ְְְִִִֵַַַַָ"וּתפּתח
zNnE k‰Ó‰a‰ ÏÎÏ. מֹוׁשכת ּגם היא ¦©¿»«¿≈»ִֶֶַ

ּכי עּמּה, ואחרת עֹוף ּולכלטעמֹועצמּה ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

" וכן מסּפר ויהי הּׁשמים, "מתיו וכן ולא ", ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
וטעםחכמה למדּתי  ּכאּלה: ורּבים ."Ì„‡Ïe ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ¿»»

.‡ˆÓ ‡Ïמנהג ּולנפׁשֹו ּכן ּכי מצא, לא …»»ְְְִִֵַַָָֹ
ה  "וּיׁשלח ּכמֹו הּקֹודׁש, אתלׁשֹון ירּבעל ' ְְְְִֶֶַַַַַֻ

ׁשמּואל". ואת יפּתח ואת ּבדן ורחֹוק ואת ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָ
ּכי  אמר ּופה הּׁשם. אל ׁשּיׁשּוב ּבעיני ְִֵֵֶֶַַַָָֹהּוא

נֹוצר ּולמעלהמהאדמה העֹוף ּכי , מהּמים, ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
נֹוצר: ְִֵֶַמּׁשניהם

`kÔÈa‰Ó .ÏtiÂ·MiÂ" ÔÎÂ .ÛÒBp‰ „·k‰ ««≈≈«ƒ¿»«»≈«»¿≈««≈
‰Óc¯z :"Ì¯·‡ Ì˙‡.,מּׁשינה וׁשינה יֹותר …»«¿»«¿≈»ְִֵֵֵָָ

והּתי"ו מּתנּומה יֹותר  ÂÈ˙BÚÏvÓנֹוסף:, ˙Á‡. ְְִֵַָָָ««ƒ«¿»
ּכעניןׁשּתי  היּו, הּמׁשּכן "ּולצלעצלעֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

צל  ּומּלת -לׁשֹון ע הּׁשנית". והּטעם נקבה, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
מקֹומּה,pzÁz‰:צד  והּנּו"ן יחיד,לׁשֹון והּוא. ַ«¿∆»ְְְְִַָָ

לׁשֹון נֹוסף. "רּבו"תחּתיה" וכן ",ּתחּתני ים, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
"ּתחּתי":ּגם ְַַָ



מה ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(çé)Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®
:Bcâðk øæò Bl-äNòà¤«¡¤¬¥−¤§¤§«

i"yx£'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï∑ וזה זּוג, לֹו ואין ּבעליֹונים יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הן, רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
זּוג  לֹו ואין Bc‚k.ּבּתחּתֹונים ¯ÊÚ∑ להּלחם ּכנגּדֹו – זכה לא עזר, – .זכה ְְִֵַַ≈∆¿∆¿ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr d zegiy ihewl)

הןהןהןהן ררררׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי יאמריאמריאמריאמרּוּוּוּו יח)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ב, (רׁש"י ֶֶֶֶֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֻֻֻֻ

אּלא  נאמר, לא לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבֹודד. לבד, להיֹות לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוקׁשה,
זה  מּדּוע רׁש"י מפרׁש לכן לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו לבּדֹו היֹותֹו ׁשעצם אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"לא

הּתבֹות את הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ב' יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו''''לא היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת טטטטֹוֹוֹוֹובבבב ּכי לאלאלאלא לא), (ותּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹֹֻ ְְְְְֱֱֱֱִֹֹֹ
לפרּוׁשֹו. וההכרח הּיסֹוד קּים אּלה עזרא עזרא עזרא עזרא ּבתבֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ

(èé)úàå äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ§¥Æ
Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk̈´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑ אּלא וגֹו'", הארץ חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: האמּורה עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ועֹוד, נבראּו. האדמה מן אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר לפי הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּבא
רּדּוי  לׁשֹון זֹו, יצירה אּגדה: ּולדברי ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו מּיד יצירתן ׁשּבׁשעת ּכאן, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָלּמד

אדם  ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור "ּכי ּכמֹו: B‚Â'.וכּבּוׁש, ‰iÁ LÙ Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ∑ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ¿…¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿
לעֹולם  ׁשמֹו הּוא ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ּופרׁשהּו: עזרא עזרא עזרא עזרא ."סרסהּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ß ixyz b"k iyily mei ß

(ë)íéîMä óBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´©¨©½¦
:Bcâðk øæò àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤§¤§«

(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|çwiå ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®©¦©À
:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑‰Óc¯z ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ. ּומי מין ּכל לפניו הביאן אמר:ּכׁשהביאן, ּונקבה, זכר ן ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְְְֱֱִִִִֵֶַָָָָָָָָָ
"וּיּפל" מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש "ׁשני מּסטריו,∑ÂÈ˙ÚÏvÓ.לכּלם ׁשאמרּו: זהּו הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻƒ«¿…»ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

נבראּו" החתbÒiÂ∑¯.ּפרצּופין ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑ ותתּבּזה נבראת, ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה ׁשּלא ְְְִִַ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .עליו  אבןאבןאבןאבן ָָ

‡„Ìיח  ÈÂ‰ÓÏ ÔÈw˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»«ƒ¿∆¡≈»»
:dÏ·˜Ï CÓÒ dÏ „ÈaÚ‡ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ∆¿ƒ≈»≈¿ƒ¿≈

a¯‡יט  ˙ÂÁ Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒƒ«¿»»≈«»»
Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡iÓLc ‡ÙBÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿«»¿«¿≈¿«»»
dÏ È¯˜ ‰Â‰ Èc ÏÎÂ dÏ È¯˜È ‰Ó ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ¿≈≈¿…ƒ¬»»≈≈

:dÓL ‡e‰ ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ì„‡»»«¿»«¿»¿≈

ÙBÚÏe‡כ  ‡¯ÈÚa ÏÎÏ Ô‰ÓL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»¿»»¿»¿ƒ»¿»
ÁkL‡ ‡Ï Ì„‡Ïe ‡¯a ˙ÂÁ ÏÎÏe ‡iÓL„ƒ¿«»¿…≈«»»¿»»»«¿«

:dÏ·˜Ï CÓÒ»≈¿ƒ¿≈

CÓ„eכא  Ì„‡ ÏÚ ‡˙L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒÂ¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

gi¯Ó‡iÂ. טעם¯ÊÚÂ .Ì„‡Ï - ·BË ‡Ï. «…∆ַַ…»»»¿≈∆
"טֹובי  האחד":הּׁשנים ם ּכטעם מן ְְִִִֶַַַַָָ

hi ולמ"דÌ„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡עצמֹו מֹוׁש ְֶָ¬∆ƒ¿»»»»ְֵַ
הּוא:עּמֹו,ואחר  האדם לֹויקרא "אׁשר וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכיחּיה לנפׁש ּכמֹוּבאּור,ּתֹוספתּבֹויׁש", ְְִֵֵֶֶֶֶַָ

ּכמֹוהּו: ורּבים וּתראהּו", ְְְִִִֵַַַַָ"וּתפּתח
zNnE k‰Ó‰a‰ ÏÎÏ. מֹוׁשכת ּגם היא ¦©¿»«¿≈»ִֶֶַ

ּכי עּמּה, ואחרת עֹוף ּולכלטעמֹועצמּה ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

" וכן מסּפר ויהי הּׁשמים, "מתיו וכן ולא ", ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
וטעםחכמה למדּתי  ּכאּלה: ורּבים ."Ì„‡Ïe ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ¿»»

.‡ˆÓ ‡Ïמנהג ּולנפׁשֹו ּכן ּכי מצא, לא …»»ְְְִִֵַַָָֹ
ה  "וּיׁשלח ּכמֹו הּקֹודׁש, אתלׁשֹון ירּבעל ' ְְְְִֶֶַַַַַֻ

ׁשמּואל". ואת יפּתח ואת ּבדן ורחֹוק ואת ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָ
ּכי  אמר ּופה הּׁשם. אל ׁשּיׁשּוב ּבעיני ְִֵֵֶֶַַַָָֹהּוא

נֹוצר ּולמעלהמהאדמה העֹוף ּכי , מהּמים, ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
נֹוצר: ְִֵֶַמּׁשניהם

`kÔÈa‰Ó .ÏtiÂ·MiÂ" ÔÎÂ .ÛÒBp‰ „·k‰ ««≈≈«ƒ¿»«»≈«»¿≈««≈
‰Óc¯z :"Ì¯·‡ Ì˙‡.,מּׁשינה וׁשינה יֹותר …»«¿»«¿≈»ְִֵֵֵָָ

והּתי"ו מּתנּומה יֹותר  ÂÈ˙BÚÏvÓנֹוסף:, ˙Á‡. ְְִֵַָָָ««ƒ«¿»
ּכעניןׁשּתי  היּו, הּמׁשּכן "ּולצלעצלעֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

צל  ּומּלת -לׁשֹון ע הּׁשנית". והּטעם נקבה, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
מקֹומּה,pzÁz‰:צד  והּנּו"ן יחיד,לׁשֹון והּוא. ַ«¿∆»ְְְְִַָָ

לׁשֹון נֹוסף. "רּבו"תחּתיה" וכן ",ּתחּתני ים, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
"ּתחּתי":ּגם ְַַָ



ziy`xaמו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(áë)íéäìà ýåýé ïáiå|íãàä-ïî ç÷ì-øLà òìvä-úà ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬¦¨«¨−̈
:íãàä-ìà äàáéå äMàì§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

i"yx£Ô·iÂ∑ וקצר מּלמּטה רחב ׁשהּוא חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד, לקּבל מלמעלה, ּוקצרה מּלמּטה רחבה ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
קירֹותיו  על מּׂשאֹו יכּביד ׁשּלא M‡Ï‰.מלמעלה, 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ∑אֹותֹו "וּיעׂש ּכמֹו: אּׁשה, להיֹות ְְְִִִֶַַַַָָָֹ«ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְְִִַַַָ

אפֹוד  להיֹות לאפֹוד", עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגדעֹון אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵ

(âë)éøNaî øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈¦§¨¦®
:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

i"yx£ÌÚt‰ ˙‡Ê∑ חּוה על ׁשּבא עד ּדעּתֹו נתקררה ולא וחּיה, ּבהמה ּכל על אדם ׁשּבא wÈ¯‡.מלּמד ˙‡ÊÏ …«««ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿…ƒ»≈
'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡∑הּקדׁש ּבלׁשֹון העֹולם ׁשּנברא מּכאן לׁשֹון, על נֹופל עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ƒ»ƒ≈ƒ¿ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

(ãë)BzLàa ÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´§¦§½
:ãçà øNáì eéäå§¨−§¨¨¬¤¨«

i"yx£LÈ‡Œ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ∑,ּכן אֹומרת הּקדׁש העריֹות רּוח את נח ּבני על ‡Á„.לאסר ¯N·Ï∑ ידי על נֹוצר הּולד «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ְֵַַָָָ
אחד  ּבׂשרם נעׂשה וׁשם .ׁשניהם, ְְְֲֵֶֶֶַָָָָ

(äë):eLLaúé àìå BzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ¦§¨«

i"yx£eLLa˙È ‡ÏÂ∑ לקרֹות ּדעה ּבֹו ׁשּנּתנה ּפי על ואף לרע, טֹוב ּבין להבחין צניעּות, ּדר יֹודעים היּו ׁשּלא ¿…ƒ¿…»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לרע  טֹוב ּבין מה וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס העץ, מן אכלֹו עד הרע יצר ּבֹו נּתן לא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשמֹות, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

â(à)äNò øLà äãOä úiç ìkî íeøò äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬¨−̈
àì íéäìà øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ

:ïbä õò ìkî eìëàú«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
i"yx£Ìe¯Ú ‰È‰ LÁp‰Â∑אּל וּיל ּבׁשם"? עֹור ּכתנֹות ּולאׁשּתֹו לאדם "וּיעׂש :לסמ לֹו היה לכאן, זה ענין א מה ¿«»»»»»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לּה ונתאּוה ּכל לעין ּבתׁשמיׁש ועֹוסקים ערּמים אֹותם ראה עליהם, הּנחׁש קפץ סּבה מאיזֹו ,ללּמד.ÏkÓ Ìe¯Ú∑ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ»ƒ…
מּכל" "ארּור מּכל", "ערּום מּפלּתֹו: היתה ּוגדּלתֹו, ערמתֹו רבה)לפי B‚Â'.(בראשית ¯Ó‡ŒÈk Û‡∑ לכם:ׁשּמא אמר ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻ«ƒ»«¿ֶֶַָָָ

ויבא  ׁשּתׁשיבּנּו ּכדי ּדברים עליה הרּבה ּפרֹות, מּׁשאר אֹוכלים אֹותם ׁשראה ּפי על ואף וגֹו", מּכל תאכלּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ"לא
העץ  ּבאֹותֹו .לדּבר ְְֵֵַָ

‡„Ìכב  ÔÓ ·ÈÒc ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡·e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

ÈÓ¯bÓכג  ‡Ó¯b ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È¯‡ ‡˙z‡ È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·eƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡·ÈÒ ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

‡·È‰eכד  È·kLÓ ˙Èa ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

d˙z‡Âכה  Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא  „·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

akÔ·iÂ. הּקל,מהּבנין ּגם הּכבד,מהּבנין «ƒ∆ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ
"וּיפן  ּבהקיצֹוחׁשב .ÈÂ·‡‰:"וּיקן"",ּכמֹו ְִִֶֶַַ«¿ƒ∆»ֲִַַָ

הּובאּוהּובאה ּכיאֹותּה,ּבראֹותֹו ּכאׁשר אליו ְְְֲִִֵֶַָָָ
והּכתּוב וכן על ּדּבר הּבהמֹות, מחׁשבּתֹו. ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָ

רדפּו חּוץ .אחריהם""והאנׁשים נבנתה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָ
אליו,כן ואחרי,לּגן  ,הסּתּכל וכאׁשרהּובאה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכיידע  מּמּנּו, עם האחתצלעֹוׁשּנגזרה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

אינּנה, הּובא אחר ׁשּבׂשר והרּגיׁשּבׂשרּה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
:ּבֹו

bk¯Ó‡iÂאז ‰ÌÚt.אמר . ˙‡Êמצאתי עזר . «…∆ַָָ…«««ִֵֶָָ

ּכ ּכמֹוני, -ליליתּודבר היה.מּמּני י ּכנגּדי, ְְְִִִִִִִֶֶַָָָ
וכן.ÊÏ‡˙:ּדרׁש זאת. אחי לי "אמרי ּבעבּור ְָ¿…ְְֲִִִִֵַָֹ

הּיּו"‡M‰ן ׁשי"ּודגׁשּות הּוא": ּתמּורת הּנח ד , ְִֵƒ»ְַַַָ
ׁשהּוא  אּׁשה ּדּבּור ׁשּסּבת ויּתכןּבאיׁש.הּנעלם  ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

יתערבולא ּדגּוׁש ׁשּלא ׁשהּוא איׁשּהעם רפה, ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ
ּפעםּבעלּה, ונׁשים,.הה"א הראֹותיחסרּוּכי ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

וטעם ואנ ׁשים: אנֹוׁש ולא :ׁשם על .wÈ¯‡מן ְֱֲִִַַַָƒ»≈ְֵַֹ
Ê‡˙קּו"ף נדּגׁש ‰Á˜Ïהּלׁשֹון,על להקל ְִַÀ√»…ְֵַַָָ
וטעם לא ואם הּכבד,מהּבנין והּוא נמצא: ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

„Á‡ ¯N·Ï eÈ‰Âאֹו הם. ּכאיּלּו ׁשּידמּו. ¿»¿»»∆»ְְִִֵֶ

אֹומרים ויׁש היּו. והּוא אחר,ׁשּיֹולידּוּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ
ָרחֹוק:

dkÌÈne¯Ú. ערּוּמים "ּבגדי וכן,הּתאר ׁשם ¬ƒְְֲִִֵֵֵַַֹ
ּכי".ּתפׁשיט  אֹומרים ראה "ערּום ּגם ויׁש ְְְִִִֵַַָָָ

ׁשהרּוח"ונסּתר רעה  וטעמֹו, ערּום ּכמֹוהּו. ְְְְִֶַַָָָָָָ
מּבֹוׁשת,.eLLa˙È:העין ּכדמּות מכסה ּבלי ְְְִִִִֶַָƒ¿…»ִֶ

ׁשּיׁשוהיא ּביניהם,נח מהּׁשנים והאֹות נעלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
"ּכפּול אחרֹון הּׁשי"ן ונקמץ ".יתּבֹונן ּכמֹו ְְְְֲִִִַַַָָ

ׁשהּוא :ּפסּוק סֹוף ּבעבּור ֲֶַָ

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr i zegiy ihewl)

ממממּפּפּפּפללללּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו היתההיתההיתההיתה ּוּוּוּוגדגדגדגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ערמתערמתערמתערמתֹוֹוֹוֹו א)לפילפילפילפי ג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
וגם  ערמה ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה. אל וּיאמר ּכּכתּוב אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹעל
לדּבּור  הּכונה אין ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב לא א הּדּבּור. ּכח - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּתכּונה

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ואם מּפלּתֹו), היתה . . ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ׁשּבזה ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹוּכׁשּלעצמֹו, מּפלּתֹו, היתה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור עזרא עזרא עזרא עזרא מדּגׁש אבןאבןאבןאבן ְֲִֶַַָָֻ

(á):ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

(â)eìëàú àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà õòä éøtîe¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ
:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

i"yx£Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,הּצּוּוי על ׁשּנאמר:הֹוסיפה הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ ּדבריו"(משלי על ."אלּֿתֹוסף ¿…ƒ¿ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑'ּבאכילה מיתה אין ּכ ּבנגיעה, מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ׁשּנגעה עד (בראשית ּדחפּה …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

.רבה)

(ä)íëéðéò eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−¥«¥¤®
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑העֹולם את ּוברא אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן רבה)ּכל ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ יֹוצרי ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒְֵ
עזרא עזרא עזרא עזרא .עֹולמֹות  אבןאבןאבןאבן ָ

(å)àeä-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨´
ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì̈«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯

:ìëàiå dnò dLéàì-íb©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ ּדבריו והאמינּתּוראתה לּה והּנאּו נחׁש רבה)ׁשל ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ ּכאלהים ÈÎÂ.להיֹות «≈∆»ƒ»ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָƒ»≈ְִִֵֹ¿ƒ

ÌÈÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙∑"עיניכם "ונפקחּו לּה: ׁשאמר ÏÈkN‰Ï.ּכמֹו „ÓÁÂ∑"ורע טֹוב "יֹודעי לּה ׁשאמר .ּכמֹו «¬»»≈«ƒְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָָָ
dLÈ‡Ï Ìb ÔzzÂ∑ הּוא ויחיה היא, ּתמּות אחרת ׁשּלא ּבהמה ∑Ìb.ויּׂשא עזרא עזרא עזרא עזרא .וחּיה לרּבֹות אבןאבןאבןאבן «ƒ≈«¿ƒ»ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ«ְְְֵַַָָ

Èb˙‡ב  ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ≈

ÈÈג  ¯Ó‡ ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓ· Èc ‡ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿

Ôe˙eÓz:ד  ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו  ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒe d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`LÁp‰Â.האּׁשהיׁש ּכי היתה אֹומרים ¿«»»ְְִִִֵָָָָ
וּיאמר "ויפרׁשּוהחּיֹות,לׁשֹון ויֹודעת מבינה  ְְְְִִֶַַַַַָָֹ

ואחרים ּברמיזה. ׂשטן.אמרּוהּנחׁש" ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
הּפרׁשה,סֹוף יראּולא ואייל אי ּכי ְְִִֵֵֵֵַָָָֹ

ואיעל הּׂשטן ּטעם ּומה עפר,יאכל ּגחֹון, ְֵַַַַַַָָָָָֹ
הׁשּתּבׁשּוורּביםראׁש.יׁשּופהּואלקללת  ְְְְְְְִִִַַַֹ
הּנחׁש,לּמה לחקֹור קּוּלל היתה ואם היה ְְֲִַַַָָָָָָָָ

האּׁשה.יּׁשיא ׁשּלאצּוּוה אֹוׁשלמה,ּדעת לֹו ְִִֵֶַַַָָָָֹ
לֹוׁשהתּברר אחר ּגאֹון,סעדיה רבויאמר  ְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ
ּכּדּבּור ׁשאין  לבּדֹו,ּבאדם אם יודעת ְְִִִֵֶַַַָָָ

ה ּנחׁש ּכי לֹומר ּדּברּו,לא האתֹון ּגם נצטר ְְִִִֵַַַָָָָָֹ
רב ּדּבר מלארק  עליו והׁשיב ּבׁשבילם. ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשלמה רּביקם והּנה חפני.ּבן ׁשמּואל  ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ
ּגדֹול וחכםהּׁשקּולים,הּׁשירים ּבעל הּספרּדי  ְְְִִִִַַַַַַָָָָ

ּבעיני,והּיׁשר .ׁשמּואל רבעל והׁשיבהיה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ה ּדברים מדּבר,היהוהּנחׁשּכמׁשמעם,ׁשהם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הֹול ּבאדם ּדעת והּׂשם זקּופה,ּבקֹומה והיה ְְְְֵַַַָָָָָָָָ
היהוהּנה .ּבֹוׂשם  ּכי העיד ערּום הּפסּוק ְִִִֵֵַָָָָָ

הּׂשדה,מּכל  ּופירּוׁשלא רק חּית ּכאדם. ִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּבערמה.ׁשּיעׂשהחכם,-ערּום  ואל ּדבריו ְְְְֲֶֶַַָָָָָָָ

" היֹות ּבעבּור "ערּוּמים",אחרי ערּום"ּתתמּה ְֱֲֲֲִִֵַַַָ
ּבּלׁשֹון,הּצחּות ּבאּלה ּכי טעמים;ׁשני והם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
וכן ",חמֹורתים חמֹור החמֹור "ּבלחי ּכמֹו ְְְֲֲֲִִִֵַָָ

להם".עיירים ּוׁשלׁשים עיירים,ׁשלׁשים על " ְְֲֲִִִִֶַָָָ
חטא אין ּפיו,על ּדּבר הּמלאאם ועֹוד, ְְְִִִֵֵֵַַַָ
ׁשלּוחֹולא הּמלאוזה .לּנחׁש להיֹות יּתכן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

הּמלאהּׁשם,ׁשל ּפי ואין הּׁשם.ממרה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָ
אינּנה האּׁשהאת הּנחׁשמצא איוהּׁשֹואלים  ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

וטעםׁשאלה  :Èk Û‡ ּדברים ּדּבר ּכי יֹורה , ְְֵַַָ«ƒְִִִֵֶָ
לא  לכם ׁשאמר ק"ו ּבּסֹוף ואמר ְֲִֵֶֶַַַָָָֹאחרים,
הּנחׁש הזּכיר לא ּכלל . עץ ּפרי ּכל ְְְְִִִֵַָָָָֹֹּתאכלּו

ּגם הּנכּבד הּׁשם ידעֹו. לא ּכי והּנֹורא, ְְְִִֵַַַַָָָֹ

"ולא הּׁשם מצות על הֹוסיפה תּגעּוהאּׁשה ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
יֹום  "עד מנֹוח אׁשת הֹוסיפה וכן ְִֵֵֶַַָָּבֹו",

מֹותֹו":
dÌÈ‰Ï‡k Ì˙ÈÈ‰Â. ּכמלאכים: ƒ¿ƒ∆≈…ƒְְִַָ
e‰M‡‰ ‡¯zÂ:ּבלּבּה .ıÚ‰ „ÓÁÂ ּבעבּור . «≈∆»ƒ»ְִָ¿∆¿»»≈ֲַ

וטעםעיניה ותּפקחנה ׁשּתׂשּכיל  :dnÚ ׁשּיחד . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָƒ»ֶַַ
והּנה וּגאכלּוהּו, הּנחׁש. סֹוד לֹו היה ּלתה לא ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ

עץ  ּכי אמרּו ורּבים נענׁש. ּכן על ׁשֹוגג, ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָאדם
עלה  "וּיתּפרּו ׁשּמצאּו ּבעבּור ּתאנה, עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָהּדעת
וּיתּפרּו אֹומר הּכתּוב היה ּכן, היה ואּלּו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָתאנה".

ׁשחּטה  אמרּו רּבים ּגם הּדעת. עץ היה.עלה ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
עדן, ּגן ּבתֹו הם עצים ׁשּׁשני ּבעיני, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָוהּנכֹון 
והאחד  האדמה. ּפני ּכל על אחר ּבמקֹום ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָָואינם

ּתאות יֹוליד והּוא הּדעת, ּכן הּמׁשּגל,עץ ועל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָ
ואׁשּתֹו האדם ידּוע,ערותם ּכּסּו וּיתּפרּו ּופירּוׁש . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
ּתפרּתי  "ׂשק מחט והמבקׁשים ".גלּדי עליוכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָ



מז ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr i zegiy ihewl)

ממממּפּפּפּפללללּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו היתההיתההיתההיתה ּוּוּוּוגדגדגדגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ערמתערמתערמתערמתֹוֹוֹוֹו א)לפילפילפילפי ג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
וגם  ערמה ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה. אל וּיאמר ּכּכתּוב אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹעל
לדּבּור  הּכונה אין ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב לא א הּדּבּור. ּכח - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּתכּונה

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ואם מּפלּתֹו), היתה . . ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ׁשּבזה ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹוּכׁשּלעצמֹו, מּפלּתֹו, היתה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור עזרא עזרא עזרא עזרא מדּגׁש אבןאבןאבןאבן ְֲִֶַַָָֻ

(á):ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

(â)eìëàú àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà õòä éøtîe¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ
:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

i"yx£Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,הּצּוּוי על ׁשּנאמר:הֹוסיפה הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ ּדבריו"(משלי על ."אלּֿתֹוסף ¿…ƒ¿ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑'ּבאכילה מיתה אין ּכ ּבנגיעה, מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ׁשּנגעה עד (בראשית ּדחפּה …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

.רבה)

(ä)íëéðéò eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−¥«¥¤®
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑העֹולם את ּוברא אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן רבה)ּכל ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ יֹוצרי ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒְֵ
עזרא עזרא עזרא עזרא .עֹולמֹות  אבןאבןאבןאבן ָ

(å)àeä-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨´
ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì̈«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯

:ìëàiå dnò dLéàì-íb©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ ּדבריו והאמינּתּוראתה לּה והּנאּו נחׁש רבה)ׁשל ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ ּכאלהים ÈÎÂ.להיֹות «≈∆»ƒ»ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָƒ»≈ְִִֵֹ¿ƒ

ÌÈÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙∑"עיניכם "ונפקחּו לּה: ׁשאמר ÏÈkN‰Ï.ּכמֹו „ÓÁÂ∑"ורע טֹוב "יֹודעי לּה ׁשאמר .ּכמֹו «¬»»≈«ƒְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָָָ
dLÈ‡Ï Ìb ÔzzÂ∑ הּוא ויחיה היא, ּתמּות אחרת ׁשּלא ּבהמה ∑Ìb.ויּׂשא עזרא עזרא עזרא עזרא .וחּיה לרּבֹות אבןאבןאבןאבן «ƒ≈«¿ƒ»ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ«ְְְֵַַָָ

Èb˙‡ב  ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ≈

ÈÈג  ¯Ó‡ ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓ· Èc ‡ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿

Ôe˙eÓz:ד  ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו  ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒe d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`LÁp‰Â.האּׁשהיׁש ּכי היתה אֹומרים ¿«»»ְְִִִֵָָָָ
וּיאמר "ויפרׁשּוהחּיֹות,לׁשֹון ויֹודעת מבינה  ְְְְִִֶַַַַַָָֹ

ואחרים ּברמיזה. ׂשטן.אמרּוהּנחׁש" ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
הּפרׁשה,סֹוף יראּולא ואייל אי ּכי ְְִִֵֵֵֵַָָָֹ

ואיעל הּׂשטן ּטעם ּומה עפר,יאכל ּגחֹון, ְֵַַַַַַָָָָָֹ
הׁשּתּבׁשּוורּביםראׁש.יׁשּופהּואלקללת  ְְְְְְְִִִַַַֹ
הּנחׁש,לּמה לחקֹור קּוּלל היתה ואם היה ְְֲִַַַָָָָָָָָ

האּׁשה.יּׁשיא ׁשּלאצּוּוה אֹוׁשלמה,ּדעת לֹו ְִִֵֶַַַָָָָֹ
לֹוׁשהתּברר אחר ּגאֹון,סעדיה רבויאמר  ְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ
ּכּדּבּור ׁשאין  לבּדֹו,ּבאדם אם יודעת ְְִִִֵֶַַַָָָ

ה ּנחׁש ּכי לֹומר ּדּברּו,לא האתֹון ּגם נצטר ְְִִִֵַַַָָָָָֹ
רב ּדּבר מלארק  עליו והׁשיב ּבׁשבילם. ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשלמה רּביקם והּנה חפני.ּבן ׁשמּואל  ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ
ּגדֹול וחכםהּׁשקּולים,הּׁשירים ּבעל הּספרּדי  ְְְִִִִַַַַַַָָָָ

ּבעיני,והּיׁשר .ׁשמּואל רבעל והׁשיבהיה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ה ּדברים מדּבר,היהוהּנחׁשּכמׁשמעם,ׁשהם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הֹול ּבאדם ּדעת והּׂשם זקּופה,ּבקֹומה והיה ְְְְֵַַַָָָָָָָָ
היהוהּנה .ּבֹוׂשם  ּכי העיד ערּום הּפסּוק ְִִִֵֵַָָָָָ

הּׂשדה,מּכל  ּופירּוׁשלא רק חּית ּכאדם. ִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּבערמה.ׁשּיעׂשהחכם,-ערּום  ואל ּדבריו ְְְְֲֶֶַַָָָָָָָ

" היֹות ּבעבּור "ערּוּמים",אחרי ערּום"ּתתמּה ְֱֲֲֲִִֵַַַָ
ּבּלׁשֹון,הּצחּות ּבאּלה ּכי טעמים;ׁשני והם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
וכן ",חמֹורתים חמֹור החמֹור "ּבלחי ּכמֹו ְְְֲֲֲִִִֵַָָ

להם".עיירים ּוׁשלׁשים עיירים,ׁשלׁשים על " ְְֲֲִִִִֶַָָָ
חטא אין ּפיו,על ּדּבר הּמלאאם ועֹוד, ְְְִִִֵֵֵַַַָ
ׁשלּוחֹולא הּמלאוזה .לּנחׁש להיֹות יּתכן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

הּמלאהּׁשם,ׁשל ּפי ואין הּׁשם.ממרה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָ
אינּנה האּׁשהאת הּנחׁשמצא איוהּׁשֹואלים  ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

וטעםׁשאלה  :Èk Û‡ ּדברים ּדּבר ּכי יֹורה , ְְֵַַָ«ƒְִִִֵֶָ
לא  לכם ׁשאמר ק"ו ּבּסֹוף ואמר ְֲִֵֶֶַַַָָָֹאחרים,
הּנחׁש הזּכיר לא ּכלל . עץ ּפרי ּכל ְְְְִִִֵַָָָָֹֹּתאכלּו

ּגם הּנכּבד הּׁשם ידעֹו. לא ּכי והּנֹורא, ְְְִִֵַַַַָָָֹ

"ולא הּׁשם מצות על הֹוסיפה תּגעּוהאּׁשה ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
יֹום  "עד מנֹוח אׁשת הֹוסיפה וכן ְִֵֵֶַַָָּבֹו",

מֹותֹו":
dÌÈ‰Ï‡k Ì˙ÈÈ‰Â. ּכמלאכים: ƒ¿ƒ∆≈…ƒְְִַָ
e‰M‡‰ ‡¯zÂ:ּבלּבּה .ıÚ‰ „ÓÁÂ ּבעבּור . «≈∆»ƒ»ְִָ¿∆¿»»≈ֲַ

וטעםעיניה ותּפקחנה ׁשּתׂשּכיל  :dnÚ ׁשּיחד . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָƒ»ֶַַ
והּנה וּגאכלּוהּו, הּנחׁש. סֹוד לֹו היה ּלתה לא ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ

עץ  ּכי אמרּו ורּבים נענׁש. ּכן על ׁשֹוגג, ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָאדם
עלה  "וּיתּפרּו ׁשּמצאּו ּבעבּור ּתאנה, עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָהּדעת
וּיתּפרּו אֹומר הּכתּוב היה ּכן, היה ואּלּו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָתאנה".

ׁשחּטה  אמרּו רּבים ּגם הּדעת. עץ היה.עלה ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
עדן, ּגן ּבתֹו הם עצים ׁשּׁשני ּבעיני, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָוהּנכֹון 
והאחד  האדמה. ּפני ּכל על אחר ּבמקֹום ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָָואינם

ּתאות יֹוליד והּוא הּדעת, ּכן הּמׁשּגל,עץ ועל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָ
ואׁשּתֹו האדם ידּוע,ערותם ּכּסּו וּיתּפרּו ּופירּוׁש . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
ּתפרּתי  "ׂשק מחט והמבקׁשים ".גלּדי עליוכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָ
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(æ)eøtúiå íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®©¦§§Æ
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ מֹוכיח הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין ולא הּכתּוב ּדּבר החכמה Ìn¯ÈÚ.לענין Èk eÚ„iÂ «ƒ»«¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ«≈¿ƒ≈Àƒ
Ì‰∑ הימּנה ונתערטלּו ּבידם היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו מהּו אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ≈ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

רבה) ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר מּמּנּו, ׁשאכלּו העץ ע)הּוא מנעּום (סנהדרין העצים ׁשאר אבל , ¬≈¿≈»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ויאמר  יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, להֹונֹות חפץ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין העץ? נתּפרסם לא מה ּומּפני עליהם. ּו:מּלּטל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ידֹו' על העֹולם ׁשּלקה תנחומא)'זהּו רבי .(מדרש ֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr ck zegiy ihewl)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו העץהעץהעץהעץ ז)ההההּוּוּוּואאאא ג, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
אּסּור  זה הרי חז"ל) מדרׁשי ּפי על ּכן ּׁשאין (מה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ועל ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלפי

ָעֹולם!

(ç)íBiä çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©©®
:ïbä õò CBúa íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑ ואני מדרׁשֹות, ּובׁשאר רּבה ּבבראׁשית מכֹונם על רּבֹותינּו סּדרּום ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
אפניו  על ּדבּור ּדבר  הּמקרא ּדברי המיּׁשבת ּולאּגדה מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי ּׁשמעּו?∑eÚÓLiÂ.לא מה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ«ƒ¿¿ְַָ

ּבּגן  מתהּל ׁשהיה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש קֹול את ‰ÌBi.ׁשמעּו Áe¯Ï∑ ספרים) מּׁשם ּבאה ׁשהּׁשמׁש רּוח לאֹותֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ¿««ְְִִֶֶֶַַָָָָ
והם ּבּמערב, חּמה ערב ׁשּלפנֹות מערבית, היא וזֹו עּקר), כן ּכי ודֹו"ק לׁשם, לח)אחרים: ּבעׂשירית (שם עזרא עזרא עזרא עזרא .סרחּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(è):äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéäìà ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨
i"yx£‰ki‡∑ּפתאםיֹו יעניׁשהּו אם להׁשיב נבהל יהא ׁשּלא ּבדברים, עּמֹו לּכנס אּלא הּוא, היכן היה רבה)דע .(בראשית «∆»ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

לֹו: אמר ּבקין ד)וכן ּבבלעם:(בראשית וכן ?"אחי הבל כב)"אי עּמהם (במדבר לּכנס ?"עּמ האּלה האנׁשים "מי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבלאדן מרֹוד ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן לט)ּבדברים, עזרא עזרא עזרא עזרא .(ישעיה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

(é)éëðà íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL Eì÷-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦
:àáçàå̈¥«¨¥«

(àé)øLà õòä-ïîä äzà íøéò ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À£¤¯
éúéeö:zìëà epnî-ìëà ézìáì E ¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

i"yx£EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ ּבעֹומד יׁש ּבׁשת מה לדעת ל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבתמיהה ∑‰ıÚ‰ŒÔÓ.ערם?מאין אבןאבןאבןאבן ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

‡¯Èז  eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

Cl‰Óח  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏ ‡˙È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

‡z:ט  Ô‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¡…ƒ¿»»«¬«≈»»¿

È‚a˙‡י  ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙È¯nËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא  z‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וכאׁשר - צרּכם. יעׂשּו ּדק ּבעץ ּכי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָמהּבילים,
וזאת  אׁשּתֹו. את ידע הּדעת, מעץ אדם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹאכל

נקרא הידיעה  "הּדעת" עץ ּובעבּור לּמׁשּגל, ּכּנּוי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָ
ּגם הּטֹובהּנער ּכן. ידע יחל והרע ּכאׁשר אז ְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ׁשּיֹוסיף לתאות  - החּיים ועץ  חּיים,הּמׁשּגל: ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָ

"לעֹולם" מּלת ואין רּבֹות. ׁשנים האדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָויחיה
"ויׁשב  לעֹולם", "ועבדֹו ּכן והּנה ועד, עֹולם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָעד

ּומפרׁשים  אחרים. ורּבים עֹולם", עד אמרּוׁשם ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
ּביֹום "ּכי ּכי אכלּבּפסּוק ּתמּות", מֹות מּמּנּו ְְֲִִִֶַָָָ

על נברא חטא מתּכֹונת לא ּכאׁשר רק ׁשּימּות, ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ
זרע  חטאּו מה יׁשאלּו, ורּבים הּמות. עליו ֹו.נגזר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

ולּבהמה  לאדם אחת רּוח ּכי רּוח, ּדברי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואּלה

יחיה ּוכמֹות וירּגיׁשׁשּבּה הּזה, ּכן ּבעֹולם זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
מּלבד זה, מֹותר החלק מֹות לאדם ׁשּיׁש העליֹון ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אחד הביא ּוכבר הּבהמה. ראיֹות מרֹופאי מן יון ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
האדם לחּיי יהיה ׁשּלא יּתכן ׁשּלא :קצב ּגמּורֹות, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

geÚÓLiÂ.Ôba Cl‰˙Ó. היה וזה .הּׁשם קֹול «ƒ¿¿ƒ¿«≈«»ְֵֶַָָ
ּומצאנּוהתנֹופף ּבעת ,לערב סמּו הּיֹום. רּוח ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

,"יל ּכּנחׁש "קֹולּה ּכמֹו הליכה, "קֹול לקֹול ְְֲִֵֵַָָָָ
הֹול יֹונה ר ויאמר ".מאֹוד וחזק הּׁשֹופר ' ְְְֵֵַַָָָֹ

הּטעםהּספרּדי,המדקּדק  מתהּלוהאדם ּכי ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ
אכלּביֹום "ׁשּפירּוׁשאמר הּואּגם ּבּגן. ְְֲֵֶַַַָָָ

- ואחרים הּדרׁשּכדר ׁשנים,אלף מּמּנּו" . ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
מת.ׁשּׁשי ּוביֹום נבראׁשּׁשי ּביֹום ּכיאמרּו ְְְְִִִִִִֵָָ

ואחרים מיתה חּייב ּתהיה אזאמרּוואחרים . ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
"ּכימות יׁשּכיאמרּו ּכמֹו מות בן עֹונׁש, ְְִִֵֶֶֶֶָָָ

ואחרים זאת". העֹוׂשה מאז אמרּוהאיׁש ּכי ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ
והּיׁשר .מהּתינֹוק ראיה והביאּוׁשּתמּות.ּתחל ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּתׁשּובה,ׁשעׂשה הּקדמֹונים אמרּוּׁשמה ּבעיני  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
אדּבר": "רגע ְֲֵֶַַַַּכטעם

h‡¯˜iÂ. טעם‰ki‡ּפתחֹון כן ו הּדברים.. «ƒ¿»ַַ«∆»ְְְִִֵַָ
הבל והׁשיבקין ּכחׁשוהּנהאחי","אי לֹו, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

צֹועקים":אחיּדמי קֹול "הּׁשם  ְֲִִֵֵַָ
`iÈzÏ·Ï. ׁשּלא,למ"ד עם ּובלא ּכטעם ¿ƒ¿ƒְְִֶֶַַָֹֹ

epnÓא:רק ּכטעם למ"ד  ÏÎ‡. הּפֹועל,ׁשם ְֶַַַַָ¬»ƒ∆ֵַַ
"לבלּת מצֹותיו":ׁשמֹור י וכן ְְְְְִִִֵָ

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(áé)él-äðúð àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²¨«§¨¦¬
:ìëàå õòä-ïî¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכאן אבןאבןאבןאבן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)øîàzå úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä̈«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא עזרא עזרא עזרא עזרא .""אל אבןאבןאבןאבן ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|øeøà úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³
ðçb-ìò äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzàCìú E ©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½

éiç éîé-ìk ìëàz øôòå:E §¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑:להׁשיב לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ׁשל ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ׁשֹומעין? מי ּדברי הּתלמיד, ודברי הרב כט)ּדברי ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,נתקּלל מּבהמה אם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ְְִִִֵֵַָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו העמידּו ׁשּכן? ּכל לא ח)מחּיה ׁשבע (דף נחׁש ׁשל עּבּורֹו ׁשּימי ללּמד .ׁשנים , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

CÏ˙ EÁbŒÏÚ∑לֹו היּו .ונקצצּורגלים «¿…¿≈≈ְְְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 13 cenr i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WgPd lW FxEAC¦¤©¨¨

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה חחחחּיּיּיּיתתתת ּוּוּוּוממממּכּכּכּכלללל ממממּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה אאאאּתּתּתּתהההה ארארארארּוּוּוּורררר ּזּזּזּזאתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ּכּכּכּכיייי אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁש |||| אלהיםאלהיםאלהיםאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה יד)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ג, ַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּדּבּור, ּכח  להם אין עכׁשו ׁשהּנחׁשים ּומאחר וגֹו'. הּנחׁש" "וּיאמר ׁשּנאמר ּוכמֹו הּדּבּור, ּכח לּנחׁש היה החטא ּדקדם מצינּו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּנה
מה  מּפני להבין וצרי חטאֹו. עבּור ּבזה ונתקּלל הּקדמֹוני, ּבּנחׁש ארע ׁשּזה לֹומר ּומסּתּבר זה. ּכח מהם ׁשּנּטל לֹומר צרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹעל־ּכן

ּבדּבּורֹו? ּגם הּנחׁש ׁשּנתקּלל ּבּכתּוב נתּפרׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּלא
ּכבר  הּסּפּור מהמׁש ּדהרי מיּתר, ּדלכאֹורה וגֹו')" מּכל אּתה (ארּור זאת עׂשית "ּכי לֹו ואמר ה' ּׁשהֹוסיף מה ּבהקּדים יּובן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻוהענין

זה. עבּור הּוא ׁשהענׁש ְֲֶֶֶַַָֹמׁשמע
על  ּבא החטא ׁשעּקר ּומּכיון זאת". עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ּבבחינת הּוא ׁשּמקּבל ׁשהענׁש להּנחׁש מסּבירֹו ּדבזה לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹונראה
ׁשהּקּב"ה  הּדּבּור, ּכח ּכנגד ּבעּקר מכּון אּתה" ארּור זאת עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ׁשהענׁש הרי הּנחׁש, ׁשל והּׁשכנּוע הּדּבּור ּכח ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻידי
(ׁשאגה, אחרֹות וחּיֹות ּכבהמֹות קֹולֹות להׁשמיע יּוכל ׁשּלא ועד ּבכלל, הּקֹול את ּגם אּלא ּכאדם, הּדּבּור ּכח את רק לא מאּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלֹוקח

מהם. מבחר ׁשהיה ּתכּונֹות ּבאֹותן מהם ּפחֹות ׁשהּוא מּכל". אּתה "ארּור ּבזה) וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנהימה
לכן  זאת" עׂשית "ּכי ּדהּנחׁש ההסתה ּבמעׂשה נכללּו ׁשּלא מּכיון וגֹו'" ּגחנ "על הּקללֹות, ׁשאר את ּגם ּומפרט מֹוסיף זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹועל

לפרטם. הּכתּוב עזרא עזרא עזרא עזרא הצר אבןאבןאבןאבן ְְְַַָָָֻ

(åè)äáéàå|ðéa úéLàdòøæ ïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´©§¨®
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeäµ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑ לדּבר ּבאת ולא חּוה, את וּתּׂשא ּתחּלה, הּוא ּכׁשּיאכל אדם, ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
אׁשית" "ואיבה :לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות להתּפּתֹות קּלֹות ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה, חּוה .אל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

EÙeLÈ∑(ט ּכמֹו:(סוטה ,ט)יכּתת יתּה'(דברים 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" Ú˜·."ואּכת epÙeLz ‰z‡Â∑ל יהא לא ¿¿ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ¿«»¿∆»≈ְְֵֹ

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

Caטו  ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e CÈa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

aiÈ„nÚ ‰z˙ ¯L‡. הּנֹותנתאּתה .לי נתּת ¬∆»«»ƒ»ƒִֶֶַַַָָָ
-וטעם ּכּבּגן,עּמדי אכןעּמי מֹווהּוא לא . ְְְִִִִֵַַַָָָֹ

.ÏÎ‡Â:המדּבר יחידּבלׁשֹון אם ּכימצאנּוהּו ְְְִִִִֵַַָָ»…≈
אחריו ׁשּיׁשהּנעלם והּנחהמדּבר,סימן האלף  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּתמּורת קטן,עם ּובאהּׁשרׁש.אלף - קמץ ְִֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא ׁשּיבא ולא ּפסּוק,סֹוף ּבעבּור יּתכן ְֲִֵֶֶַָָָֹֹ

ּכיעם קמּוץוי"ו  ּבׁשו"א:הּואלעֹולם הּפֹועל, ְְִִִַַָָָָ
biÈ‡ÈM‰. ּפּתני: ƒƒ«ƒִִַ
ci.¯e¯‡,והּנכֹון,לּנחׁש קצרים. חּייו ׁשּיהיּו »ְְְִִֶַַַָָָָָ

EBÁbּבהליכתֹו:חסר ׁשּיהיה ÏÚ..החזה ְֲִִֵֶֶַָָ«¿¿ֶֶָ
-ן הּנּו"אם נדעולא  אֹוּכ"אדֹון",ׁשרׁש ְְִֵֶַַָֹֹ

- והאֹומר נֹוסף ּבעבּור ּכן רא ׁשּנק ּכ"זדֹון". ְְְֲִֵֵֶַָָָָ

זהׁשּיּגיח הרּוח אמרּווכןּדרׁש.ּדרמּמּנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
",תפּוׁשּו"ּכימּגזרת ּפיׁשֹוןּגם ּגיחֹון.על  ְִִִִִַַַָ
הּנהר ּפרּו"מּגזרת ּפרת ּגם  והּנה ּורבּו". ְְְְְִִִֵַַַָָָ

חּדקל הּוא יכלּוולא ּבפניהם,עמד הּגדֹול ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּמיםׁשּתי וּיאמרּו,לעבֹור. הן, חּדים מּלֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹ

:וקּלים  ְִַ



מט ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(áé)él-äðúð àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²¨«§¨¦¬
:ìëàå õòä-ïî¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכאן אבןאבןאבןאבן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)øîàzå úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä̈«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא עזרא עזרא עזרא עזרא .""אל אבןאבןאבןאבן ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|øeøà úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³
ðçb-ìò äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzàCìú E ©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½

éiç éîé-ìk ìëàz øôòå:E §¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑:להׁשיב לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ׁשל ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ׁשֹומעין? מי ּדברי הּתלמיד, ודברי הרב כט)ּדברי ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,נתקּלל מּבהמה אם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ְְִִִֵֵַָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו העמידּו ׁשּכן? ּכל לא ח)מחּיה ׁשבע (דף נחׁש ׁשל עּבּורֹו ׁשּימי ללּמד .ׁשנים , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

CÏ˙ EÁbŒÏÚ∑לֹו היּו .ונקצצּורגלים «¿…¿≈≈ְְְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 13 cenr i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WgPd lW FxEAC¦¤©¨¨

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה חחחחּיּיּיּיתתתת ּוּוּוּוממממּכּכּכּכלללל ממממּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה אאאאּתּתּתּתהההה ארארארארּוּוּוּורררר ּזּזּזּזאתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ּכּכּכּכיייי אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁש |||| אלהיםאלהיםאלהיםאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה יד)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ג, ַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּדּבּור, ּכח  להם אין עכׁשו ׁשהּנחׁשים ּומאחר וגֹו'. הּנחׁש" "וּיאמר ׁשּנאמר ּוכמֹו הּדּבּור, ּכח לּנחׁש היה החטא ּדקדם מצינּו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּנה
מה  מּפני להבין וצרי חטאֹו. עבּור ּבזה ונתקּלל הּקדמֹוני, ּבּנחׁש ארע ׁשּזה לֹומר ּומסּתּבר זה. ּכח מהם ׁשּנּטל לֹומר צרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹעל־ּכן

ּבדּבּורֹו? ּגם הּנחׁש ׁשּנתקּלל ּבּכתּוב נתּפרׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּלא
ּכבר  הּסּפּור מהמׁש ּדהרי מיּתר, ּדלכאֹורה וגֹו')" מּכל אּתה (ארּור זאת עׂשית "ּכי לֹו ואמר ה' ּׁשהֹוסיף מה ּבהקּדים יּובן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻוהענין

זה. עבּור הּוא ׁשהענׁש ְֲֶֶֶַַָֹמׁשמע
על  ּבא החטא ׁשעּקר ּומּכיון זאת". עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ּבבחינת הּוא ׁשּמקּבל ׁשהענׁש להּנחׁש מסּבירֹו ּדבזה לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹונראה
ׁשהּקּב"ה  הּדּבּור, ּכח ּכנגד ּבעּקר מכּון אּתה" ארּור זאת עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ׁשהענׁש הרי הּנחׁש, ׁשל והּׁשכנּוע הּדּבּור ּכח ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻידי
(ׁשאגה, אחרֹות וחּיֹות ּכבהמֹות קֹולֹות להׁשמיע יּוכל ׁשּלא ועד ּבכלל, הּקֹול את ּגם אּלא ּכאדם, הּדּבּור ּכח את רק לא מאּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלֹוקח

מהם. מבחר ׁשהיה ּתכּונֹות ּבאֹותן מהם ּפחֹות ׁשהּוא מּכל". אּתה "ארּור ּבזה) וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנהימה
לכן  זאת" עׂשית "ּכי ּדהּנחׁש ההסתה ּבמעׂשה נכללּו ׁשּלא מּכיון וגֹו'" ּגחנ "על הּקללֹות, ׁשאר את ּגם ּומפרט מֹוסיף זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹועל

לפרטם. הּכתּוב עזרא עזרא עזרא עזרא הצר אבןאבןאבןאבן ְְְַַָָָֻ

(åè)äáéàå|ðéa úéLàdòøæ ïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´©§¨®
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeäµ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑ לדּבר ּבאת ולא חּוה, את וּתּׂשא ּתחּלה, הּוא ּכׁשּיאכל אדם, ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
אׁשית" "ואיבה :לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות להתּפּתֹות קּלֹות ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה, חּוה .אל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

EÙeLÈ∑(ט ּכמֹו:(סוטה ,ט)יכּתת יתּה'(דברים 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" Ú˜·."ואּכת epÙeLz ‰z‡Â∑ל יהא לא ¿¿ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ¿«»¿∆»≈ְְֵֹ

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

Caטו  ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e CÈa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

aiÈ„nÚ ‰z˙ ¯L‡. הּנֹותנתאּתה .לי נתּת ¬∆»«»ƒ»ƒִֶֶַַַָָָ
-וטעם ּכּבּגן,עּמדי אכןעּמי מֹווהּוא לא . ְְְִִִִֵַַַָָָֹ

.ÏÎ‡Â:המדּבר יחידּבלׁשֹון אם ּכימצאנּוהּו ְְְִִִִֵַַָָ»…≈
אחריו ׁשּיׁשהּנעלם והּנחהמדּבר,סימן האלף  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּתמּורת קטן,עם ּובאהּׁשרׁש.אלף - קמץ ְִֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא ׁשּיבא ולא ּפסּוק,סֹוף ּבעבּור יּתכן ְֲִֵֶֶַָָָֹֹ

ּכיעם קמּוץוי"ו  ּבׁשו"א:הּואלעֹולם הּפֹועל, ְְִִִַַָָָָ
biÈ‡ÈM‰. ּפּתני: ƒƒ«ƒִִַ
ci.¯e¯‡,והּנכֹון,לּנחׁש קצרים. חּייו ׁשּיהיּו »ְְְִִֶַַַָָָָָ

EBÁbּבהליכתֹו:חסר ׁשּיהיה ÏÚ..החזה ְֲִִֵֶֶַָָ«¿¿ֶֶָ
-ן הּנּו"אם נדעולא  אֹוּכ"אדֹון",ׁשרׁש ְְִֵֶַַָֹֹ

- והאֹומר נֹוסף ּבעבּור ּכן רא ׁשּנק ּכ"זדֹון". ְְְֲִֵֵֶַָָָָ

זהׁשּיּגיח הרּוח אמרּווכןּדרׁש.ּדרמּמּנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
",תפּוׁשּו"ּכימּגזרת ּפיׁשֹוןּגם ּגיחֹון.על  ְִִִִִַַַָ
הּנהר ּפרּו"מּגזרת ּפרת ּגם  והּנה ּורבּו". ְְְְְִִִֵַַַָָָ

חּדקל הּוא יכלּוולא ּבפניהם,עמד הּגדֹול ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּמיםׁשּתי וּיאמרּו,לעבֹור. הן, חּדים מּלֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹ

:וקּלים  ְִַ



ziy`xaנ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
ּכמֹו:קֹומה  'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון ּתמיתּנּו. מּׁשם ואף ּבעקבֹו, מ)ותּׁשכּנּו הּוא (ישעיה לנׁש ּבא ּכׁשהּנחׁש ּבהם", "נׁשף ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשהּלׁשֹו ּולפי ׁשריקה. ּכמין הּלׁשֹון,נֹוׁשף על נֹופל ּבׁשניהם ן נׁשיפה לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתב אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(æè)ðBávò äaøà äaøä øîà äMàä-ìàðøäå Cáöòa C ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤
:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«

i"yx£CB·vÚ∑ ּבנים ּגּדּול צער העּבּור ∑C¯‰Â.זה צער ·ÌÈ.זה È„Ïz ·ˆÚa∑ הּלדה צער CLÈ‡ŒÏ‡Â.זה ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ִֶַַָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ¿∆ƒ≈
C˙˜eLz∑ ולא מּמּנּו הּכל ,"ימׁשלּֿב "הּוא אּלא ּבּפה, לתבעֹו מצח ל אין כן ּפי על ואף .מּמלתׁשמיׁש, ¿»≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

C˙˜eLz∑:ּכמֹו ,כט)ּתאות ׁשֹוקקה (ישעיה עזרא עזרא עזרא עזרא .""ונפׁשֹו אבןאבןאבןאבן ¿»≈ְְְֲֵֵַַָָ

(æé)õòä-ïî ìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ¦¨¥½
éúéeö øLàäîãàä äøeøà epnî ìëàú àì øîàì E £¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®£¨³¨«£¨¨Æ

éiç éîé ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa:E ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬©¤«
i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּונמלים.ּת ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: ארּורים, ּדברים ל לתרּבּות עלה לּיֹוצא מׁשל ¬»»¬»»«¬∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

מהם  ׁשּינק ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .רעה, אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

(çé):äãOä áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤©¨¤«
i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ נאכלים והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, קֹוץ ּתצמיח זרעים, מיני ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ידי  לד)ּתּקּוןעל ‰O„‰.(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â∑ לכם נתּתי "הּנה לֹו: נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ּקללה ּומה ְִֵַ¿»«¿»∆≈∆«»∆ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ואחר  ּתאכלּנה", ּבעּצבֹון ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאת
ּוׁשאר  ודרּדרים קֹוצים ל ּתצמיח היא ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ּתצמיח ודרּדר "וקֹוץ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהעּצבֹון:

ּתאכלם  ּכרח ועל הּׂשדה, עזרא עזרא עזרא עזרא .עׂשבי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִֵֵֶַַָָֹ

(èé)étà úòæaék äîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ּבֹו ׁשּתטריח עזרא עזרא עזרא עזרא .הרּבה לאחר אבןאבןאבןאבן ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

(ë)íà äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈¥¬
:éç-ìk̈¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑ ידי ׁשעל ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם "וּיקרא הראׁשֹון: לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ידי  ועל ּתרּדמה", "וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא "ּולאדם ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹקריאת

ˆÈÎÈ¯Úטז  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ· È„Ïz ¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז  ¯ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk dÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

‰Â˙כ  ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eh‰·È‡Â.‡e‰EÙeLÈL‡¯.יּככה זרעּה ¿≈»¿¿…ְְַַָָ
"ּבראׁש וכן הלא ",יׁשּופני ּבׂשערהאׁשר . ְְְֲֲִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכמֹות הּבי"ויחסר אחריו.מהּכתּוב ּתראה  , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

"הּנמצא  הּואÚ˜·'":ה ית ב ּבי"ת הרגל.. ְִֵֵַָ»≈ֶֶָ
וכ ואם  אחרֹון, זה ראׁשֹון, עקבֹואת "ן הראׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹ

":מּים  ִָ
fh‰a¯‡ ‰a¯‰. הּפֹועל:ׁשםCB·vÚ. ּבעת «¿»«¿∆ֵַַƒ¿≈ְֵ

נֹוסף,.C¯‰Âּבתּולים:ּדם ּבצאת,העּנּוי  הּנּו"ן ְְִִֵַָ¿≈…≈ַָ
הּלידה:על ּכבד ההריֹון ּכי וכן האּׁשה, ְִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

C˙˜eLz.ׁשּת.מׁשמעּת ּכל ׁשמעי והּטעם, ¿»≈ְְְְְִִִֵֶַַַַָ
חפצֹו:אּתּכיעלי,יצּוהאׁשר  לעׂשֹות ּברׁשּותֹו ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָ

fiÌ„‡Ïe.‰¯e¯‡‰Ó„‡‰ ּתֹוציא ׁשּלא . ¿»»¬»»¬»»ִֶֹ
רּבה: ּתאכל .ÔB·vÚa‰pÏÎ‡zּתבּואה ְַָָ¿ƒ»…¬∆»ַֹ

"והיּוּדרוהיאּתבּואתּה, וכן ּבאֹוכלי קצרה. ְְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשּולחנ:" ְֶָ

giıB˜Â..מּמּנּוּגדֹול והּוא ,c¯c¯-וקטן ¿ְִֶָָָ«¿«ְ
לפּתח ּבעּצבֹון וטעםנעּדר.אחיו ּכיּדר,לבּדֹו ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

קֹוץ צמח ׁשּיחֹולה,רעה עֹודולזרֹוע.ּולׁשּדד  ְְְְִִֵֶַַַָָָ
וטעם הּתבּואה: ּבתֹו‰„O‰ ·NÚ הּוא ‡˙ , ְְְַַַָ∆≈∆«»∆

ּכי העץ:עדן ּבגן הּלחם, מּפרי חּיּותֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
hi וטעם˙ÚÊaEt‡ׁשהּוא ,לטרֹוח צרי, ְַַ¿≈««∆ְִִֶַָ

ּכמאכל ולא ,ּולבּׁשל וללּוׁשולטחֹון לזרֹות  ְְְְְְְֲִִֵַַַָֹ

מּדבריהםּבזעת ּופירּוׁשה ּבהמֹות. "ל,ז ידּוע ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָ
וכמֹוהּויזע,וׁשרׁשֹוׁשינה,מׁשקל על והּוא ְְְְְִֵַַָָָ
זיעה.לידי ׁשּיבֹואּועד ",ּבּיזע יחּגרּו"לא  ְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

נבראׁשּידענּוואחר ׁשרׁשים,'מהד ׁשהאדם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
zÁwÏּטעם מה  ‰pnÓ Èk. ּכי ,והּתׁשּובה ַַַƒƒ∆»À»¿»ְְִַָ

ועלמהעפר ּתֹולדֹותם העצמֹות  הם , ּכבדֹות,ּכן ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָ
להם הל הרּגׁשה,ואין הּגּוף. מֹוסדי א והם ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכי אל עצםעצמֹות וּתקרבּו"ּתראה  עצמֹו", ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָ
ּדמּות עליהם "והּנהּכן ואחרּבנּוי,ּבית הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ

וכן .עֹור"עליהםוּיקרם עלה ּובׂשר ּגידים  ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
":עצמֹותי את והעליתם " ְְֲִֶֶַַַ

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
סמ  ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו עסּוקים ׁשּכתב: אֹותם וראה ערּמים אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם ּובא לּה נתאּוה ולדֹותיה,∑eÁ‰.ּבתׁשמיׁש, את ׁשּמחּיה חּיה, לׁשֹון על ּכאׁשר נֹופל ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ«»ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
כב)ּתאמר ב היה (קהלת ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְִֶֶַָָָָָֹֹ

(àë)øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiå©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑:אֹומרים אּגדה ּדברי מן יׁש הּבא ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ּכצּפרן חלקים »¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּמּנּו ּכּתנֹות להם ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .העֹור, אבןאבןאבןאבן ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ß ixyz c"k iriax mei ß

(áë)øîàiå|epnî ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´¦¤½
äzòå òøå áBè úòãì|õòî íb ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ©µ¥¥´

:íìòì éçå ìëàå íéiçä©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑ טֹוב "לדעת יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד הּוא הרי »»¿««ƒ∆ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

וחּיה  ּבבהמה ּכן ּׁשאין מה B‚Â'.ורע", B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ∑ הּברּיֹות להטעֹות קרֹוב הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר עזרא עזרא עזרא עזרא .אחריו, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

(âë)äîãàä-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈
:íMî çwì øLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤¬ª©−¦¨«

(ãë)íéáøkä-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå:íéiçä õò Cøc-úà øîL §¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬©«©¦«

i"yx£Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑לּגן ּבמזרחֹו חּוץ עדן, ּגן חּבלה ∑‡˙ÌÈ·¯k‰Œ.ׁשל ‰Ît‰˙n˙.מלאכי ·¯Á‰∑ולּה ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַַַָ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆«ƒ¿«∆∆ְָ
לּג עֹוד מּלּכנס עליו לאּים לאמ"הלהט לע"ז ּובלׁשֹון ׁשננא, ׁשלף ּכמֹו ׁשנן, להט, ּתרּגּום ּומדרׁשי (קלינגע)ן. , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָ

לפׁשּוטֹו אּלא ּבא איני  ואני  יׁש, עזרא עזרא עזרא עזרא .אּגדה אבןאבןאבןאבן ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·e ·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ È¯a˙È‡c ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡a¯Á ÔL ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

k‡¯˜iÂ.‰eÁ. וכן מתחּלפים,ד והּיּו"הּוי"ו «ƒ¿»«»ְְְְִִֵַַַָ
"ואּתהה יד "הּנה  הֹויה", ".למללהםהוה ' ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשמּהּביןיׁשהפרׁשמה ּכי,ּביּו"ד קראּהולא  ְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
ÈÁהחּיֹות:ׁשם ּובין Ïk Ì‡. אדם מּבני: ֵֵַַ≈»»ְִֵָָ
`k¯BÚ ˙B˙k.עצם אֹומר יׁש היּו ּבּתחּלה ּכי »¿ְִִֵֵֶֶַָָ

עליהםּובׂשר, קרם אֹומרים .עֹור וע ּתה ויׁש ְְְֲִֵֵֶַַָָָָ
ּבהמה יׁשּכיאֹומרים ואחרים.לעֹורם ּכתנֹות  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
לנּועֹורּה.ונפׁשט צּוהוהּׁשם אדם,ּבדמּות  ואין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

ּבזאת, ּגם לאדם עׂשה ׁשהּׁשםנאמין רק לבּקׁש ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגבּורֹותיו,ּומי עֹור,ּכתנֹות לאׁשּתֹו ּומי ימּלל ְְְְְִִִֵַָָ

:לגדּוּלתֹוחקר ואיןונפלאֹותיו,מעׂשיו יסּפר  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ak¯Ó‡iÂ." יהיה קטן אחד"ּכאׁשר ּבפּת"ח «…∆ְְֲִֶֶֶַַָָָָ

ּבטעם  יהיה יהיה ואם .מּוכרת וענינֹו,- ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָ
ּגדֹול ּבפּת" יהי ח "סמּו.ה - ׁשבטי ּכאחד וכן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

הּלׁשֹון לא ּכן על יׂשראל". מּדקּדּוק יּתכן ְְִִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּכמֹו ּפירּוׁשֹו לֹו,יהיהּטעם ּומה אחד,להיֹות ְְְִִֵֶֶַַַָ

ראּויּבעל והיה עם "מּמּנּו"לדּבק הּטעמים ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכמֹולׁשֹון-epnÓּופירּוׁש":לדעת " רּבים, ֵַַָƒ∆ְְִַ
ּוכב  מּמּנּו". ּבספרר "איׁש היסֹוד,ּביארּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ואנׁשינּו"ן נדגׁשלּמה  הּקֹוראים מזרח הר ּבים. ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
-ּדּבלא א ֹותֹו ּכמֹוגׁשּות הּפסּוק  וטעם יטעּו. ְְְְְִֵַַַָֹ

ּפירּוׁשּכאלהים "והייתם  אֹו ורע". טֹוב יֹודעי ְְִִִֵֵֵֶָָֹ
"מּמּנּו",על ּתתמּהואל מחׁשבּתֹו.על  מּלת ְְְֲִִִֶַַַַַַַ

ּכמֹוה  "אדם "נעׂשה ּוּכי נרדה",הבה ּבצלמנּו", ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
הּמלאכים:עם הּׁשם ּדּבּור וזה  ְְִִִֵֶַַַָ

bke‰ÁlLÈÂ. ואחריוּכל -ׁשּלּוח ֹוּכמ מ"ם «¿«¿≈ְְֲִֵַַָָ
"ּגרּוׁש, ּכמֹו לגנאי, ",ּפני מעל ׁשּלח והּוא ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשהּוא ּגדֹול חכם אמר ּכאׁשרולא  ספרּדי ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
"הֹול ּכבֹוד,לׁשֹון  ּוכמֹועּמם ּכמֹו לׁשּלחם", ְְְְְִֵַָָָ

ׁשאםּבׁשלֹום וּיל"ויׁשּלחהּו יהיה ּכן "; , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּגןּגדֹול האדמהּכבֹוד  אמר,ואם עדן.מּכבֹוד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
את "ויגר נכּתב לּמה  ּפירּוׁשֹואם האדם"ׁש ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּכאׁשר ּכן -ויגרׁשהּו"ויׁשּלחהּו" ּפירּוׁשֹו: ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָ
ּומּלתאת הׁשּכין ּגרׁשֹו, ,ÌÈ·e¯kהּכרּובים. ְְְִִִִֵֶַַ¿ƒ

ּכנערים,יׁש ּכרביא.אֹומרים ארמית ּתרּגּום ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ
ּכלל מּלת ׁשהיא דעּתי ּכּוּלם,צּורֹות ּולפי ְְְִִִִֶַַַָ

"ּופני  ּבּתחּלה ׁשאמר לא ויחזקאל ׁשֹור" ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבימיו,התחּלפה  נעׂשה לא ׁשהעגל הּצּורה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבה"א  הּכרּוב" "ּפני ּבאמרֹו ּכן הידיעה,ואחר ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
ׁשהזּכרּתי  הּצּורה אמר ּכאּלּו ׁשֹור, צּורת ְְְִִִֶַַַַַָָָהּצּורה 
ואין  ּכרּוב, ׁשֹור צּורת ּכל ּכן, על ְְְִֵֵַַַָָּבּתחּלה.

ׁשֹור, צ ּורת ּכרּוב -ּכל  הּגמּורה והראייה ְְְְַַָָָָָ
אמר  ּופה הּמה". כרּובים "ּכי ּבאחרֹונה ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשאמר

הּידּועים  הּמלאכים והם ּובידם הּכרּובים, , ְְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּפירּוׁש וזה פּיֹות, ׁשּתי ולּה להט, לּה יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָחרב,

על והמפרׁשים "הּמתהּפכת". ּכי ׁשאֹומרים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
אמת: אינּנּו - ּדּבר ֱִֵֵֶֶֶֶַהּׁשמׁש

ckÌ„wÓּפירּוׁש ּכימּמזרח . ודע, מה ּכל . ƒ∆∆ְְִִִֵַַָָ
ואיןאמת,הּואּכתּוב ּׁשּמצאנּו היה ּבֹווכן ְְֱֵֵֶֶָָָָָ

מאֹורלֹוויׁשספק, ּכי החפץ,יצא הּׂשכל סֹוד, ְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
החפץ ּתנּועֹות ּכילמעלה,העֹולה ּומהּׁשני  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ



ני ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
סמ  ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו עסּוקים ׁשּכתב: אֹותם וראה ערּמים אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם ּובא לּה נתאּוה ולדֹותיה,∑eÁ‰.ּבתׁשמיׁש, את ׁשּמחּיה חּיה, לׁשֹון על ּכאׁשר נֹופל ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ«»ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
כב)ּתאמר ב היה (קהלת ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְִֶֶַָָָָָֹֹ

(àë)øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiå©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑:אֹומרים אּגדה ּדברי מן יׁש הּבא ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ּכצּפרן חלקים »¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּמּנּו ּכּתנֹות להם ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .העֹור, אבןאבןאבןאבן ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ß ixyz c"k iriax mei ß

(áë)øîàiå|epnî ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´¦¤½
äzòå òøå áBè úòãì|õòî íb ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ©µ¥¥´

:íìòì éçå ìëàå íéiçä©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑ טֹוב "לדעת יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד הּוא הרי »»¿««ƒ∆ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

וחּיה  ּבבהמה ּכן ּׁשאין מה B‚Â'.ורע", B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ∑ הּברּיֹות להטעֹות קרֹוב הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר עזרא עזרא עזרא עזרא .אחריו, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

(âë)äîãàä-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈
:íMî çwì øLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤¬ª©−¦¨«

(ãë)íéáøkä-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå:íéiçä õò Cøc-úà øîL §¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬©«©¦«

i"yx£Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑לּגן ּבמזרחֹו חּוץ עדן, ּגן חּבלה ∑‡˙ÌÈ·¯k‰Œ.ׁשל ‰Ît‰˙n˙.מלאכי ·¯Á‰∑ולּה ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַַַָ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆«ƒ¿«∆∆ְָ
לּג עֹוד מּלּכנס עליו לאּים לאמ"הלהט לע"ז ּובלׁשֹון ׁשננא, ׁשלף ּכמֹו ׁשנן, להט, ּתרּגּום ּומדרׁשי (קלינגע)ן. , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָ

לפׁשּוטֹו אּלא ּבא איני  ואני  יׁש, עזרא עזרא עזרא עזרא .אּגדה אבןאבןאבןאבן ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·e ·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ È¯a˙È‡c ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡a¯Á ÔL ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

k‡¯˜iÂ.‰eÁ. וכן מתחּלפים,ד והּיּו"הּוי"ו «ƒ¿»«»ְְְְִִֵַַַָ
"ואּתהה יד "הּנה  הֹויה", ".למללהםהוה ' ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשמּהּביןיׁשהפרׁשמה ּכי,ּביּו"ד קראּהולא  ְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
ÈÁהחּיֹות:ׁשם ּובין Ïk Ì‡. אדם מּבני: ֵֵַַ≈»»ְִֵָָ
`k¯BÚ ˙B˙k.עצם אֹומר יׁש היּו ּבּתחּלה ּכי »¿ְִִֵֵֶֶַָָ

עליהםּובׂשר, קרם אֹומרים .עֹור וע ּתה ויׁש ְְְֲִֵֵֶַַָָָָ
ּבהמה יׁשּכיאֹומרים ואחרים.לעֹורם ּכתנֹות  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
לנּועֹורּה.ונפׁשט צּוהוהּׁשם אדם,ּבדמּות  ואין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

ּבזאת, ּגם לאדם עׂשה ׁשהּׁשםנאמין רק לבּקׁש ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגבּורֹותיו,ּומי עֹור,ּכתנֹות לאׁשּתֹו ּומי ימּלל ְְְְְִִִֵַָָ

:לגדּוּלתֹוחקר ואיןונפלאֹותיו,מעׂשיו יסּפר  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ak¯Ó‡iÂ." יהיה קטן אחד"ּכאׁשר ּבפּת"ח «…∆ְְֲִֶֶֶַַָָָָ

ּבטעם  יהיה יהיה ואם .מּוכרת וענינֹו,- ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָ
ּגדֹול ּבפּת" יהי ח "סמּו.ה - ׁשבטי ּכאחד וכן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

הּלׁשֹון לא ּכן על יׂשראל". מּדקּדּוק יּתכן ְְִִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּכמֹו ּפירּוׁשֹו לֹו,יהיהּטעם ּומה אחד,להיֹות ְְְִִֵֶֶַַַָ

ראּויּבעל והיה עם "מּמּנּו"לדּבק הּטעמים ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכמֹולׁשֹון-epnÓּופירּוׁש":לדעת " רּבים, ֵַַָƒ∆ְְִַ
ּוכב  מּמּנּו". ּבספרר "איׁש היסֹוד,ּביארּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ואנׁשינּו"ן נדגׁשלּמה  הּקֹוראים מזרח הר ּבים. ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
-ּדּבלא א ֹותֹו ּכמֹוגׁשּות הּפסּוק  וטעם יטעּו. ְְְְְִֵַַַָֹ

ּפירּוׁשּכאלהים "והייתם  אֹו ורע". טֹוב יֹודעי ְְִִִֵֵֵֶָָֹ
"מּמּנּו",על ּתתמּהואל מחׁשבּתֹו.על  מּלת ְְְֲִִִֶַַַַַַַ

ּכמֹוה  "אדם "נעׂשה ּוּכי נרדה",הבה ּבצלמנּו", ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
הּמלאכים:עם הּׁשם ּדּבּור וזה  ְְִִִֵֶַַַָ

bke‰ÁlLÈÂ. ואחריוּכל -ׁשּלּוח ֹוּכמ מ"ם «¿«¿≈ְְֲִֵַַָָ
"ּגרּוׁש, ּכמֹו לגנאי, ",ּפני מעל ׁשּלח והּוא ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשהּוא ּגדֹול חכם אמר ּכאׁשרולא  ספרּדי ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
"הֹול ּכבֹוד,לׁשֹון  ּוכמֹועּמם ּכמֹו לׁשּלחם", ְְְְְִֵַָָָ

ׁשאםּבׁשלֹום וּיל"ויׁשּלחהּו יהיה ּכן "; , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּגןּגדֹול האדמהּכבֹוד  אמר,ואם עדן.מּכבֹוד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
את "ויגר נכּתב לּמה  ּפירּוׁשֹואם האדם"ׁש ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּכאׁשר ּכן -ויגרׁשהּו"ויׁשּלחהּו" ּפירּוׁשֹו: ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָ
ּומּלתאת הׁשּכין ּגרׁשֹו, ,ÌÈ·e¯kהּכרּובים. ְְְִִִִֵֶַַ¿ƒ

ּכנערים,יׁש ּכרביא.אֹומרים ארמית ּתרּגּום ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ
ּכלל מּלת ׁשהיא דעּתי ּכּוּלם,צּורֹות ּולפי ְְְִִִִֶַַַָ

"ּופני  ּבּתחּלה ׁשאמר לא ויחזקאל ׁשֹור" ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבימיו,התחּלפה  נעׂשה לא ׁשהעגל הּצּורה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבה"א  הּכרּוב" "ּפני ּבאמרֹו ּכן הידיעה,ואחר ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
ׁשהזּכרּתי  הּצּורה אמר ּכאּלּו ׁשֹור, צּורת ְְְִִִֶַַַַַָָָהּצּורה 
ואין  ּכרּוב, ׁשֹור צּורת ּכל ּכן, על ְְְִֵֵַַַָָּבּתחּלה.

ׁשֹור, צ ּורת ּכרּוב -ּכל  הּגמּורה והראייה ְְְְַַָָָָָ
אמר  ּופה הּמה". כרּובים "ּכי ּבאחרֹונה ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשאמר

הּידּועים  הּמלאכים והם ּובידם הּכרּובים, , ְְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּפירּוׁש וזה פּיֹות, ׁשּתי ולּה להט, לּה יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָחרב,

על והמפרׁשים "הּמתהּפכת". ּכי ׁשאֹומרים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
אמת: אינּנּו - ּדּבר ֱִֵֵֶֶֶֶַהּׁשמׁש

ckÌ„wÓּפירּוׁש ּכימּמזרח . ודע, מה ּכל . ƒ∆∆ְְִִִֵַַָָ
ואיןאמת,הּואּכתּוב ּׁשּמצאנּו היה ּבֹווכן ְְֱֵֵֶֶָָָָָ

מאֹורלֹוויׁשספק, ּכי החפץ,יצא הּׂשכל סֹוד, ְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
החפץ ּתנּועֹות ּכילמעלה,העֹולה ּומהּׁשני  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ



ziy`xaנב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

ã(à)ïé÷-úà ãìzå øäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ú„È Ì„‡‰Â∑ וּידע" ּכתּוב ׁשאם והּלדה, ההריֹון וכן עדן, מּגן ונטרד ׁשחטא קדם מעלה ׁשל הענין קדם ּכבר ¿»»»»«ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבנים  לֹו היּו ׁשּנטרד ׁשּלאחר נׁשמע "קניתי"∑˜ÔÈ.אדם", ׁשם ‰'.על ואת ∑‡˙ אֹותי ּכׁשּברא ה', עם ּכמֹו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ«ƒִִֵַָ∆ְְְִִֶֶָָ

עּמֹו אנּו ׁשּתפים ּבזה, אבל ּבראנּו. לבּדֹו לא)איׁשי, ‡˙Ï·‰Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡∑ מלּמד הם, רּבּויים אתים ג' ְְֲִִִִֶַָָָָָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆»∆ְִִִֵֵֶַ
נאמר לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, עם נֹולדה רבה)"וּתסף"ׁשּתאֹומה .(בראשית ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g zegiy ihewl)

הםהםהםהם ררררּבּבּבּבּוּוּוּוייםייםייםיים אתיםאתיםאתיםאתים א)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה ד, (רׁש"י ְְְְֹֹ ִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את לפני ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, ׁשהרי אתאתאתאתיׁש קין, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֻ
לרּבֹות  ּובא מיּתר ׁשאחד "את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). פסוק – חנֹו את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻזהּו

ּופרּוׁשֹו ה', את איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק אתים הּׁשלׁשה ׁשּכל מכריח זה הרי ׁשאר עםעםעםעם– ׁשּגם מּובן ה', ְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּפרּוׁשם אתים נֹולדהעם עם עם עם הּׁשלׁשה ּתאֹומה ׁשּתים.עםעםעםעם: נֹולדּו הבל ועם עזרא עזרא עזרא עזרא קין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(á)ïàö äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ
:äîãà ãáò äéä ïé÷å§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑מעבֹודתּה לֹו ּפרׁש האדמה ׁשּנתקּללה .לפי  …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â):ýåýéì äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑,הּגרּוע אּגדה מן היה'.ויׁש ּפׁשּתן 'זרע מבחר (ׁשאֹומרת: ולא טֹוב לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: .)ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 20 cenr eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

rExb F` gAEWn oiw lW FpAxẅ§¨¤©¦§¨¨©

ליהוהליהוהליהוהליהוה:::: מנחהמנחהמנחהמנחה האדמההאדמההאדמההאדמה ממממּפּפּפּפרירירירי קיןקיןקיןקין ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיבאבאבאבא ָָָָֹֹֽֽֽֽ
היה ּפׁשּתן זרע ׁשאֹומרת אּגדה ויׁש הּגרּוע, רש"י)מן ובפירוש ג. (ד, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּכתּובים? להבנת נֹוגע ּזה ּדמה היה", ּפׁשּתן "זרע קין ׁשל ׁשּקרּבנֹו האּגדה את רׁש"י הביא מּדּוע לעּין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָיׁש
ּביֹותר: ּתמּוּה ּדבר ּבאר ּדבזה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

את  ׁשהביא לאחרי מּזֹו: ויתירה הּגרּוע"? "מן קרּבן הביא מּדּוע ּתמּוּה ּכן ואם ,יתּבר לפניו ותֹודה ּכּמנחה קרּבן הביא קין ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהרי
קרּבנֹו? יתקּבל לא הּגרּוע" "מן יקריב ׁשאם חׁשׁש לא וכי פניו", וּיּפלּו מאד לקין "וּיחר ּכתּוב ּבּׁשמים, נתקּבל ׁשּלא וראה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּקרּבן
רק  ׁשהביא ׁשאף ׁשחׁשב היתה קין ׁשל ּדטעּותֹו מׁשּבח. מין הּוא ׁשּפׁשּתן ּפׁשּתן", "זרע ׁשהביא האּגדה את רׁש"י הביא זה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל
נתקּבל  ּכׁשּלא לֹו ׁשחרה הּטעם ּומּובן קרּבנֹו. יתקּבל הּצֹומח ׁשּבמין מהמבחר ׁשהביא מּכיון הרי "ּגרּוע", מין ׁשהּוא הּצֹומח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻמּסּוג

וק"ל. החי סּוג יֹותר, נעלה מּסּוג אּלא הּמׁשּבח מהּמין רק לא להביא ּדיׁש טעּותֹו, היתה וזֹו עזרא עזרא עזרא עזרא קרּבנֹו. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ã)òLiå ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®©¦´©
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

ÈÏÈÂ„˙א  ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È˜ ˙¯Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

Â‰Â‰ב  Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

dÚד  È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:da¯e˜Ïe¿¿»≈
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ונקרא אנה ת עלה ּגם היא.לפנים  לאֹות, ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ
ּבּתחּלה.הּבחינה ּבׁשם הּׁשליׁשי ּכח יׁשּכי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ

אי,הּסֹוד זה והּמבין .מפעל ּבלי יּפרד יבין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּגןּומה ה ּנהר, ּגם העֹור.וכתנֹות עדן,ּסֹוד ְְֵֶַַַַָָָָ

ׁשּיחיה ּבאדם יכֹולת ׁשּיׁשהּסֹוד,זהיֹורה  ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
זהוהּמׂשּכיל לעֹולם, ּכי האדם:ּכל יבין ְְְִִִֶַַָָָָָָ

`Ì„‡‰Â.ּבגּופֹוראה ּכאׁשר יחיה ׁשּלא ¿»»»ְְֲִֶֶֶַָָֹ
הּמין לעֹולם,ּבעצמֹו להחיֹות  ּכן על ,הּוצר ְְְְְֲִֵַַַַַָ
‰˜È˙Èאמרה  ˙‡ LÈ‡'ואין זכר ׁשם , ְָָ»ƒƒƒ∆ְֵֵֶָ

ּכי אלהים. ּבּמין,ּבארץ נמצאהּנה למּלת ְְֱִִִִִִֵֶַַָָָֹ
הּוא  טֹוב.ּבעצמים ּבמעלה ּכאׁשר ּכלל,ּומּלת ְְְֲֲִִֶַַַָָָָ

עׂשה אׁשר ּכל את אלהיםוּירא "ּכתּוב וכן ְְֱֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ורע מאד", טֹוב :חלק והּנה ְְְִֵֵֶַֹ
bÌÈÓÈ ıwÓ È‰ÈÂ. האדמה,את קין ׁשעבד «¿ƒƒ≈»ƒֲִֶֶַַָָָָ

הּמנחה לתפּלתֹו.אל הביא ׁשּקבע ולא הּמקֹום ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
הּמנחהּדברי ּבעיני יׁשרּו ּכי הביאּההאֹומרים ְְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָָ

ּובעבּוראל  צאנֹו","מּבכֹורֹות ׁשּכתּוב אביו. ְֲִִֶֶַָָֹ
:הּבּכּורים מןקין הביאלא ּכיסמיׁש ִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÚLiÂ∑:וכן יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן ּפנה. לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: יד)וּיפן, מעליו",(איוב "ׁשעה «ƒ«ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

מעליו  אׁש∑ÚLiÂ.ּפנה מנחתֹוירדה עזרא עזרא עזרא עזרא .ולחכה אבןאבןאבןאבן ְֵֵָָ«ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ

(ä)eìtiå ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ©¦§−
:åéðẗ¨«

(å)éðô eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå:E ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬¨¤«

(æ)úàhç çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©©¨´
éìàå õáø:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו ¯·ı.ּכתרּגּומֹו ˙‡hÁ Á˙tÏ∑ ׁשמּור חּטא קבר B˙˜eLz.לפתח EÈÏ‡Â∑ ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆««»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆¿»
להכׁשיל ּומתאּוה ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, BaŒÏLÓz.ׁשל ‰z‡Â∑ עליו ּתתּגּבר ּתרצה, עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«»ƒ¿»ְְִִִֵֶַָָ

(ç)í÷iå äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬̈
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑,ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו ׁשל נכנס יּׁשּובֹו זה א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .מקרא  אבןאבןאבןאבן ְִָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåézòãé àì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦
:éëðà éçà øîLä£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑'ל וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: יׁשּוב, אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו ÈzÚ„È.להּכנס ‡Ï∑ נעׂשה ≈∆∆»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ…»«¿ƒֲַָ
העליֹונה  ּדעת ‡ÈÁ.ּכגֹונב ¯ÓL‰∑ ּפּת"ח ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, ּתמּה עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְֵֶַַָָ¬…≈»ƒְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑,הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם יֹוצאה ּדמֹו נפׁשֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לז) עזרא עזרא עזרא עזרא .(סנהדרין אבןאבןאבןאבן

Û˜˙eה  ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï da¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו  CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז  CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט  ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ ¯Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»
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cÚLiÂ. ּכמֹו.קין ל וּיחרמׁשקל על וטעמֹו «ƒ«ְְְְְִִִַַַַַַ
סֹוד "ׁשעּואליווהּקרֹוב קּבל, ּכדר מּני", ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

האׁש ׁשּירדה ויּתכן הבל,מנחת ודּׁשנה הּקרּבן. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הּׁשנה מנחת ולא  נקראת ּכי ּדעּתי ועל קין. ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹ

ּגאּוּלתֹו",ּתהיה ימים "ּכתּוב וכןימים,ּתמימה  ְְְְִִִִֵֶָָָָָ
ּכאׁשר ׁשּיׁשּובּוּבעבּור ּבקֹוצר אֹו ּבאֹור ה ּימים ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָ

ּופירּוׁש ימימה". "מּימים וכן ּבּתחּלה. ְְִִִִֵֵַָָָָָהיּו
ימים "ׁשנתים - ואם ׁשנתים,ׁשלמים ימים" ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

מּיֹוםנכּתב  ׁשלימֹות ׁשאינן יּתכן - אל ׁשנתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ו  ׁשּיימים חדׁשעד "כן יֹום. ּכאׁשר החדׁשׁשּוב ", ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכאמרּתי ּכן על היה. ּדנּיאל, ימים "י ּבפירּוׁש ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשהםאלף  ותׁשעים" ,ׁשנים ולא ימים ּומאתים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּבמסּפר: ׁשהם ְְֲִֵֶַָּבעבּור

f‡BÏ‰.ּופירּוׁש˙‡N, מפרׁשים ּדעת על ¬ֵ¿≈ְְִַַַָ
- והּנכֹוׂשאת רּבים .ׂשאת -ּבעיני ן עֹונ ְְְְְֲִֵֵֵַַַָ

ּכיּפנים  ּפּכתּוב , "וּיּפלּו וזה ניו",ּבּתחּלה ְְְִִִִֶַַָָָָָ
אּׂשּבּוׁשה,ּדר ואי" וטעמֹו,.ני"פ א ּכטעם ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
א ּפני,ּתּׂשא -טֹובעׂשית אם  "ּכי ז וכן ְִִִִֵֶָָָָָ

¯ı·B":מּמּום ניפ ּתּׂשא  ˙‡hÁ.אֹומר יׁש ִִֶָָ«»≈ֵֵ
לפתח מפרׁשיםיׁשּגם .עֹון ּתחת ׁשחטא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ירּבץ וי"ו ויפרׁשּו,הּדין ּביֹום עֹונהּקבר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָ
וטעםעל ּתׁשּוקתֹו ל,חרהלּמה הבל. ְְֶֶַַַָָָָָָ
סרמנחת ׁשּקּבלּתי  והּוא מׁשמעּת,אל הבל, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָ

מֹוׁשלואּתה  ואחריםּבֹוּכמֹו ,הּיצר על אמרּו. ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
ּביתלפתח ּכיאמרּו,ואּלהּכתּוב.ואינּנּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

והיאחּטאת ויׁשעּמהֹולכת רֹובצת, אֹומר . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

"לפתח  ּכטעם והּנכֹון פיּפתחי ׁשמֹור הּפה, ." ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָ
הּוא לב ויצר סמּו,ׁשחּטאת ,ּבעיני  האדם ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
B˙˜eLz:עּמֹורֹובץ EÈÏ‡Â.יׁשּוב הּיצר ּכי ִֵ¿≈∆¿»ִֵֶַָ

למׁשֹול ּכח ּביׁשּגם ּברצֹונ,מׁשמעּתאל  ְְְְְְְִִִֵֶַַַֹ
:ּבֹו

gÔÈ˜ ¯Ó‡iÂהּקרֹוב ּכל לֹוׁשאמראלי,. «…∆«ƒֵֶַַַָָָ
נֹולדּוהּׁשם.ׁשהֹוכיחֹוהּתֹוכחֹות  וׁשֹואלים ְְֲִִֵֵֶַַ

ואיןּביֹום  הּכהּו אי יׁשאלּו, .חרב סגריר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָ
יהרגּנּוׁשאלת וזאת ּכי ואלף ּבחנק,ּבידֹוּתהּו, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

נמצאים: ואבן ְִִֵֶֶָָעץ
h וטעםÈ‡מּורּכבת איפה ּומּלת,אּיה ּכמֹו ְַַ≈ְְִֵֵֶֶַַֹ

:ׁשּתים מּמּלֹות  ְִִִַ
iÈÏ‡ ÌÈ˜ÚBˆאינּנּו וכן קֹול""עם ּדבק . , ¬ƒ≈«ְִֵֵֵֶָ



נג ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÚLiÂ∑:וכן יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן ּפנה. לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: יד)וּיפן, מעליו",(איוב "ׁשעה «ƒ«ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

מעליו  אׁש∑ÚLiÂ.ּפנה מנחתֹוירדה עזרא עזרא עזרא עזרא .ולחכה אבןאבןאבןאבן ְֵֵָָ«ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ

(ä)eìtiå ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ©¦§−
:åéðẗ¨«

(å)éðô eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå:E ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬¨¤«

(æ)úàhç çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©©¨´
éìàå õáø:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו ¯·ı.ּכתרּגּומֹו ˙‡hÁ Á˙tÏ∑ ׁשמּור חּטא קבר B˙˜eLz.לפתח EÈÏ‡Â∑ ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆««»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆¿»
להכׁשיל ּומתאּוה ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, BaŒÏLÓz.ׁשל ‰z‡Â∑ עליו ּתתּגּבר ּתרצה, עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«»ƒ¿»ְְִִִֵֶַָָ

(ç)í÷iå äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬̈
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑,ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו ׁשל נכנס יּׁשּובֹו זה א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .מקרא  אבןאבןאבןאבן ְִָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåézòãé àì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦
:éëðà éçà øîLä£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑'ל וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: יׁשּוב, אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו ÈzÚ„È.להּכנס ‡Ï∑ נעׂשה ≈∆∆»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ…»«¿ƒֲַָ
העליֹונה  ּדעת ‡ÈÁ.ּכגֹונב ¯ÓL‰∑ ּפּת"ח ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, ּתמּה עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְֵֶַַָָ¬…≈»ƒְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑,הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם יֹוצאה ּדמֹו נפׁשֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לז) עזרא עזרא עזרא עזרא .(סנהדרין אבןאבןאבןאבן

Û˜˙eה  ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï da¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו  CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז  CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט  ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ ¯Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

cÚLiÂ. ּכמֹו.קין ל וּיחרמׁשקל על וטעמֹו «ƒ«ְְְְְִִִַַַַַַ
סֹוד "ׁשעּואליווהּקרֹוב קּבל, ּכדר מּני", ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

האׁש ׁשּירדה ויּתכן הבל,מנחת ודּׁשנה הּקרּבן. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הּׁשנה מנחת ולא  נקראת ּכי ּדעּתי ועל קין. ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹ

ּגאּוּלתֹו",ּתהיה ימים "ּכתּוב וכןימים,ּתמימה  ְְְְִִִִֵֶָָָָָ
ּכאׁשר ׁשּיׁשּובּוּבעבּור ּבקֹוצר אֹו ּבאֹור ה ּימים ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָ

ּופירּוׁש ימימה". "מּימים וכן ּבּתחּלה. ְְִִִִֵֵַָָָָָהיּו
ימים "ׁשנתים - ואם ׁשנתים,ׁשלמים ימים" ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

מּיֹוםנכּתב  ׁשלימֹות ׁשאינן יּתכן - אל ׁשנתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ו  ׁשּיימים חדׁשעד "כן יֹום. ּכאׁשר החדׁשׁשּוב ", ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכאמרּתי ּכן על היה. ּדנּיאל, ימים "י ּבפירּוׁש ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשהםאלף  ותׁשעים" ,ׁשנים ולא ימים ּומאתים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּבמסּפר: ׁשהם ְְֲִֵֶַָּבעבּור

f‡BÏ‰.ּופירּוׁש˙‡N, מפרׁשים ּדעת על ¬ֵ¿≈ְְִַַַָ
- והּנכֹוׂשאת רּבים .ׂשאת -ּבעיני ן עֹונ ְְְְְֲִֵֵֵַַַָ

ּכיּפנים  ּפּכתּוב , "וּיּפלּו וזה ניו",ּבּתחּלה ְְְִִִִֶַַָָָָָ
אּׂשּבּוׁשה,ּדר ואי" וטעמֹו,.ני"פ א ּכטעם ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
א ּפני,ּתּׂשא -טֹובעׂשית אם  "ּכי ז וכן ְִִִִֵֶָָָָָ

¯ı·B":מּמּום ניפ ּתּׂשא  ˙‡hÁ.אֹומר יׁש ִִֶָָ«»≈ֵֵ
לפתח מפרׁשיםיׁשּגם .עֹון ּתחת ׁשחטא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ירּבץ וי"ו ויפרׁשּו,הּדין ּביֹום עֹונהּקבר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָ
וטעםעל ּתׁשּוקתֹו ל,חרהלּמה הבל. ְְֶֶַַַָָָָָָ
סרמנחת ׁשּקּבלּתי  והּוא מׁשמעּת,אל הבל, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָ

מֹוׁשלואּתה  ואחריםּבֹוּכמֹו ,הּיצר על אמרּו. ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
ּביתלפתח ּכיאמרּו,ואּלהּכתּוב.ואינּנּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

והיאחּטאת ויׁשעּמהֹולכת רֹובצת, אֹומר . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

"לפתח  ּכטעם והּנכֹון פיּפתחי ׁשמֹור הּפה, ." ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָ
הּוא לב ויצר סמּו,ׁשחּטאת ,ּבעיני  האדם ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
B˙˜eLz:עּמֹורֹובץ EÈÏ‡Â.יׁשּוב הּיצר ּכי ִֵ¿≈∆¿»ִֵֶַָ

למׁשֹול ּכח ּביׁשּגם ּברצֹונ,מׁשמעּתאל  ְְְְְְְִִִֵֶַַַֹ
:ּבֹו

gÔÈ˜ ¯Ó‡iÂהּקרֹוב ּכל לֹוׁשאמראלי,. «…∆«ƒֵֶַַַָָָ
נֹולדּוהּׁשם.ׁשהֹוכיחֹוהּתֹוכחֹות  וׁשֹואלים ְְֲִִֵֵֶַַ

ואיןּביֹום  הּכהּו אי יׁשאלּו, .חרב סגריר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָ
יהרגּנּוׁשאלת וזאת ּכי ואלף ּבחנק,ּבידֹוּתהּו, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

נמצאים: ואבן ְִִֵֶֶָָעץ
h וטעםÈ‡מּורּכבת איפה ּומּלת,אּיה ּכמֹו ְַַ≈ְְִֵֵֶֶַַֹ

:ׁשּתים מּמּלֹות  ְִִִַ
iÈÏ‡ ÌÈ˜ÚBˆאינּנּו וכן קֹול""עם ּדבק . , ¬ƒ≈«ְִֵֵֵֶָ



ziy`xaנד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(àé)äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨
éçà éîc-úà úç÷ì:Eãiî E ¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ∑,ּבעונּה ּכבר היא ּׁשּנתקּללה מּמה לחטא יֹותר הֹוסיפה ּבזֹו Á˜Ï˙.וגם ‰ÈtŒ˙‡ ‰˙ˆt ¯L‡ ƒ»¬»»ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆»¿»∆ƒ»»««
'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡∑"ּתתּֿכחּה תסף "לא :אצל קללה לּה מֹוסיף עד (והנני האדמה" מ"ּמן אחד, ּדּבּור הּכל אחרים: ספרים ∆¿≈»ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .)ּכאן  אבןאבןאבןאבן ָ

(áé)òð Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬
:õøàá äéäz ãðå̈−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„Â Ú∑ אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל עזרא עזרא עזרא עזרא .אין אבןאבןאבןאבן »»»ְְְֵֶָָָ

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑,לטען?ּבתמיהה ל אפׁשר אי ועוני ותחּתֹונים, עליֹונים טֹוען עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)אּתה אבןאבןאבןאבן »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäøúqà E ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

(åè)íNiå íwé íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤
:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑,ּדבריהם ׁשּקּצרּו הּמקראֹות מן אחד זה »≈»…≈«ƒְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ענׁשֹוורמזּו ּפרׁש ולא ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, לׁשֹון קין", ּכלֿהרג "לכן ּפרׁשּו: ÌwÈ.ולא ÌÈ˙Ú·L∑ ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹƒ¿»«ƒÀ»

להּנק  רֹוצה וסֹוף איני ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ׁשּיעמד מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה לסֹוף עכׁשו, מּקין ם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הבל  נקמת והּוא יּקם", "ׁשבעתים ׁשאמר: ּברּיה הּמקרא ּתהא ׁשּלא היא ּגערה לׁשֹון הּמקרא ׁשּתחּלת למדנּו מּקין, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּבֹו וכּיֹוצא ה)מּזיקּתּו. ב הּכתּוב (שמואל ּדּבר אבל לֹו, ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי מּכה ּכל ּדוד "וּיאמר : ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
אמרּו: אׁשר על יּכה, אֹותם וגם וגֹו'", העורים ואת וּיכּבׁשּנּו, הּׁשער אל וּיקרב ּבּצּנֹור וּיּגע יבּוסי מּכה "ּכל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּברמז,
א' הּימים ּובדברי ּדבריו, קּצר ּכאן וׂשר, ראׁש אעׂשּנּו אני אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו אל יבא לא והּפּסח ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ'העּור

ו) ּולׂשר (יא לראׁש יהיה ‡B˙.ּפרׁש ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑מּׁשמֹו אֹות לֹו אחרים:(ּבמצחֹו,חקק אחר )ספרים "ּכל ּדבר : ְְְִֵֵֶַֹ«»∆¿«ƒְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
ירא  היה לא ּומהם ואּמֹו, אביו רק מהם, ׁשּיירא היּו לא עדין אדם ּבני אבל והחּיֹות, הּבהמֹות יהרגני", ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמֹוצאי
עון  ּבׁשביל ועכׁשו, וגֹו'", "ּומֹוראכם ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל על ּפחּדתי היה עכׁשו עד אמר: אּלא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּיהרגּוהּו,

הּכל  על מֹוראֹו החזיר אֹות", לקין ה' "וּיׂשם מּיד: ויהרגּוני, הח ּיֹות מּמּני ייראּו לא עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

dÓetיא  ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

ÔzÓÏיב  ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג  È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד  ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:ÈÈÏË˜È ÈpÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ
Ú·LÏ‡טו  ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»

ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ
:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשב הּואּדֹודי אל ",ּבא זההּנה ּדֹודי קֹול " ִִִֵֶֶָָ
ּבּׁשירּבא"" ּפירׁשּתי ּכאׁשר והּטעם,הּׁשירים , . ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

ׁשּנׁשּפכּוׁשמע ּכי  ּדמיו  האדמה.על צעקת ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָ
ּבכחֹוּבניו על אמר והמתרּגם  ׁשהיה ְְְְֵֶַַַַָָָָָֹ

:להֹולידם  ְִָ
`i¯e¯‡ ‰zÚÂ‰Ó„‡‰ ÔÓ ‰z‡ׁשּיבא לֹו. ¿«»»»»ƒ»¬»»ֶָֹ

ׁשּיזרעחסרֹון  האדמה, הּוא ויּטע מּפאת  ּכי , ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
עֹודּתּתן ולא אדמה,עֹובד היה קציר האדמה ְֲֲִִֵֵָָָָָָָָֹ
ללכת,ּופרי  מּמקֹום רחֹוקהארץ אל ויצטר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָ
קרֹובאדם  ׁשה ּוא יׁשקֹוט ולא ה ּגן,אל אביו ְְִִֶֶַָָָָָֹ

:ינּוע רק ,אחד ּבמקֹום  ְֶַַָָָ
ai„Â." ּכמֹו מקֹונן, ונד ּכי אֹומרים לנּוד יׁש »»ְְְִִֵֵָָָ
ּדעּתילֹו ועל וכמֹוהּואחי ׁש"נד"". "נע", ְְְֲִִֶַַָָָ

":נדֹוד ארחיקהּנה " ְְִִֵַ

bi‡BNpÓ ÈBÚ ÏB„bּופירּוׁש ּכל ּדעת על . »¬ƒƒ¿ֵַַַָ
ּופירּוׁשחטאֹוׁשהֹודה המפרׁשים, נׂשֹוא,. ְְְְִֵֶֶַָָ

סלֹוח ּכטע  "נֹוׂשא,ם דעּתי עֹון ּכמֹו ּולפי ." ְְְְְִִֵַַַַָ
'יקראּוׁשהעברים  הרע והעֹונׁשׂשכר',העקב ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

'הּבא  העון "ּכיחּטאת'ּבעב ּור וכן ׁשלם לא . ְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
"עֹון  "וּיגּדלעֹון יּקראם האמֹורי", עֹון ", ְְֱֲֲִִִִֵַַָָ
העֹונׁשעּמי ּבת  זה ּכי והּטעם, לא ". ּגדֹול, ְִִֶֶַַַַַָָֹ

-אמּתת על ויֹורה.לסבלֹואּוכל  הּפירּוׁש זה ְְְֲִֵֶֶַַַַָ
,ּפתחה .tˆ˙‰ּופירּוׁשיו:אחר הּבא הּפס ּוק ֲֵַַַָָָ»¿»ְָָ

"הבל ּפיהּו":יפצה וכן ְְִִֵֶֶֶ
ci וטעם¯˙q‡ EÈtÓ,יקּבל מקֹום ׁשּיׁש ְַַƒ»∆∆»≈ְֵֵֶַָ

ותראה  מלא הּכל ואם ,הּׁשם ּגב ּורתּבֹוּכח, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
:ּכבֹודֹו ְ

ehÌÈ˙Ú·L. ּכיׁשבעה עד זאת אין ּדֹורֹות. ƒ¿»«ƒְִִֵַָֹ

ארּבעה ּומ"ׁשלׁשולא עׂשר,הּמּלה .ג מאֹות ְְְִֵַַָָָָָֹ
ואח  ׁשבעתים", יהיה החּמה "ואֹור - ר והעד ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדבריוּביאר ּכן  ׁשבעת "ּכאֹורואמר הּנביא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
וטעם וכן ׁשּתּלקח .ÌwÈהּימים": נקמתֹו, ְִַַַָÀ»ְְִִֵֶַָָ

והּטעם,יּקם לא " אּפֹוהּׁשם ּכי". על הארי ְֱִִֵֶַַַַַַַֹֻ
לחׁשֹוב ּתתמּהואל ּדֹורֹות.ׁשבעה עד קין ְְְֲִִִַַַַַָ
והּנההּׁשנים אּלה ּכל חיה אי אחיו ׁשת . ְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיּקרא יּתכןּגם רּבֹות.ׁשנים נח עם חיה  ִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ויׁשּבׁשם קין זרע  יׂשראל. ּכמֹו אֹומר אביהם, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ואחריםקרן האֹות ּכי חֹוזק ׁשּנתן אמרּו. ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ
והּנכֹוןּפחּדֹווהסיר ּבלּבֹו, ׁשהּׁשם ּבעיני,מּמּנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
והּכתּוב ׁשהאמין עד אֹותלֹועׂשה  ּגּלה לא , ְֱִִֶֶַַָָָָֹ

:האֹות  ָ

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iying meil inei xeriy

(æè):ïãò-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©¥«¤
i"yx£ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑,ּבהכנעה העליֹונה יצא ּדעת B„.ּכגֹונב ı¯‡a∑ «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ¿∆∆

ׁשם  נדים הּגֹולים ׁשּכל Ô„Ú.ּבארץ ˙Ó„˜∑ּכׁשּגרׁש אביו ּגלה ׁשם ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«≈∆ְִֶַָָָָֹ
ׁשם, אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש הּגן, מבֹוא ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", עדן לגן מּקדם "וּיׁשּכן ׁשּנאמר: עדן, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹמּגן

מ  רּוח ׁשּנאמר:ּומצינּו הרֹוצחים, את מקֹום ּבכל קֹולטת ד)זרחית ּדבר (דברים ׁשמׁש". מזרחה וגֹו' מׁשה יבּדיל "אז ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשהרג  זהּו מעליו, "סּורּו אֹומרים: והּברּיֹות ּתחּתיו, מזּדעזעת הארץ היתה ׁשהל מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאחר:

אחיו  עזרא עזרא עזרא עזרא ."את אבןאבןאבןאבן ִֶָ

(æé)äða éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤
:CBðç Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

i"yx£È‰ÈÂ∑ עיר "ּבנה חנֹוקין ּבנֹו לזכר העיר" ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .וּיקרא אבןאבןאבןאבן «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

(çé)ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
:Cîì-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤¨«¤

i"yx£„ÏÈ „¯ÈÚÂ∑ ׁשּתי מׁשּמׁשת ׁשהּלדה 'ילד', אֹומר ׁשהּוא מקֹום ויׁש 'הֹוליד', ּבזכר אֹומר ׁשהּוא מקֹום יׁש ¿ƒ»»«ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבלׁשֹון  'הֹוליד', אֹומר ּכׁשהּוא ּבלע"ז. אינזינד"ר האיׁש, ּתֹולדֹות ּוזריעת ּבלע"ז, ניׁשטר"א האּׁשה, לדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלׁשֹונֹות:
והּוא  האיׁש, ּבזריעת מדּבר 'ילד', אֹומר ּוכׁשהּוא ּבת, אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני האּׁשה: ּבלדת מדּבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהפעיל,

אניידרי"ר  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלע"ז אבןאבןאבןאבן ְַַ

ß ixyz d"k iying mei ß

(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
:älö úéðMä©¥¦−¦¨«

i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑,זה ּכל לפרׁש לֹו היה הבטחתֹולא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו אּלא «ƒ«∆∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
"ּכי  ׁשאמר זהּו קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד לאחר למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשאמר:

וגֹו'" לפצעי הרגּתי ÌÈL.איׁש ÈzL∑(ב"ר),לתׁשמיׁש ואחת ּורבּיה לפרּיה אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ ְְְְִִִִַָ¿≈»ƒְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָ
עקרין ׁשל ּכֹוס מׁשקּה לּתׁשמיׁש ׁשהיא אינֹו(זֹו אחרים ּככּל)ספרים ּומקּׁשטת ׁשּתעקר, ּכדי וחברּתּה, מעדּנים, ּומאכילּה ה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. ואבלה כא)נזּופה ּבאּגדת (כד ׁשּמפרׁש ּכמֹו ייטיב", לא ואלמנה תלד, לא עקרה "רֹועה : ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

מאצלֹו∑Ú„‰.חלק  ּומּוסרת עליו ׁשּמגּנה ׁשם על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל מּמאכלֹו(היא אחרים: ׁשל )ספרים ּתרּגּום עדה . ֵֶ»»ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
רּבה ∑ˆl‰.סּורה  ּבבראׁשית הם אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם על ּתׁשמיׁש, ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .היא אבןאבןאבןאבן ָƒ»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(ë):äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«

i"yx£‰˜Óe Ï‰‡ ·LÈ È·‡∑ ּבהמֹות לרֹועי הראׁשֹון היה ּכאן הּוא וחדׁש ּכאן חדׁש אהלים, ויֹוׁשב ּבּמדּברֹות, ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
ּבּתים  ּבֹונה אּגדה: ּומדרׁש אחר. ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשביל

אמר ּדאּת ּכמה אלילים, ג)לעבֹודת ח לעבֹודת (יחזקאל לזּמר ועּוגב" ּכּנֹור "ּתפׂש אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל : ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .אלילים  אבןאבןאבןאבן ֱִִ

ÈÏbטז  ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ùe¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז  ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z¯˜„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ Èa ‰Â‰Â CBÁ¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CBÁ d¯a ÌeLk¿¿≈¬

È˙יח  „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»

ÏÎcכ  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈkLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fh„B ı¯‡a.נע ּכן קראֹו ׁשהיה ּבעבּור ¿∆∆ְֲֵֶַָָָָ
Ô„Úונד: ˙Ó„˜. צפֹוןעדן,מזרח :מהּגן והּוא ָָƒ¿«≈∆ְְִֵֵֶַַָָ
fiהעיר ׁשם ׁשם על ּכׁשֹומרֹון CBÁונקרא ְְִִֵָָ¬ְְֵַ

וכןׁשמר  :מצרים . ְְִִֵֶֶַ

giCÓÏÂ לאדם ּוׁשביעילקין ׁשּׁשי: ¿∆∆ְְְִִִִִַָָ
hi וטעם‰„Ú‰lˆÂ. ּתׂשיםאללּב ְַַ»»¿ƒ»ְִִַָ

אּלּוּכיּבּׁשמֹות,הּגאֹוןּדברי אל לׁשמֹוע ְְִִִִֵֵֶַַַָ
נּוכל מאין הּקדׁש,לׁשֹון ּכל יֹודעיםהיינּו ְְִִִֵֶַַַָָֹ

ּכטעםּכל לדעת  :ויּׂששכר מׁשה הּקֹורֹות, ְְִֶַַַַַָָָָ
kּופירּוׁשÈ·‡וכמֹוהּו ראׁשֹון, אביב.ּגם אב,, ֵ¬ƒְִִַָָָ

-ּביּו"ד,אם ּכייּסמלא ּולעֹולם  ואחיו ְְְִִִִֵָָָֹ
ָאח:



נה ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iying meil inei xeriy

(æè):ïãò-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©¥«¤
i"yx£ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑,ּבהכנעה העליֹונה יצא ּדעת B„.ּכגֹונב ı¯‡a∑ «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ¿∆∆

ׁשם  נדים הּגֹולים ׁשּכל Ô„Ú.ּבארץ ˙Ó„˜∑ּכׁשּגרׁש אביו ּגלה ׁשם ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«≈∆ְִֶַָָָָֹ
ׁשם, אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש הּגן, מבֹוא ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", עדן לגן מּקדם "וּיׁשּכן ׁשּנאמר: עדן, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹמּגן

מ  רּוח ׁשּנאמר:ּומצינּו הרֹוצחים, את מקֹום ּבכל קֹולטת ד)זרחית ּדבר (דברים ׁשמׁש". מזרחה וגֹו' מׁשה יבּדיל "אז ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשהרג  זהּו מעליו, "סּורּו אֹומרים: והּברּיֹות ּתחּתיו, מזּדעזעת הארץ היתה ׁשהל מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאחר:

אחיו  עזרא עזרא עזרא עזרא ."את אבןאבןאבןאבן ִֶָ

(æé)äða éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤
:CBðç Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

i"yx£È‰ÈÂ∑ עיר "ּבנה חנֹוקין ּבנֹו לזכר העיר" ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .וּיקרא אבןאבןאבןאבן «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

(çé)ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
:Cîì-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤¨«¤

i"yx£„ÏÈ „¯ÈÚÂ∑ ׁשּתי מׁשּמׁשת ׁשהּלדה 'ילד', אֹומר ׁשהּוא מקֹום ויׁש 'הֹוליד', ּבזכר אֹומר ׁשהּוא מקֹום יׁש ¿ƒ»»«ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבלׁשֹון  'הֹוליד', אֹומר ּכׁשהּוא ּבלע"ז. אינזינד"ר האיׁש, ּתֹולדֹות ּוזריעת ּבלע"ז, ניׁשטר"א האּׁשה, לדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלׁשֹונֹות:
והּוא  האיׁש, ּבזריעת מדּבר 'ילד', אֹומר ּוכׁשהּוא ּבת, אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני האּׁשה: ּבלדת מדּבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהפעיל,

אניידרי"ר  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלע"ז אבןאבןאבןאבן ְַַ

ß ixyz d"k iying mei ß

(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
:älö úéðMä©¥¦−¦¨«

i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑,זה ּכל לפרׁש לֹו היה הבטחתֹולא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו אּלא «ƒ«∆∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
"ּכי  ׁשאמר זהּו קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד לאחר למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשאמר:

וגֹו'" לפצעי הרגּתי ÌÈL.איׁש ÈzL∑(ב"ר),לתׁשמיׁש ואחת ּורבּיה לפרּיה אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ ְְְְִִִִַָ¿≈»ƒְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָ
עקרין ׁשל ּכֹוס מׁשקּה לּתׁשמיׁש ׁשהיא אינֹו(זֹו אחרים ּככּל)ספרים ּומקּׁשטת ׁשּתעקר, ּכדי וחברּתּה, מעדּנים, ּומאכילּה ה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. ואבלה כא)נזּופה ּבאּגדת (כד ׁשּמפרׁש ּכמֹו ייטיב", לא ואלמנה תלד, לא עקרה "רֹועה : ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

מאצלֹו∑Ú„‰.חלק  ּומּוסרת עליו ׁשּמגּנה ׁשם על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל מּמאכלֹו(היא אחרים: ׁשל )ספרים ּתרּגּום עדה . ֵֶ»»ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
רּבה ∑ˆl‰.סּורה  ּבבראׁשית הם אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם על ּתׁשמיׁש, ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .היא אבןאבןאבןאבן ָƒ»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(ë):äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«

i"yx£‰˜Óe Ï‰‡ ·LÈ È·‡∑ ּבהמֹות לרֹועי הראׁשֹון היה ּכאן הּוא וחדׁש ּכאן חדׁש אהלים, ויֹוׁשב ּבּמדּברֹות, ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
ּבּתים  ּבֹונה אּגדה: ּומדרׁש אחר. ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשביל

אמר ּדאּת ּכמה אלילים, ג)לעבֹודת ח לעבֹודת (יחזקאל לזּמר ועּוגב" ּכּנֹור "ּתפׂש אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל : ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .אלילים  אבןאבןאבןאבן ֱִִ

ÈÏbטז  ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ùe¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז  ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z¯˜„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ Èa ‰Â‰Â CBÁ¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CBÁ d¯a ÌeLk¿¿≈¬

È˙יח  „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»

ÏÎcכ  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈkLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fh„B ı¯‡a.נע ּכן קראֹו ׁשהיה ּבעבּור ¿∆∆ְֲֵֶַָָָָ
Ô„Úונד: ˙Ó„˜. צפֹוןעדן,מזרח :מהּגן והּוא ָָƒ¿«≈∆ְְִֵֵֶַַָָ
fiהעיר ׁשם ׁשם על ּכׁשֹומרֹון CBÁונקרא ְְִִֵָָ¬ְְֵַ

וכןׁשמר  :מצרים . ְְִִֵֶֶַ

giCÓÏÂ לאדם ּוׁשביעילקין ׁשּׁשי: ¿∆∆ְְְִִִִִַָָ
hi וטעם‰„Ú‰lˆÂ. ּתׂשיםאללּב ְַַ»»¿ƒ»ְִִַָ

אּלּוּכיּבּׁשמֹות,הּגאֹוןּדברי אל לׁשמֹוע ְְִִִִֵֵֶַַַָ
נּוכל מאין הּקדׁש,לׁשֹון ּכל יֹודעיםהיינּו ְְִִִֵֶַַַָָֹ

ּכטעםּכל לדעת  :ויּׂששכר מׁשה הּקֹורֹות, ְְִֶַַַַַָָָָ
kּופירּוׁשÈ·‡וכמֹוהּו ראׁשֹון, אביב.ּגם אב,, ֵ¬ƒְִִַָָָ

-ּביּו"ד,אם ּכייּסמלא ּולעֹולם  ואחיו ְְְִִִִֵָָָֹ
ָאח:



ziy`xaנו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy

(àë)øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
:áâeòå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨«

(áë)Løç-ìk Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾¨Ÿ¥¬
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ לרֹוצחים זין ּכלי לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו והתקין ּתֹוּבל ּתבלין, לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו .ּתֹוּבל ««ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
ÏÊ¯·e ˙LÁ L¯ÁŒÏk LËÏ∑ּכמֹו ּוברזל, נחׁשת אּמנּות ט)מחּדד טז פעל (איוב לׁשֹון אינֹו חרׁש, לי". עיניו "ילטׁש : …≈»…≈¿…∆«¿∆ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻ

ּפֹועל)ּבסגֹו"ל ( לׁשֹון אּמנּות )ּבצירי (אּלא ּכלי ּכל ּומצחצח מחּדד ּכלֹומר למּטה, וטעמ ֹו קטן קמץ נקּוד ׁשהרי חׁשת נ , ְְְְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשל ∑ÓÚ‰.ּוברזל  אׁשּתֹו רּבה היא ּבבראׁשית עזרא עזרא עזרא עזרא .נח, אבןאבןאבןאבן ְֶַ«¬»ְְִִִִֵֶַַָֹ

ß ixyz e"k iyiy mei ß

(âë)Cîì éLð éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´¤½¤
:éúøaçì ãìéå éòöôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤§©ª«¨¦«

i"yx£ÈÏB˜ ÔÚÓL∑ ׁשהרג לפי מּתׁשמיׁש, מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
לאביו  ואמר ּכחּיה, לֹו ונדמה קין את וראה מֹוׁשכֹו, קין ותּובל סּומא למ ׁשהיה ּבנֹו, קין ּתּובל ואת קין ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאת
ּפֹורׁשֹות  נׁשיו  והיּו והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו את וספק ּכף אל ּכף הּכה זקנֹו, קין ׁשהּוא ׁשּידע וכיון והרגֹו, ּבּקׁשת, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלמׁש

מפּיסן  והּוא ˜ÈÏB.מּמּנּו ÔÚÓL∑ ּפצעּתיו אני וכי נהרג, הּוא לפצעי הרגּתי, אׁשר איׁש 'וכי לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ְְְִֶַָ¿««ƒְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשֹוגג  והלא ּבתמיהה. חּברתי, ידי על ּכלֹומר נהרג? לחּברתי הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי הּפצע ׁשּיהא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻמזיד,

חּברתי  זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא ּבלע"ז ∑Úˆt.אני מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, עזרא עזרא עזרא עזרא .מּכת אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹֹֹֻ∆«ְֵֶֶַַַַ

(ãë):äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáL ék¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«
i"yx£ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk∑ ׁשבעה עד לֹו נתלה מזיד, ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְְִִִִֵֶַַַָָָ

הרּבה? ׁשביעּיֹות לי ׁשיּתלה ׁשּכן ּכל לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני Ú·LÂ‰.ּדֹורֹות, ÌÈÚ·L∑ אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי לׁשֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְְִִִַָ
ּתנח  רּבי ּדרׁש ּכ ּורבּיה,לֹו, ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ּפֹורׁשֹות ונׁשיו ּכלּום, למ הרג לא רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּומא. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבא  הּמּבּול למחר לּבהלה. יֹולדֹות אנּו 'מה אמרּו: ּדֹורֹות, ׁשבעה לאחר קין ׁשל זרעֹו לכּלֹות ּגזרה ׁשּנגזרה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלפי
וילד  ּבקֹומה איׁש ׁשהיה הבל את הרגּתי אני וכי לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי להן: אֹומר והּוא הּכל'. את ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשֹוטף
ׁשּיּתלּו ׁשּכן ּכל לא הרגּתי, ׁשּלא אני ּדֹורֹות, ׁשבעה לֹו נתלה ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ּכלה זרעי ׁשּיהא ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבׁשנים,
את  ּומקּים חֹובֹו את ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ּכן, אם ׁשטּות. ׁשל וחמר קל וזהּו הרּבה? ׁשביעּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלי

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדברֹו אבןאבןאבןאבן ְָ

(äë)BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà òãiå©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−
Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úL¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−

:ïé÷̈«¦

ÏÎcכא  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï· Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»

¯ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

ÔÚÓLכג  ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BLÏ CÓÏ ¯Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡¯·‚ ‡Ï È¯ÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â È·BÁ ÏÈ·Ò ‡‡ dÏÈ„·c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚ¯Ê ÈˆÈzLÈ dÏÈ„·c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

‰Ï‡כד  ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ¯„ ‡Ú·LÏ È¯‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡Ú·LÂ ÔÈÚ·L d¯a CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»

a¯כה  ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁ Ô¯Á‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`k¯Bpk·‚eÚÂּכלי מיני חכמה נגינֹות,. והיא ƒ¿»ְְְְִִִֵֵָָ
ְָּגדֹולה:

akLËBÏ." וכמֹוהּו מחּדד, איׁשללטֹוׁשּכמֹו ≈ְְְְִִֵַָ
":מחרׁשּתֹואת  ְֲֶַַ

bk ּכי ודעCÓÏ ¯Ó‡iÂּבּפרׁשה,מאּוחר ְִַ«…∆∆∆ְַָָָָ
הזּכרּתי "וּיּקח ׁשנים ּכמֹוהם ּוכבר וכמֹוהּו . ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ

"זהב נזם האיׁש וכן יׂשראל ּבני אל אמֹור ", ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

"קׁשה עם אּתם  וכן והּטעם,".ואתחּנן ע ֹורף", ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
עדהחכמינּו,אמרּוּכאׁשר נמנעּו,וצּלה ּכי ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ

ׁשּיהיּוּבנים לה ֹולידּפחדּוּכי ׁשביעּיים ּבעבּור ְְְֲֲִִִִִִִֶַָָ
ועללקין  ימּות ּו, אֹו למאמר ּכן ויהרגּו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

יפצעני ואם ,הּׁשביעי ּבאמת הּואאני לנׁשיו: ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָ
חּבּורה,לי יעׂשה ילד אֹוּגדֹול,ׁשהּואאדם  ֲִֶֶֶֶַַָָָָ

ּומּלתאז  אהרֹוג,ּתמּורת ‰¯‚Èzהרגּתיו. ְֲִִַַָ»«¿ƒְֱֶַ

"נתּת "ּכסף י וכמֹוהּו לקחּתי אׁשר הּׂשדה", ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ורּביםמּיד  ּכמֹוהם:האמֹורי", ְְֱִִִֶַַָ

ck עד ואםÌÈ˙Ú·LÌwÈCÓÏ ,ÔÈ˜ עד ְִַƒ¿»«ƒÀ««ƒ∆∆ַ
‰Ú·LÂ ÌÈÚ·Lׁשהּוא ּבעבּור ואני ּבזדֹון,הרג . ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֲֲִֶַַַָָ

ׁשאמר.הרגּתי לא  ּכברלנׁשיו,והּטעם, ּבטלה ּכי ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
וכלּבני ּכיּובאמת קין.על הּגזרה זרעֹולמ ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

:אחיו מחמס ׁשם לקין נׁשארולא ּבּמּבּול,מתּו ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֹ

ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ּגזרתֹו על לדקּדק עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על וקבל הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מקֹום? זה ׁשל מאׁשּת ּפרׁשּת והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּתאוה  לֹו ׁשּנּתֹוספה ללּמד, עֹוד? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'יד על מיתה מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים על מאה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

רבה)ּתאותֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ֲַָ

(åë)ìeìçeä æà LBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®¨´©½
:ýåýé íLa àø÷ì¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑ לעׂשֹותן הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן עזרא עזרא עזרא עזרא .אלילים אבןאבןאבןאבן ְְֱֱִִִָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ׁשּביֹום מּגיד ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿ְִֶַ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הֹוליד ׁשּנברא, אבןאבןאבןאבן ְִִֶָ

(á)íãà íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈
:íàøaä íBéa§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl mgpn zxez)

אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם אתאתאתאת ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ב)ווווּיּיּיּיברברברבר (ה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםאדםאדםאדםהאדם מעלת הּמּדֹות.איאיאיאיׁשׁשׁשׁש– מעלת מעלת ּגּגּגּגברברברבר– אֹו הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשמם את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם למעלת להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּׁשם אדםאדםאדםאדםהּמּדֹות, – ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
חמד' מ'ּׂשדי להעיר ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, עו)הּנעלה אות א מע' כללים ּדעלמא (א לאיניׁש ּכּנּוי הּוא אדם : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

(â)ìL íãà éçéåBîìök Búeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−§©§®
:úL BîL-úà àø÷iå©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)עד אבןאבןאבןאבן ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

(ã)úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)ìLe äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiåíéL ©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈§¦−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(å):LBðà-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤¡«

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

ÈÓzד  ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

dk וטעםÏ·‰ ˙Áz:ּבמקֹומֹו . ְַַ««∆∆ְִ
ek ודקדּוקÏÁe‰. היֹות ולּולי .הּכפל מּפעלי ְְִ«ְֱֲִֵֵֶֶַַ

מּגזרת והּואנדּגׁש,היהמהּגרֹון,ת החי" ְְְִִִֵֵַַַָָָָ
והּטעם, היה ואּלּולהת ּפּלל.ׁשהחלּוּתחּלה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּמּלה:מחיּלּול, אל סמּו הּׁשם היה ִִֵֵֶַַָָָָ
`Ì„‡ ˙B„ÏBz ¯ÙÒ ‰Êהּבנים בנים ּובני . ∆≈∆¿»»ְִִֵַָָ

רק ,ואם אב הֹולידּוהּולא הּוארק .ׁשהֹוליד  ִִֵֶַַָָֹ
˙eÓ„aנעׂשה אלהים: ƒ¿ֱֲִַָֹ

b להזּכיר ּטעם ּומהB˙eÓ„a „ÏBiÂBÓÏˆk, ְְִַַַַ«∆ƒ¿¿«¿
ּדמּותֹו,להֹוציאּתֹולדֹות ּכח הּׁשם ּבֹוׁשּנתן  ְְִֵֶַַַָָֹ

ּכן הזּכירולא .לעליֹון מעׂשהּוׁשּידמה עד  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ
והבל,על  חיה ׁשנים ּכּמה הזּכירלא ּגם קין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

חנֹו,ּבנֹוּכׁשהֹוליד היהׁשנים ּכּמה ּובן קין, ְְֲִִִֶֶַַָָָָ
ּבּמּבּול.קיןּגם הבלׁשם ׁשּנמחה ּבעבּור ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָ
צדקתוהזּכיר  להראֹות קין ואם הּׁשם.הריגת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַ

אּפֹו, העניׁשֹוהארי" ּכטעם לא ונּקה ּבּסֹוף, ְְֱֱִִֵֶֶַַַַַֹ
:ינּקה" ְֶַ



נז ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ּגזרתֹו על לדקּדק עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על וקבל הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מקֹום? זה ׁשל מאׁשּת ּפרׁשּת והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּתאוה  לֹו ׁשּנּתֹוספה ללּמד, עֹוד? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'יד על מיתה מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים על מאה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

רבה)ּתאותֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ֲַָ

(åë)ìeìçeä æà LBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®¨´©½
:ýåýé íLa àø÷ì¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑ לעׂשֹותן הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן עזרא עזרא עזרא עזרא .אלילים אבןאבןאבןאבן ְְֱֱִִִָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ׁשּביֹום מּגיד ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿ְִֶַ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הֹוליד ׁשּנברא, אבןאבןאבןאבן ְִִֶָ

(á)íãà íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈
:íàøaä íBéa§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl mgpn zxez)

אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם אתאתאתאת ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ב)ווווּיּיּיּיברברברבר (ה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםאדםאדםאדםהאדם מעלת הּמּדֹות.איאיאיאיׁשׁשׁשׁש– מעלת מעלת ּגּגּגּגברברברבר– אֹו הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשמם את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם למעלת להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּׁשם אדםאדםאדםאדםהּמּדֹות, – ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
חמד' מ'ּׂשדי להעיר ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, עו)הּנעלה אות א מע' כללים ּדעלמא (א לאיניׁש ּכּנּוי הּוא אדם : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

(â)ìL íãà éçéåBîìök Búeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−§©§®
:úL BîL-úà àø÷iå©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)עד אבןאבןאבןאבן ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

(ã)úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)ìLe äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiåíéL ©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈§¦−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(å):LBðà-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤¡«

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

ÈÓzד  ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

dk וטעםÏ·‰ ˙Áz:ּבמקֹומֹו . ְַַ««∆∆ְִ
ek ודקדּוקÏÁe‰. היֹות ולּולי .הּכפל מּפעלי ְְִ«ְֱֲִֵֵֶֶַַ

מּגזרת והּואנדּגׁש,היהמהּגרֹון,ת החי" ְְְִִִֵֵַַַָָָָ
והּטעם, היה ואּלּולהת ּפּלל.ׁשהחלּוּתחּלה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּמּלה:מחיּלּול, אל סמּו הּׁשם היה ִִֵֵֶַַָָָָ
`Ì„‡ ˙B„ÏBz ¯ÙÒ ‰Êהּבנים בנים ּובני . ∆≈∆¿»»ְִִֵַָָ

רק ,ואם אב הֹולידּוהּולא הּוארק .ׁשהֹוליד  ִִֵֶַַָָֹ
˙eÓ„aנעׂשה אלהים: ƒ¿ֱֲִַָֹ

b להזּכיר ּטעם ּומהB˙eÓ„a „ÏBiÂBÓÏˆk, ְְִַַַַ«∆ƒ¿¿«¿
ּדמּותֹו,להֹוציאּתֹולדֹות ּכח הּׁשם ּבֹוׁשּנתן  ְְִֵֶַַַָָֹ

ּכן הזּכירולא .לעליֹון מעׂשהּוׁשּידמה עד  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ
והבל,על  חיה ׁשנים ּכּמה הזּכירלא ּגם קין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

חנֹו,ּבנֹוּכׁשהֹוליד היהׁשנים ּכּמה ּובן קין, ְְֲִִִֶֶַַָָָָ
ּבּמּבּול.קיןּגם הבלׁשם ׁשּנמחה ּבעבּור ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָ
צדקתוהזּכיר  להראֹות קין ואם הּׁשם.הריגת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַ

אּפֹו, העניׁשֹוהארי" ּכטעם לא ונּקה ּבּסֹוף, ְְֱֱִִֵֶֶַַַַַֹ
:ינּקה" ְֶַ



ziy`xaנח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy

(æ)äðîLe íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ç)úBàî òLúe äðL äøNò íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(è):ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðà éçéå©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«

(é)äðL äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àé)äðL úBàî òLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−¨¨®
:úîiå©¨«Ÿ

(áé):ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

(âé)äðL íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé):úîiå äðL úBàî òLúe íéðL øNò ïðé÷ éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

(åè):ãøé-úà ãìBiå äðL íéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤¤¨«¤

(æè)ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìàììäî éçéåäðL íéL ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æé)äðîLe äðL íéòLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çé)ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:CBðç-úà¤£«

(èé)à BãéìBä éøçà ãøé-éçéåäðL úBàî äðîL CBðç-ú ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiå©¬¤¨¦−¨«

(ë)úBàî òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(àë):çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç éçéå©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤§¨«©

(áë)-úà BãéìBä éøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´¤
ìL çìLeúî:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî L עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

ÈÓzז  LB‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z¯˙Â‡ח  ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL È¯NÚ«¿≈¿ƒƒ

˜ÔÈ:ט  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚLz LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

ÈÓzי  ÔÈ˜ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא  ‰‡Ó ÚLz LB‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

È˙יב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

ÈÓzיג  Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיד  ¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz ÔÈ˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו  ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„¯È ˙È»»∆

ÈÓzטז  „¯È ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰יז  ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈLיח  ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

ÈÓzיט  CBÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ  ‰‡Ó ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב  ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ak„¯È Ôa CBÁ. עליונכּתבÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ CBÁ Cl‰˙iÂ" ּכטעם ו ה אחרי , ּתלכּו", אלהיכם התהּלאת "נח על ּכתּוב כן ' ".נח האלהים ¬∆∆∆ְִַָָ«ƒ¿«≈¬∆»¡…ƒְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹ
התהּל" מפרׁשים הרּגיל:נח"ויׁש ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ

ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåúBàî L ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬¥−
:äðL̈¨«

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

i"yx£CBÁ Cl‰˙iÂ∑(ב"ר)וקל היה וקּבל (צּדיק אחרים: הּוא ּבדעּתֹו)ספרים ּברּו הּקדֹוׁש מהר ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב «ƒ¿«≈¬ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ׁשנֹותיו  למּלאֹות ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו הּכתּוב ׁשּׁשּנה וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו ‡˙B.וסּלקֹו Á˜Ï Èk∑ ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹƒ»«…

ּכמֹו: זמּנֹו, כד)לפני עיני(יחזקאל מחמד את מּמ לֹוקח עזרא עזרא עזרא עזרא .""הנני אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ß ixyz f"k ycew zay ß

(äë)ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:Cîì-úà¤¨«¤

(åë)íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL̈½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çë):ïa ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤¥«
i"yx£Ôa „ÏBiÂ∑ נבנה .העֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£eÓÁÈ ‰Ê∑,להם הכין והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ׁשּלא עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
"ינחמנּו". וזהּו נחה, נח ּובימי הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ּכׁשּזֹורעים ודר ּדרים קֹוצים מֹוציאה הארץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹוהיתה

,ּכ ּתפרׁשהּו לא מנחם ואם ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון טעם עזרא עזרא עזרא עזרא .אין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

(ì)äðL íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)úBàî òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡¯Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

ÔÈLכה  Ú·Le ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכז  ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈLכח  ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא  ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ckÌÈ‰Ï‡ B˙B‡ Á˜Ï Èk..מת" קח וכן ƒ»«¡…ƒְֵֵַ
לֹוקחאת נא  "הנני מחמד את מּמנפׁשי", ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

ּכ ואחר ,"וּתמת מה ּפירׁשעיני" היה, ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
וזאת זכר ׁשם אין חנֹו,על הּלקיחה אׁשּתֹו". ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

והּטעם,וּימת ולא מּגפה, ּבדברי ּכתּוב אׁשר . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
"ואחר ּתּקחני אסף ּבמזמֹור",ּכבֹוד ּבני וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

נפׁשי,קרח  יפּדה אלהים א" ּכי ׁשאֹול מּיד : ְְְֱִִִִִֶַַַַֹֹ

יבי סלה".יּקחני  ן:והּמׂשּכיל ְְִִִִֵֶַַָָָ
hk וטעםeÓÁÈ ‰ÊeÈNÚnÓ. על ׁשּידע ְַַ∆¿«¬≈ƒ«¬≈ֶַַָ
-ידי  ּכנביא ּכיאדם  - זה יד על י היה ְִִִֵֶַַָָָָָ

ּת א חיה הּנֹולד חכמה.ּבדרזהראּוֹוהאדמה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּכי היה, ידֹווכן העֹולם.על הּוא ּגם נתקּיים ְְִִֵֵַַַָָָָָ

ּכי האדמה, איׁש יּתכן ּגם .ּכתּוב ּכן היה ֲִִִֵֵַָָָָָָָ
ׁשעבד אחר ירּוּבעל,ּכמֹונח ׁשמֹוׁשּנקרא ְְְְִֶֶַַַַַַָָֹ

הפ.והצליחה האדמה והּטעם,.העּצבֹון ונח ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹ
ינחמנּו נחמה ּגם ידינּו.מעּצבֹון וננּוח זה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

יׁשמרּומעּצבֹון מנּוחה העברים ּכי הּלב, ְְְְְִִִִִֵֵַָָ
-הּמּלֹות,ולא הּטעמים .וירּבעל ירּבׁשת והעד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻ

קיןמי והּׁשֹואלים  אׁשת -היתה מה וׁשת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
"וּיֹולד ּבאדם ּכתּוב ּכיהּזאת,לּׁשאלהּטעם  ְְִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכּלם ּובנֹות",ּבנים  :וכן ְִֵָָָֻ



נט ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåúBàî L ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬¥−
:äðL̈¨«

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

i"yx£CBÁ Cl‰˙iÂ∑(ב"ר)וקל היה וקּבל (צּדיק אחרים: הּוא ּבדעּתֹו)ספרים ּברּו הּקדֹוׁש מהר ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב «ƒ¿«≈¬ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ׁשנֹותיו  למּלאֹות ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו הּכתּוב ׁשּׁשּנה וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו ‡˙B.וסּלקֹו Á˜Ï Èk∑ ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹƒ»«…

ּכמֹו: זמּנֹו, כד)לפני עיני(יחזקאל מחמד את מּמ לֹוקח עזרא עזרא עזרא עזרא .""הנני אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ß ixyz f"k ycew zay ß

(äë)ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:Cîì-úà¤¨«¤

(åë)íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL̈½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çë):ïa ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤¥«
i"yx£Ôa „ÏBiÂ∑ נבנה .העֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£eÓÁÈ ‰Ê∑,להם הכין והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ׁשּלא עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
"ינחמנּו". וזהּו נחה, נח ּובימי הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ּכׁשּזֹורעים ודר ּדרים קֹוצים מֹוציאה הארץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹוהיתה

,ּכ ּתפרׁשהּו לא מנחם ואם ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון טעם עזרא עזרא עזרא עזרא .אין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

(ì)äðL íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)úBàî òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡¯Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

ÔÈLכה  Ú·Le ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכז  ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈLכח  ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא  ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ckÌÈ‰Ï‡ B˙B‡ Á˜Ï Èk..מת" קח וכן ƒ»«¡…ƒְֵֵַ
לֹוקחאת נא  "הנני מחמד את מּמנפׁשי", ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

ּכ ואחר ,"וּתמת מה ּפירׁשעיני" היה, ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
וזאת זכר ׁשם אין חנֹו,על הּלקיחה אׁשּתֹו". ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

והּטעם,וּימת ולא מּגפה, ּבדברי ּכתּוב אׁשר . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
"ואחר ּתּקחני אסף ּבמזמֹור",ּכבֹוד ּבני וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

נפׁשי,קרח  יפּדה אלהים א" ּכי ׁשאֹול מּיד : ְְְֱִִִִִֶַַַַֹֹ

יבי סלה".יּקחני  ן:והּמׂשּכיל ְְִִִִֵֶַַָָָ
hk וטעםeÓÁÈ ‰ÊeÈNÚnÓ. על ׁשּידע ְַַ∆¿«¬≈ƒ«¬≈ֶַַָ
-ידי  ּכנביא ּכיאדם  - זה יד על י היה ְִִִֵֶַַָָָָָ

ּת א חיה הּנֹולד חכמה.ּבדרזהראּוֹוהאדמה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּכי היה, ידֹווכן העֹולם.על הּוא ּגם נתקּיים ְְִִֵֵַַַָָָָָ

ּכי האדמה, איׁש יּתכן ּגם .ּכתּוב ּכן היה ֲִִִֵֵַָָָָָָָ
ׁשעבד אחר ירּוּבעל,ּכמֹונח ׁשמֹוׁשּנקרא ְְְְִֶֶַַַַַַָָֹ

הפ.והצליחה האדמה והּטעם,.העּצבֹון ונח ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹ
ינחמנּו נחמה ּגם ידינּו.מעּצבֹון וננּוח זה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

יׁשמרּומעּצבֹון מנּוחה העברים ּכי הּלב, ְְְְְִִִִִֵֵַָָ
-הּמּלֹות,ולא הּטעמים .וירּבעל ירּבׁשת והעד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻ

קיןמי והּׁשֹואלים  אׁשת -היתה מה וׁשת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
"וּיֹולד ּבאדם ּכתּוב ּכיהּזאת,לּׁשאלהּטעם  ְְִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכּלם ּובנֹות",ּבנים  :וכן ְִֵָָָֻ



ziy`xaס zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(áì)íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
:úôé-úàå íç-úà¤¨¬§¤¨«¤

i"yx£‰L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑ אמר מאֹות? לחמׁש וזה ׁשנה, לק' הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ּטעם מה יּודן: רּבי אמר ∆¬≈≈»»ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּב יאבדּו הם, רׁשעים 'אם הּוא: ּברּו זההּקדֹוׁש לצּדיק ורע זה (ּמים צּדיק ׁשל לזרע אחרים: אטריח )ספרים הם, צּדיקים ואם , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

לעׂשֹות  ׁשּבבניו,עליו הּגדֹול יפת, יהא ׁשּלא ּכדי ׁשנה, מאֹות חמׁש עד הֹוליד ולא מעינֹו את ּכבׁש הרּבה? ּתבֹות ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לענׁשין  הּמּבּולראּוי ּדכתיב:(ב"ר)לפני סב), מּתן (ישעיה לפני וכן לעתיד, לענׁש ראּוי ימּות", ׁשנה מאה ּבן הּנער "ּכי ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ÙÈŒ˙‡Â˙.ּתֹורה  ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡∑ּדֹורׁש אּתה ּבּתחּלה, אּלא הּוא?! הּגדֹול יפת ונֹולד והלא צּדיק, ׁשהּוא את ָ∆≈∆»¿∆»∆ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
וכּו' מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול רבה)ּכׁשהּוא .(בבראשית ְְְְִֶֶֶַָָָָָ

å(à)úBðáe äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−
:íäì eãlé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ª§¬¨¤«

(á)äpä úáè ék íãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ·∑,מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים הּׂשרים הם האלהים, ּבני אחר: ּדבר והּׁשֹופטים. הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יֹוכיח: וזה מרּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא 'אלהים' ּכל ּבהם. מתערבים היּו הם ד)אף לאלהים",(שמות לֹו ּתהיה (שם "ואּתה ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

אלהים"י) נתּתי ‰p‰."ראה ˙·Ë Èk∑ מיטיבין ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: רּבי לחּפה,אמר ליּכנס מקּׁשטת אֹותּה ְְֱִִֵַֹƒ……≈»ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
ּתחּלה ּובֹועלּה נכנס ּגדֹול e¯Áa.(ב"ר)היה ¯L‡ ÏkÓ∑,ּבעל ּבעּולת והּבהמהאף הּזכר עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)אף אבןאבןאבןאבן ְְֲִִָָָָָָƒ…¬∆»»ְְְֵַַַַַַַָָָ

(â)àeä íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈´
:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNá̈¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

i"yx£Ì„‡· ÈÁe¯ ÔB„ÈŒ‡Ï∑ ּבׁשביל עלי רּוחי ויריב יתרעם .האדם לא …»ƒ»»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
ÌÏÚÏ∑,לרחם ואם להׁשחית אם ּבקרּבי נדֹון רּוחי הּנה ימים, ּכלֹומר,לאר לעֹולם, ּברּוחי זה מדֹון יהיה לא ¿…»ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ימים  לאר.¯N· ‡e‰ ÌbLa∑ כן ּפי על ואף ּבׂשר ׁשהּוא ּבֹו, זאת ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, ּבסגֹו"ל, ּבׁשּגם ּכמֹו ְִֶָֹ¿«»»»ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, יהיה אם ּומה לפני, נכנע ה)אינֹו וכן (שופטים ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי "עד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבׁשּגם  ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו עּמי", מדּבר B‚Â'."ׁשאּתה ÂÈÓÈ eÈ‰Â∑,אּפי להם אארי ׁשנה ק"כ עד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»»»¿ֲִִֶַַַָָָ
ּומאחר  מקּדם אין ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת מּׁשּנֹולד ּתאמר ואם מּבּול. עליהם אביא יׁשּובּו, לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻואם

ו)ּבּתֹורה מדרׁשי (פסחים ויׁש עֹולם. ּבסדר מצינּו וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה עׂשרים ּגזּורה הּגזרה היתה ּכבר . ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּפׁשּוטֹו צחצּוח הּוא זה אבל ידֹון", ּב"לא רּבים עזרא עזרא עזרא עזרא .אּגדה אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

Áלב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó LÓÁ ¯a Á ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡¯Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i·¯·¯ È· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï e·ÈÒe ÔÈp‡ Ô¯ÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ

˜„ÈÓג  ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È ‡Î¯‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôe·e˙È¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

והּוא.‰ÏÁּומּלת ` :הפעיל מּבנין מּתחּלה, ִַ≈≈ְְְְִִִִִִָָ
·¯Ï. הּפֹועל:ׁשם »…ֵַַ

aÌÈ‰Ï‡‰ Èa. עֹוׂשים הּׁשֹופטים ּבני ׁשהיּו , ¿≈»¡…ƒְְִִֵֶַָ
האלהים מׁשּפט ּבארץ  ּכי אֹומרים  ויׁש אלהים. ְְְֱֱִִִִִֵֶַָָָֹֹ

הּקדֹוׁשים קֹודׁש,הּזה ּבּמקֹום  הם והּבנים ְְִִֵֶֶַַַַָָ
"ּבארץ אׁשר  ּכטעם אֹומרים אּתם ּבנים , ויׁש ." ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

-ּבני ּכי -ּובנֹות ׁשת,ּבני האלהים האדם ְְְֱִִֵֵֵָָָָֹ
קין.ּבנֹות  ּבני להיֹותּבעיני,והּיׁשר מׁשּפחת ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ

להם ּדעת הּיֹודעים האלהים ּבחרּו עליֹון, ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹ
מערכת ׁשהיתה נמׁשלת אחת ּכל ׁשמים נׁשים, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

יצאּוּכן על ,ּתֹולדֹות ּכוהּתֹולדֹות ,אחד לכל  ְְְֵֶַַַָָָָָ
ויּתכן ּגּבֹורים. ּגם הּנׁשיםׁשּלקחּומהם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

:ּבחזקה  ְְָָ

bÈÁe¯ ÔB„È ‡Ï.ּכמֹואֹומר יׁש "וּיׁשב ׁשהּוא …»ƒְֵֵֶֶַָ
לרּוח",נדנּהאל חרּבֹו הּגּוף -.ּכנדן ּכי והעד ְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשֹורׁשרק ".רּוחי איתּכרּית " ידֹון  אחר,יהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
מּנחי יעלה "אם ּכמֹו ׁשהּוא ׂשיאֹו", לּׁשמים ְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

וכמֹוהּו אֹומרים נשא העין, ויׁש אחרים. ורּבים ְְְְֲִִִִֵֵַַָָ
והיא"ויׁשב ּכמֹוׁשּמׁשקלֹו ּדין,מּגזרת העפר", ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ
הרּוח ּכמֹוהּׁשי"ן .ÌbLaּבּגּוף:ּדּיין ּכי ִַַַָָ¿««ְִַ

ויהי  ׁשמאּתֹו,רּוחי יעמד לא טעמֹו,ה "ׁשּככה", ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
וכן אל ּתׁשּוב "והרּוחאמר קהלת היתה. ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לבּדֹו,רק ",נתנּהאׁשר האלהים האדם רּוח ְְֱֲִֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהאדם ּבעבּור וע ֹוד החמס. זה ּבׂשר.ּבעבּור ְֲֲֶֶֶַַָָָָָָָ

עד והּוא העׂשּוי ינּצח ּכאׁשר,ויחסר עתיּגיע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ÂÈÓÈלעֹוׂשה: eÈ‰Â.ּכל קצב ׁשּזה אֹומריםיׁש ֶָ¿»»»ְִֵֶֶֶֶָ

-יֹותר מצאנּוואם האדם, מעט,ּכן רק מצאנּו ְְִֵֵַַָָָָָָָ
זהעל  ואין ידּבר. חיה ׁשם הּנה ּכיאמת,הרֹוב ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

חיּו אחריו הּדֹורֹות וכל מאֹות, רּבֹות,ׁשנים ׁשׁש ְֲִֵֵַַַָָָָ
הּיֹום עד ּדוד ּומימֹותהּׁשנים,חסרּוּפלג ּובימי ְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשמֹוניםׁשבעים  ּׁשאמר מה והאמתׁשנה.אֹו ְְְֱִִִֶֶַַָָָָ
"עֹוד לאדם,קץ ׁשּנתן ארמית,המתרּגם ּכטעם ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

יֹום  לא ואם יּמלטּו,יׁשּובּוואם ",ארּבעים ְְְְִִִִַָָָֹ
וימּותּו - מסּפר אל לּבּתׂשיםואל .יׁשּובּו ְְְְִִִֶַַָָָ

ּכיׁשנה מאֹותחמׁשּבן נח "ויהי  מּוקּדם אין ", ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
והּנהּבּתֹורה ּומאּוחר ּבחרן",וּימת "ּכתּוב . ּתרח ְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

" מארצ",ללאברםאל 'ה וּיאמר ואחריו ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹ
נדע  יצחק עד ּתרחמת לא ּכיואנחנּו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּכמֹוהּו:ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁשּבן  ורּבים , ְְִִֵֶַָָָָ

ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(ã)øLà ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧
änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä éða eàáé̈¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨

:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabä©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«
i"yx£ÌÈÏÙp‰∑והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם הּוא על ענקים לׁשֹון עברית, ּובלׁשֹון העֹולם. ‰‰Ì.את ÌÈÓia∑(ב"ר) ּבימי «¿ƒƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ«»ƒ»≈ִֵ

קין  ּובני אנֹוׁש ‡ÔÎŒÈ¯Á.ּדֹור Ì‚Â∑,העֹולם ׁשליׁש והציף אֹוקינֹוס ׁשעלה אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ּבאבדן ׁשראּו ּפי על אף ְֱִֵַ¿««¬≈≈ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
מהם  ללמד הּמּבּול ּדֹור נכנע e‡·È.לא ¯L‡∑ ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות ּבּמקֹום ∑‰ÌÈ¯ab.היּו ‡ÈL.למרד ְְִִֵֶַַַֹֹ¬∆»…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִַָֹ«¿≈

ÌM‰∑,אבדן ׁשם על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל מחּויאל, עירד, ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו אנׁשי אֹותם אחר: ּדבר והּותׁשּו. ׁשּנּמֹוחּו «≈ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
העֹולם  את ׁשּׁשּממּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּממֹון, אבןאבןאבןאבן ְִִֶֶָָָ

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑ ּבבראׁשית ממרידן. היה העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
מקֹום.∑‡BaÏŒÏ.האדם ∑vÚ˙iÂ·.רּבה  ּדבר ׁשל אּונקלֹוס. ּתרּגּום זה להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבאדם  ּלעׂשֹות מה לפניו ּבמחׁשבה עלה הּדין, למּדת רחמים מּמּדת מקֹום ׁשל מחׁשבּתֹו נהפכה "וּיּנחם", ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאחר:
ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, נחּום לׁשֹון ּכל וכן ּבארץ. כג)ׁשעׂשה ויתנחם",(במדבר לב)"ּובןֿאדם "ועל (דברים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יתנחם", לב)עבדיו הרעה",(שמות על ה' טו)"וּיּנחם א הם (שמואל אחרת מחׁשבה לׁשֹון ּכּלם המלכּתי". ּכי ."נחמּתי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
BaÏŒÏ‡ ·vÚ˙iÂ∑:ּכמֹו ידיו, מעׂשה אבדן על יט)נתאּבל ב לתׁשּובת (שמואל ּכתבּתי וזה ּבנֹו", על הּמל "נעצב «ƒ¿«≈∆ƒְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּנֹולד'? את רֹואה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מֹודים אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי את ׁשּׁשאל אחד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאּפיקֹורֹוס
אמר  'הן', לֹו: אמר ?'מּימי זכר ּבן ל 'נֹולד לֹו: אמר אלֿלּבֹו"?' "וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר 'הן'. לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאמר

הּכ את וׂשּמחּתי 'ׂשמחּתי לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה 'ּבׁשעת לֹו: לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו יֹודע היית 'ולא לֹו: אמר ל'. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּסֹופן  לפניו ׁשּגלּוי ּפי על אף הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מעׂשה ּכ' לֹו: אמר אבלא'. – אבלא ּבׁשעת חדותא, – ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָחדותא

מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, ברא"ם)לחטא הּצּדיקים (ועיין מהם'ּבׁשביל לעמד עזרא עזרא עזרא עזרא .העתידים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

(æ)éðt ìòî éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ¥©¸§¥´
íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä̈«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨¨®¦

:íúéNò ék ézîçð ék¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ מחּוי לׁשֹון נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ואביא עפר, Ì„‡Ó.הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָ≈»»

‰Ó‰aŒ„Ú∑ּדרּכם הׁשחיתּו הם ּבאּלּו?(ב"ר)אף ּצר מה ּכלה, ׁשהּוא וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .. «¿≈»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
Ì˙ÈNÚ Èk ÈzÓÁ Èk∑ עׂשיתים אׁשר על ּלעׂשֹות מה עזרא עזרא עזרא עזרא .חׁשב ּתי אבןאבןאבןאבן ƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«

Û‡Âד  Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡· BÂ‰ ‡i¯abƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ Èa ÔÈÏÚ Èc Ôk ¯˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

Ú¯‡a‡ה  ‡L‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡L‡ו  ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa ÈÈ ·˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»
ÔB‰t˜z ¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«»¿¿

:d˙eÚ¯kƒ¿≈

ÏÚÓז  È˙‡¯· Èc ‡L‡ ˙È ÈÁÓ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«
‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»
È¯‡ È¯ÓÈÓa ˙È·˙ È¯‡ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ¿«»ƒ¿«»¬≈»ƒ¿≈¿ƒ¬≈

:Ôepz„·Ú¬«¿ƒ

ÈÈ:ח  Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ ÁÂ¿…««¿««¬ƒ√»¿»

âñ÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì úéùàøá úùøô úøèôä
dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

cּופירּוׁשÌÈÏÙׁשּיּפֹול אֹותם,הרֹואה לב , ֵ¿ƒƒִֵֶֶָָ
ÔÎוטעם:קֹומתם מּגֹובּהתמּהׁשּי È¯Á‡, אחר ְְִִֶַַַַָָ«¬≈≈ַַ

והּנה מּמׁשּפחת ּבני הּמּבּול, היּו ּבּתחּלה ענק ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
האלהים: ְֱִֵָֹּבני

e‰ ÌÁpiÂ'.ּכי הּוא אדם לא ידּוע «ƒ»∆ִַָָָֹ
רק להּנחם  אדם,ּבני ּכלׁשֹוןּתֹורה ּדּברה, ְְְְִִִֵֵַָָָָָ

הּמׁשחית  :ׁשּניחם יראה ּׁשעׂשה מה ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

vÚ˙iÂBaÏ·וטעם Ï‡יׂשמח" הפ 'ה . ְַַ«ƒ¿«≈∆ƒְִֶֶַ
טֹוב ּכי נבראיו ׁשּיקּבלּוּבעיניו ּבמעׂשיו", ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּכי.חסדיו  אֹומרים "מתנחם וּיּנחם ויׁש ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ל,"ּכי ואמרּוויעד,ויפרׁשּוהּולהרג ְְְְְְִִִֵֶָָָ

הּנביא.לּבֹו היה לא ,ּכן היהואּלּוהּוא ְִִִֵַָָָָָֹ
"וּיתעּצב אחר  מצאנּואל",מּלת ואנה ְְִִֵֶַַַַַָָָָ

הּנביא לב:ׁשּנקרא ְִִֵֶַָָ

f¯Ó‡iÂ.BaÏ Ï‡, אמיר ויׁשלּמלאכים ה אֹו . «…∆∆ƒְְֲִִֵַַָָ
ּדבּוקּבעיני והּנכֹוןלנח.אֹומרים עם ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

:למעלה הּכתּובלּבֹו"" ְְִַַָָ
gÔÁ. ּתחּנה,מּגזרת ּומּמּנה ּומׁשקלֹורחמים , ≈ְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

חן,.הּכפל מּפעלי ּוׁשניהםקץ, מציאת וטעם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ
" ":עין עליחסהלא ּכמֹו ְִִַַָָָֹ



סי ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(ã)øLà ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧
änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä éða eàáé̈¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨

:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabä©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«
i"yx£ÌÈÏÙp‰∑והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם הּוא על ענקים לׁשֹון עברית, ּובלׁשֹון העֹולם. ‰‰Ì.את ÌÈÓia∑(ב"ר) ּבימי «¿ƒƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ«»ƒ»≈ִֵ

קין  ּובני אנֹוׁש ‡ÔÎŒÈ¯Á.ּדֹור Ì‚Â∑,העֹולם ׁשליׁש והציף אֹוקינֹוס ׁשעלה אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ּבאבדן ׁשראּו ּפי על אף ְֱִֵַ¿««¬≈≈ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
מהם  ללמד הּמּבּול ּדֹור נכנע e‡·È.לא ¯L‡∑ ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות ּבּמקֹום ∑‰ÌÈ¯ab.היּו ‡ÈL.למרד ְְִִֵֶַַַֹֹ¬∆»…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִַָֹ«¿≈

ÌM‰∑,אבדן ׁשם על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל מחּויאל, עירד, ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו אנׁשי אֹותם אחר: ּדבר והּותׁשּו. ׁשּנּמֹוחּו «≈ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
העֹולם  את ׁשּׁשּממּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּממֹון, אבןאבןאבןאבן ְִִֶֶָָָ

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑ ּבבראׁשית ממרידן. היה העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
מקֹום.∑‡BaÏŒÏ.האדם ∑vÚ˙iÂ·.רּבה  ּדבר ׁשל אּונקלֹוס. ּתרּגּום זה להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבאדם  ּלעׂשֹות מה לפניו ּבמחׁשבה עלה הּדין, למּדת רחמים מּמּדת מקֹום ׁשל מחׁשבּתֹו נהפכה "וּיּנחם", ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאחר:
ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, נחּום לׁשֹון ּכל וכן ּבארץ. כג)ׁשעׂשה ויתנחם",(במדבר לב)"ּובןֿאדם "ועל (דברים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יתנחם", לב)עבדיו הרעה",(שמות על ה' טו)"וּיּנחם א הם (שמואל אחרת מחׁשבה לׁשֹון ּכּלם המלכּתי". ּכי ."נחמּתי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
BaÏŒÏ‡ ·vÚ˙iÂ∑:ּכמֹו ידיו, מעׂשה אבדן על יט)נתאּבל ב לתׁשּובת (שמואל ּכתבּתי וזה ּבנֹו", על הּמל "נעצב «ƒ¿«≈∆ƒְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּנֹולד'? את רֹואה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מֹודים אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי את ׁשּׁשאל אחד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאּפיקֹורֹוס
אמר  'הן', לֹו: אמר ?'מּימי זכר ּבן ל 'נֹולד לֹו: אמר אלֿלּבֹו"?' "וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר 'הן'. לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאמר

הּכ את וׂשּמחּתי 'ׂשמחּתי לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה 'ּבׁשעת לֹו: לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו יֹודע היית 'ולא לֹו: אמר ל'. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּסֹופן  לפניו ׁשּגלּוי ּפי על אף הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מעׂשה ּכ' לֹו: אמר אבלא'. – אבלא ּבׁשעת חדותא, – ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָחדותא

מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, ברא"ם)לחטא הּצּדיקים (ועיין מהם'ּבׁשביל לעמד עזרא עזרא עזרא עזרא .העתידים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

(æ)éðt ìòî éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ¥©¸§¥´
íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä̈«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨¨®¦

:íúéNò ék ézîçð ék¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ מחּוי לׁשֹון נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ואביא עפר, Ì„‡Ó.הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָ≈»»

‰Ó‰aŒ„Ú∑ּדרּכם הׁשחיתּו הם ּבאּלּו?(ב"ר)אף ּצר מה ּכלה, ׁשהּוא וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .. «¿≈»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
Ì˙ÈNÚ Èk ÈzÓÁ Èk∑ עׂשיתים אׁשר על ּלעׂשֹות מה עזרא עזרא עזרא עזרא .חׁשב ּתי אבןאבןאבןאבן ƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«

Û‡Âד  Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡· BÂ‰ ‡i¯abƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ Èa ÔÈÏÚ Èc Ôk ¯˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

Ú¯‡a‡ה  ‡L‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡L‡ו  ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa ÈÈ ·˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»
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:Ôepz„·Ú¬«¿ƒ

ÈÈ:ח  Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ ÁÂ¿…««¿««¬ƒ√»¿»

âñ÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì úéùàøá úùøô úøèôä
dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

cּופירּוׁשÌÈÏÙׁשּיּפֹול אֹותם,הרֹואה לב , ֵ¿ƒƒִֵֶֶָָ
ÔÎוטעם:קֹומתם מּגֹובּהתמּהׁשּי È¯Á‡, אחר ְְִִֶַַַַָָ«¬≈≈ַַ

והּנה מּמׁשּפחת ּבני הּמּבּול, היּו ּבּתחּלה ענק ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
האלהים: ְֱִֵָֹּבני

e‰ ÌÁpiÂ'.ּכי הּוא אדם לא ידּוע «ƒ»∆ִַָָָֹ
רק להּנחם  אדם,ּבני ּכלׁשֹוןּתֹורה ּדּברה, ְְְְִִִֵֵַָָָָָ

הּמׁשחית  :ׁשּניחם יראה ּׁשעׂשה מה ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

vÚ˙iÂBaÏ·וטעם Ï‡יׂשמח" הפ 'ה . ְַַ«ƒ¿«≈∆ƒְִֶֶַ
טֹוב ּכי נבראיו ׁשּיקּבלּוּבעיניו ּבמעׂשיו", ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּכי.חסדיו  אֹומרים "מתנחם וּיּנחם ויׁש ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ל,"ּכי ואמרּוויעד,ויפרׁשּוהּולהרג ְְְְְְִִִֵֶָָָ

הּנביא.לּבֹו היה לא ,ּכן היהואּלּוהּוא ְִִִֵַָָָָָֹ
"וּיתעּצב אחר  מצאנּואל",מּלת ואנה ְְִִֵֶַַַַַָָָָ

הּנביא לב:ׁשּנקרא ְִִֵֶַָָ

f¯Ó‡iÂ.BaÏ Ï‡, אמיר ויׁשלּמלאכים ה אֹו . «…∆∆ƒְְֲִִֵַַָָ
ּדבּוקּבעיני והּנכֹוןלנח.אֹומרים עם ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

:למעלה הּכתּובלּבֹו"" ְְִַַָָ
gÔÁ. ּתחּנה,מּגזרת ּומּמּנה ּומׁשקלֹורחמים , ≈ְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

חן,.הּכפל מּפעלי ּוׁשניהםקץ, מציאת וטעם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ
" ":עין עליחסהלא ּכמֹו ְִִַַָָָֹ
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ב.17. קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ
מצ"ע  אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'"

שהוא מפני -‰ÓÏ˘יתגלה אור".‰'שע"י עוטה עה"פ הצ"צ ועיין  .[.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק "ראה
ב.20.כו'". לט, יז.21.קידושין צ, ˘ËÈÏ"‡:22.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' "צ"ע

לשבוע פרשת בראשית תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"א תשרי
פרק כ, מפרק קד
עד סוף פרק קה 

יום רביעי - כ"ד תשרי
פרק כ, מפרק קיג
עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב תשרי
פרק כ, מפרק קו
עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה תשרי
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק
עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג תשרי
פרק כ, מפרק קח
עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו תשרי
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז
עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז תשרי
פרק כ 

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

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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xe`"a mitwen ytpd zegek

,laben izlad '"dBîk§
ì"æç eøîàL5éa ìkà" : ¤¨§£©©¨¥

,"àéøL àzðéëL äøNò- £¨¨§¦§¨¨§¨
dxey micedi dxyr lk lr

,dpikyíäéìò øîBìk§©£¥¤
,äìòîlîjxc lr ixd - ¦§©§¨

oipra mixne` l"f epizeaxy
lr dxeyd dpikyd z`xyd

lkoi`yk mb ,l`xyi ipa
itk) dxez micnel md
i`ce ixd my ,(oldl xiaqiy
d`xydl `id dpeekdy
oeyld itke ,siwn zpigaa

"`" ,"lklrmdilry ,"lk
dxi`n siwn zpigaa
jxc lr ,dpikyd z`xyd
xe`d xwir ixd - miax ly dxez ici lry dpikyd z`xyda mb df
lekiy leabÎila zpigaay xe` df ,oky .siwn ote`a ok mb `ed

.siwn ly ote`a wx ytpa lawzdláeúkL Bîk21'ä íòð éäéå" : §¤¨¦¦Ÿ©
øLà "'ä íòð" ék ,øîBìk ,"eðéìò äððBk eðéãé äNòîe ,eðéìò̈¥©£¥¨¥§¨¨¥§©¦Ÿ©£¤

"eðéãé äNòî"a òéôBä22àúéøBàc ,úBönäå äøBzä ÷ñòa , ¦©§©£¥¨¥§¥¤©¨§©¦§§©§¨
éøa-àLã÷åãç àlk àeä-Cmd `ed jexa yecwde dxezdy - §ª§¨§¦ª¨©

,ixnbl cg` xac,äìòîlî eðéìò äøLéå ïðBkúé-"epilr", ¦§¥§¦§¤¨¥¦§©§¨
,siwn zpigaa ,epilrnLaìúî Bðéàå úéìëúå ìeáb éìa BúBéäì¦§§¦§§©§¦§¥¦§©¥

ïk ìòå ,eðìëNå eðLôða,okle -eðìëNa íéâéOî eðà ïéà §©§¥§¦§¥§©¥¥¨©¦¦§¦§¥
äðéëMä åéæå "'ä íòp"î úeáøòäå úeîéòpä,`edy -ìeáb éìa ©§¦§¨£¥¦Ÿ©§¦©§¦¨§¦§

a eðéìò äøBLå ïðBkúî øLà ,úéìëúåäøBúa ,"eðéãé äNòî" §©§¦£¤¦§¥§¤¨¥§©£¥¨¥§¨
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ùã÷ä úøâà
'ä øéàîù àåä øëù úòéá÷ éë
ùîî åùåáì äèòî àåäù åúøåú øåàá åðùøãú ùôðì

øîàðù øåà äøåúä úàø÷ð ïëìåäîìùë øåà äèåò
ïëì äéúåçë ìëá úéìëúå ìåáâ úìòá àéä ùôðäå
ùáìúîå íöîåöî éìåáâ àåä äá øéàîä 'ä øåà íâ
äìôúä úòùá 'ä éù÷áî áì ìòôúé ë"òå äëåúá
ïðøå úìéâ óà ìéâéå íáì çîùé åá éë äá àöåéëå

] 'ä íòåðá íùôð âðòúúåà"ðåúåìâäá åøåàå ['ä ìò
åæå åöç ÷øáë àöéå äøåúä àéäù åùåáì äèòîî
äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä
'ä øåàî äîåöò äøàä àéä äàøùää ìáà .äá
ùáìúäì ìåëé åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá äá øéàîä

é÷î à"ë úéìåáâ ùôðáãòå äùàøî äìòîìî äéìò ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ì"æç åøîàù åîë äìâø
'ä íòåð éäéå ù"îë äìòîìî íäéìò øîåìë àéøù
'ä íòåð éë øîåìë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò
úåöîäå äøåúä ÷ñòá åðéãé äùòîá òéôåä øùà
åðéìò äøùéå ïðåëúé ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
ùáìúî åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá åúåéäì äìòîìî
úåîéòðä åðìëùá íéâéùî åðà ïéà ë"òå åðìëùå åðùôðá
úéìëúå ìåáâ éìá äðéëùä åéæå 'ä íòåðî úåáéøòäå
äøåúá åðéãé äùòîá åðéìò äøåùå ïðåëúî øùà
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ב.17. קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ
מצ"ע  אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'"

שהוא מפני -‰ÓÏ˘יתגלה אור".‰'שע"י עוטה עה"פ הצ"צ ועיין  .[.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק "ראה
ב.20.כו'". לט, יז.21.קידושין צ, ˘ËÈÏ"‡:22.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' "צ"ע



ixyzסד `"k oey`x mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zcnlpd -úBöîe,zeyrpd -.à÷åc íéaøadxeza `wecy - ¦§¨©¦©§¨
,leab ila `edy xe`n d`xyd dpyi ,miaxay zeevnaeäæ ìòå§©¤

ì"æø eøîà20,"àkéì àîìò éàäa äåöî øëN" :devn xky - ¨§©©§©¦§¨§©©§¨¥¨
,zelaben izlad zelbzdde xe`d lr aqen dfy .oi` - dfd mlera

- devn ici lr ze`ad
mlera dppi` ef zelbzd

dfdixd dfd mlerd ,oky ,
- zlaben dxeva bdpzn
dfd mlera oi` okle
,laben izla xe` zelbzd
íìBòì øLôà éà ék¦¦¤§¨¨¨

,BâéOäì`edy xe`d z` - §©¦
,leabÎilaíà ék¦¦

Lôpä úeèMtúäa§¦§©§©¤¤
.óebäîlr oi`yk ,f` - ¥©

,sebd ony zelabdd ytpd
zelbzd biydl ytpd geka

,leab ilayúàæ íb óàådf ixd - f` z`f biydl ytpd gekay - §©©Ÿ
,ãñçä Cøc ìògekd ozepy `ed jexa yecwdn cqg df ixd - ©¤¤©¤¤

,efk zelbzd "qetzl" ytpláeúkL Bîk23ék ,ãñç 'ä Eìe" : §¤¨§¨¤¦
"eäNòîk Léàì ílLz äzà24iyrn itl xkyd melyzy - , ©¨§©¥§¦§©£¥

,`ed jexa yecwdn cqg `ed mc`dì"æø eøîàL Bîëe25, §¤¨§©©
.'eë íé÷écva çk ïúBð àeä-Ceøa-LBãwäLmxky z` lawl - ¤©¨¨¥Ÿ©©©¦¦

dnypdy icke ,laben izla ixd `ed xkyd ,oky .`eal cizrl
dilr oi`e sebdn zhytzn `idy ixg` mb - zlaben `idy
yecwd jixv ,laben izla `edy xky lawl lkez - sebd zelabd

.jk lr gek dl wiprdl `ed jexaíéëàìna ïk ïéàM äî26- , ©¤¥¥©©§¨¦
,zlaben izla zelbzd lawl mgeka oi`y,éúBaøî ézòîML Bîk§¤¨©§¦¥©©

,yhixfnn cibnde aeh my lrad lr dpeekd -àöîð elà ék¦¦¦§¨
Càìî27ãçà28,ãçéa ìàøNiî äøNò ãîòîa ãîBòdf ixd - ©§¨¤¨¥§©£©£¨¨¦¦§¨¥§©©

`zpiky dxyr ia lk`"y - cgi mi`vnp micedi dxyry dn wx
,dpikyd my ixd dxey - "`ixyéøáãa íéøaãî íðéàL óà©¤¥¨§©§¦§¦§¥

àzðéëMî ,úéìëúå ìeáb éìa ãçôå äúîéà åéìò ìtz ¯ äøBz¨¦Ÿ¨¨¥¨¨¨©©§¦§§©§¦¦§¦§¨
,eäéìò àéøLc,mdilr dxeyd dpikydn -ìhaúî äéäL ãò §¨§¨£©§©¤¨¨¦§©¥

.éøîâì Búeàéönîdxyn dzidy milecbd cgtde lehiad cvn - ¦§¦§©§¥

oi`y zexnl cgi l`xyin dxyr lr dxeyd dpikyd z`xyd eilr
dxeza dyrn zrya miwqer md29c"yz zegiyd xtqa .30`ian

eia`yk ,r"p v"iixedn x"enc` w"kmrta ef dyecw zxb` ez` cnl
zlrn zece` xacn owfd epaxy dnl ribdy drya ixd ,dipyd
mik`ln iabl zenypd
izrnyy enk" miiqne
iaxd xaic - 'eke "izeaxn
zece` r"p (a"yxedn)
"izeaxn izrnyy" oeyld
d"l wxt "`ipz"a lirly -
oeyld aezk (ddbda)
eli`e ,"ixenn izrnyy"
oeyld xne` `ed o`k
`ede ,"izeaxn izrnyy"
izrnyy" :jk lr xn`
cedl oeekzn `ed "ixenn
cibnd axd zyecw ceak
axde aeh my lrad epxenl dpeekd "izeaxn izrnyy"e ,yhixfnn
,r"p v"iixden x"enc` w"k my xne` ,okn xg`l .yhixfnn cibnd

ceak ced xn`od el`y ,(iaxe ixen ia` ipec`) x"en`` zyecw
iabl zenypd zlrn zece` ocr oba micnely zeklddn
`zpikyy '"ied xe`"n milhazn (mik`lnd) mdy itk ,mik`ln
oi`y zexnl ,l`xyin dxyr cnrna (dxey dpikydy) `ixy
v"iixden x"enc` w"k jiynn - `ede ,dxez ixaca mixacn md
micnely zekldl rbepa mixetiq dpeny il xtiq - xtql r"p
zeriaw zeyrl ,jkl dncwd "`ipz"a `ed df lke :miiqe ,ocr oba

cenll mei lkazeceq aexy jk lr xne` `edy ,"awri oir"
oldl .mc`d zepeer lr xtkn dfe ea mixzqen dxezd31`ed

miciqgly ,f` mb el xn` r"p (a"yxden) iaxdy ,my `ian
lk micnel eidy micenila) mcenil wga zeriaw dzid miptln
`xnb cenr ,zeipyna mixeriyd lr sqepy ,(xeari la wegk mei
dkld mipt lk lre ,"awri oir"a `wqt micnel mb eid ,`ipze

mitirq ipy jexr ogley xeviwa zg`32lecb sirq df did m` ,
dkld aex it lre ,zg` dkld df didy dfk ote`a micnel eid

,mitirq ipya dwelg zg`
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ùã÷ä úøâà
éàäá äåöî øëù ì"æøà æ"òå .à÷åã íéáøá úåöîå
íà éë åâéùäì íìåòì øùôà éà éë àëéì àîìò
êøã ìò úàæ íâ óàå óåâäî ùôðä úåèùôúäá
ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå ù"îë ãñçä
íé÷éãöá çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàù åîëå åäùòîë
éë éúåáøî éúòîùù åîë íéëàìîá ë"àùî .'åë
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
åéìò ìåôú äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ãçéá
àéøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò åäééìò
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יג.23. סב, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקבלו"."דלכא שיכול שזהו אלא - החסד מהו - כמעשהו זהו באם ק,25.ורה סנהדרין
˘ËÈÏ"‡:26.ב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הכח להם ניתן ˘ËÈÏ"‡:27."שלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם התפלות מעלים מלאכים שהרי "צ"ע

˘ËÈÏ"‡:28.דצבור". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."?הכוונה - ˘ËÈÏ"‡:29."צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בפחד ואינם כו' בטלים אינם דהעשרה "והא
הבחירה  בטלה - לאו דאם כן להיות ומוכרח א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל בחרדה צ"ל (דאז מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו'

להעבודה". (בהעלם) סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל. חברי ממצב 30.97ֿ98.כמובן 31.101.ע' ˘ËÈÏ"‡:32.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם -‰‡ÌÈÂ¯Á"צע"ג לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' - סעיף כל רוב ע"פ (2 .ÛÂÒ·

ומחוץ הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙· יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו שיעורים נקבעו ובטח אדהאמ"צ, נשיאות
ולהחליף?!". לשנות

ixyz b"kÎa"k iyilyÎipy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ב שני יום
,272 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá

תשרי  כ"ג שלישי יום
pyl xeriy dxen,272 'nrn :dheyt d...ééáåäà ïë ìò,flw 'nr cr:ïåöø éäé

éøùúâ"ë-á"ëéùéìù-éðùíåé

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33LîMä úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©©¤¤
,ììëamipipr mdy ,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ¦§¨

on dlrnl ,"`yny on `lirl" `idy dxez enk `l) ynyd zgzy
dltzd iptly ,oldl xne` `edy dn miyer mdyk mb ixd ,(ynyd

md oi` ,dltzd ixg` e`
df `l` ,dxez micnel
df ixd - mivl ayen dyrp

,"ipira rx"éçà ïéa èøôáe¦§¨¥©©
'ä ìà íéLbpä éòøå34, §¥©©¦¨¦¤

"älôz Bæ ¯ äLbä"35- , ©¨¨§¦¨
miwqerd dl` xnelk

,dltzd zcearaøçàå§©©
äNòð äéðôì Bà älôzä©§¦¨§¨¤¨©£¨
àðîçø "íéöì áLBî"©¥¦©£¨¨

ì"æø eøîàL Bîk ,ïìvì36: ¦§¨§¤¨§©©
ïéàå ïéáLBiL íéðL"§©¦¤§¦§¥

,"'eë äøBz éøác íäéðéa- ¥¥¤¦§¥¨
,"mivl ayen df ixdíàå§¦

"íéöì áLBî" äNòð©£¨©¥¦
,äøNòa,l`xyin - ©£¨¨

eäéìò àéøL àzðéëLc- ¦§¦§¨¨§¨£©§
,mdilr dxey dpikydyïéà¥

àðì÷e àðBaìò Eì§¤§¨§¨¨
àzðéëLc,dpikyd oelwe oealr -íàå ,ïìvì àðîçø äfî ìBãb ¦§¦§¨¨¦¤©£¨¨¦§¨§¦

ì"æø eøîà37"äðéëMä éìâø ÷çBc"L øúqa äøáò øáBòä ìò ¨§©©©¨¥£¥¨©¥¤¤¥©§¥©§¦¨

,íBìLå ñç,ixd -äîB÷ øeòL ìk ÷çBc ¯ íéaøa äøáò øáBòä ©§¨¨¥£¥¨¨©¦¥¨¦¨
ìBëéák úéLàøa øöBé ìL38ì"æø eøîàL Bîk ,39àeäå éðà ïéà" : ¤¥§¥¦¦§¨§¤¨§©©¥£¦§

,"'eëå,ixnbl dpikyd z` dgec `edy ixd ,"mlera xecl oileki - §
.my zexyl dleki `id oi`y'eë "íéèäøa øeñà Cìn"L àlà40. ¤¨¤¤¤¨¨§¨¦

ly ote`a `id dpikyd -
cbp dxeywk - "xeq`"
mewna zexyl `ly dpevx
meyn jka yi ixd - dfk
dpikyl oelwe oealr
ly ote`a my z`vnpd

.'"eke xeq` jln"éå" ìáà£¨©
ì ïé÷çãc ïàîìàzðéëL §©§¨£¦¦§¦§¨

éøa-àLã÷ dì íé÷Bé ãk-C ©¦¨ª§¨§¦
,àeämixivny dl`l ie -

yecwd xy`k ,dpikyd z`
,dze` miwi `ed jexaàîééå§¥¨

:dì:dl xn`ie -éøòðúä" ¨¦§©£¦
"'Bâå éîe÷ øôòî41ìòå , ¥¨¨¦§§©

éákòúî ïélî úìz§©¦¦¦§©§¥
:àúeìâa ìàøNélr - ¦§¨¥§¨¨

ipa miakrzn mixac dyly
:zelba l`xyiïé÷çãc ìò©§¨£¦

ì,àzðéëLmdy lr - ¦§¦§¨
,dpikyl mixivnàzðéëLa àðì÷ ïéãáòc ìòåminxeby lre - §©§¨§¦§¨¨¦§¦§¨

,dpikyl oelwLBãwä øäfa áeúkL Bîk ,"'eëå42. §§¤¨©Ÿ©©¨

,ïk ìò,okl -éçà éáeäà ©¥£©©©
äòøä eòøz àð ìà ,éòøå§¥©©¨¨¥¨¨¨

,úàfä äìBãbä,zeyrl - ©§¨©Ÿ
ixg` e` dltzd iptl
`pngx mivl ayen ,dltzd

,olvil'äì ãBák eðúe§¨©
CLçé íøèa íëéäìà43, ¡Ÿ¥¤§¤¤©§¦

áéøòîì äçðî ïéa eðéäc§©§¥¦§¨§©£¦
ìçä úBîé ìk44ãîìì , ¨§©Ÿ¦§Ÿ

,äøBzä úeiîéðt äøNòa©£¨¨§¦¦©¨
ïéò" øôñaL äãbà àéäL¤¦©¨¨¤§¥¤¥
úBãBñ áøL ,"á÷òé©£Ÿ¤Ÿ
,da ïéæeðb äøBzä©¨§¦¨
ìL åéúBðBò úøtëîe§©¤¤£¨¤
éáúëa øàáîk ,íãà̈¨©§Ÿ¨§¦§¥

ì"æéøàä45daL úBìâpäå , ¨£¦©§©¦§¤¨
,xn` ixd ,dxezd zeceq -

oifepboir"ay dcb`a
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà
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יום שלישי כ "ג תשרי 
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áì éîëç ìëì òåãéëå àîìòã éìéîáå àéîùã éìéîá
ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
ïäù 'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìë ì"æøà æ"òå íãà
øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä
å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå íù ì"æ é"ùøôá
ìåëé ì÷áå àúáùì àúáø àúëìä éë úáù 'ìäá
äìé÷ñå úøë øåñéàá åìéôà å"ç äá ìùëéì íãàä
ì"öàå å"ç ïåãæ äìåò ãåîìú úââùå äòéãé ïåøñçî
èøôáå äìòîì åáø åîë åáøù íéøôåñ éøáã éøåñéàá
øúåé ñ"ã íéøåîçå àáåè éçéëùã äö÷åî éøåñéàá
åìéôà íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëù ì"æø ù"îë ú"ãî
úìôú íãå÷ ìëåàä åîë íäéøáã ìù ì÷ øåñéàá
äøåúáù úåøåîç ìò øáåòë äúéî áééç â"äëå úéáøò
ãåîìì åìéôà øåáéöä ïî åîöò ùåøôé ìà ãéçé ìëå
àìù ì"öàå åá ïé÷åñò øåáéöäù øáãá à"ë øçà ïéðò
éðà åéìòå åãòìáî äøùò åéäé àì íà äöåçä àöé
ìë ìò ì"æøàùîë 'åë åìëé 'ä éáæåòå ÷åñôä àøå÷
äøåúä úùåã÷ë äùåã÷ ïéà éë .äùåã÷áù øáã
øåáéöä ïî ùøåôä ìëå .ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
äãåäé òùåú åðéîéáå åéîéáå çèá ïåëùé éì òîåùå 'åë
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ixyz c"k iriax mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ד רביעי יום
אגרת כד  ,274 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ãë,glw 'nr cr:íúåáìá

.ck,dlecbd d`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

devn miyer e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda

miybp" xy` dl` mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa

ixg` e` iptl z`f lkae ,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l`

iptn mivl ayen dyrp dltzd

raz okle ,dxez micnel `ly

cenll miaxa zeriaw zeyrl

dkld jexr ogleye "awri oir"

.aixrnl dgpn oia dyrnl

d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

da ,c"k oniq dyecwd zxb`d

dtixg dxeva owfd epax raez

mixacny dl`k mpyi recn

dpeekd oi`e .dltzd zrya

elit` `l` ,milha mixacl

xetiq" ly okeza mixacnyk

zece` xacn `ed ,"eikxva

did m`e ,el mikxvpd mixac

`ly) xg` onfa mda xacn

dfa did `l (dltzd zrya

`ed ,oky ,`hg meynjixvxacn `ed m` j` :dl` mixac zece` xacl

dvex `ed oi`y jka d`xn `edy ,owfd epax xne` ,dltzd zrya mze`

zrya dlbzn `ed jexa yecwdy ziwl`d zelbzdd z` ze`xle opeazdl

.dltzd

eceak llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mcia dlriy mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe

ezklnn iagx lka fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl

,ezlecb zx`tz xwie ezekln ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy

n dnk cr - jlnd z` ze`xl oiiprzn epi`e cvd on f` cnery in ixdyteh

aeyg jlnd oi`y ,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd ipira d`xp `ed

el aeyge ,ezlecb zx`tzae eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl eipira

eytpa aiigzn `ed ,efn dxizi .el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei

.lk ipira jlnd itlk epeifae epealr eze`xda jlnl

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ly ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`ed jexa yecwdfixkdl jlnd deev eli`k df ixd o`k mbelkaiagx

itk ,dhnl mbe dlrnl mb oevx zr md dltzd ipnf oky ,ezklnn

zryy ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"i wxta xne` owfd epaxy

"xyekd zry" `id dhnle ,dlrnl "zelcbc oigen" ly onf `id dltzd

.`ed jexa yecwd ly ezekln iagx lka d`ixw ef ixd - mc` lkl

ici lr - ef zelbzd "lawl" lkeiy envr oikdl wx mc`d lre

owfd epaxy itke ,dltzd zrya `ed jexa yecwd zlecba ezeppeazd

xn`nd z` dxvw dxeza yxit1oelg gzt m` ,"`vi eal oeeik m`"

l`ipc ly ezltza aezkd "dil oigizt oieke" oeyln "oeeik" ,eala2

oeeik m`"a dpeekd o`k jk - elv` migezt eid zepelgy `id dpeekdy

dxi`nd zelbzdd eala ekxc xi`dl lkeiy eala oelg gzty ,`id "eal

zeppeazdd ici lr gena

.'d zlecba

eipipra f` xacn edyin xy`ke

mixac mb dl` eidie ,`ed

- d`xn `ed ,el mivegpd

dvex `ed oi`y - lirl xen`k

dpyiy jlnd zelbzd ze`xl

edf ,efn dxizie ,dltzd zrya

.lk ipir iptle jlnd ly epeifa

zxifba owfd epax miiqn okl

dgiy" mey xacl `ly dxifb

ligzn ofgdy drydn "dliha

oexg`d yicwd seql cr dltza

lr xeariy ine .dltzd ixg`y

ywaie rwxwd lr ayi cifna jk

el xizdl miyp` dylyn

gky xy`k `l ,cifna z`f dyer `edy drya wx df ,j` .dlrnly iecipd

,iecipd oipr dligzkln eilr lg `l f`y ,miln dnk eitn evxtzdy e`

."mzeala mixyile miaehl 'd daihd"a miiqn owfd epaxe

íéàeðNe íøöBéì íéáeäàä íéòø ,eòøz àð ìà ,éçà éáeäà£©©©©¨¨¥¥¦¨£¦§§¨§¦
,íøöéì,dvex (`xead) ade`dy dn zeyrl ixd mikixv - §¦§¨

,dvex (rxd xvid) `peydy dn `leòLø Bîöò íãà äNòé ìàå§©©£¤¨¨©§¨¨
úçà äòL,dltz ly zcgeinde dcigid dryd -,íB÷nä éðôì ¨¨©©¦§¥©¨

,`ed jexa yecwd iptl -øLà,`ed jexa yecwd -ìkî da øça £¤¨©¨¦¨
ãîòìå ìäwäì ,íBiä3,Bæ äòLa åéðôì,dltz ly -úò àéäL ©§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨§¨¨¤¦¥

,"èòî Lc÷n"ä ìà àBáì úBlbúäì ,åéðôì ïBöø"ycwnd zia" - ¨§¨¨§¦§©¨¤©¦§¨§©
milltzn micedi ea zqpkd zia `xwpy itk ,ohwd4ì ã÷ôì ,úðéëL ¦§Ÿ¦§¦©

íúBàîè CBúa ízà ïëBMä ,BãBák5,lye zelb ly avna mby - §©¥¦¨§ª§¨
oevxd zrya ixd ,l`xyi ipa mr dpikyd z`f lka zpkey - d`neh
zpkeyd dpikyd z` xwal `ed jexa yecwd lekiak `a ,dltz ly

,mzi`.åéìçéîe åéLwáîe åéLøBãì àönäìe`idy ef oevx zrae - §¦¨¥§§¨§©§¨§©£¨
ixd ,dltzd zryõôç BðéàL Bîöòa äàøî ¯ åéëøöa øtñîäå§©§©¥¦§¨¨©§¤§©§¤¥¨¥

äàîè äákøî äNòðå ,Búeëìî ãBák éelâa úBàøìå ïðBaúäì§¦§¥§¦§§¦§©§§©£¨¤§¨¨§¥¨
dakxn enk lha dyrp -,ïBéìòä ìéñkìz`xwpd ,dtilwl - ©§¦¨¤§

,"oeilrd liqk"åéìò øîàpL6tçé àì" :,"'eë äðeáúa ìéñk õ ¤¤¡©¨¨Ÿ©§Ÿ§¦¦§¨
øäfä eáúkL Bîk7ì"æ é"øàäå8ïðBaúäì õôç BðéàL eðéäc , §¤¨§©Ÿ©§¨£¦©§©§¤¥¨¥§¦§¥

-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búlãb úøàôz ø÷éa úBàøìå§¦§¦¨¦§¤¤§ª¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨
,Bæ äòLa äìòîì úBìâpä ,àeä-Ceøaixd `id dltzd zryy - ¨©¦§§©§¨§¨¨
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ùã÷ä úøâà
ééáåäà ãëíéáåäàä íéòéø åòøú àð ìà ééçà
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øçá øùà íå÷îä éðôì úçà äòù òùø åîöò íãà
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סז ixyz c"k iriax mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ד רביעי יום
אגרת כד  ,274 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ãë,glw 'nr cr:íúåáìá

.ck,dlecbd d`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

devn miyer e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda

miybp" xy` dl` mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa

ixg` e` iptl z`f lkae ,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l`

iptn mivl ayen dyrp dltzd

raz okle ,dxez micnel `ly

cenll miaxa zeriaw zeyrl

dkld jexr ogleye "awri oir"

.aixrnl dgpn oia dyrnl

d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

da ,c"k oniq dyecwd zxb`d

dtixg dxeva owfd epax raez

mixacny dl`k mpyi recn

dpeekd oi`e .dltzd zrya

elit` `l` ,milha mixacl

xetiq" ly okeza mixacnyk

zece` xacn `ed ,"eikxva

did m`e ,el mikxvpd mixac

`ly) xg` onfa mda xacn

dfa did `l (dltzd zrya

`ed ,oky ,`hg meynjixvxacn `ed m` j` :dl` mixac zece` xacl

dvex `ed oi`y jka d`xn `edy ,owfd epax xne` ,dltzd zrya mze`

zrya dlbzn `ed jexa yecwdy ziwl`d zelbzdd z` ze`xle opeazdl

.dltzd

eceak llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mcia dlriy mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe

ezklnn iagx lka fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl

,ezlecb zx`tz xwie ezekln ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy

n dnk cr - jlnd z` ze`xl oiiprzn epi`e cvd on f` cnery in ixdyteh

aeyg jlnd oi`y ,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd ipira d`xp `ed

el aeyge ,ezlecb zx`tzae eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl eipira

eytpa aiigzn `ed ,efn dxizi .el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei

.lk ipira jlnd itlk epeifae epealr eze`xda jlnl

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ly ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`ed jexa yecwdfixkdl jlnd deev eli`k df ixd o`k mbelkaiagx

itk ,dhnl mbe dlrnl mb oevx zr md dltzd ipnf oky ,ezklnn

zryy ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"i wxta xne` owfd epaxy

"xyekd zry" `id dhnle ,dlrnl "zelcbc oigen" ly onf `id dltzd

.`ed jexa yecwd ly ezekln iagx lka d`ixw ef ixd - mc` lkl

ici lr - ef zelbzd "lawl" lkeiy envr oikdl wx mc`d lre

owfd epaxy itke ,dltzd zrya `ed jexa yecwd zlecba ezeppeazd

xn`nd z` dxvw dxeza yxit1oelg gzt m` ,"`vi eal oeeik m`"

l`ipc ly ezltza aezkd "dil oigizt oieke" oeyln "oeeik" ,eala2

oeeik m`"a dpeekd o`k jk - elv` migezt eid zepelgy `id dpeekdy

dxi`nd zelbzdd eala ekxc xi`dl lkeiy eala oelg gzty ,`id "eal

zeppeazdd ici lr gena

.'d zlecba

eipipra f` xacn edyin xy`ke

mixac mb dl` eidie ,`ed

- d`xn `ed ,el mivegpd

dvex `ed oi`y - lirl xen`k

dpyiy jlnd zelbzd ze`xl

edf ,efn dxizie ,dltzd zrya

.lk ipir iptle jlnd ly epeifa

zxifba owfd epax miiqn okl

dgiy" mey xacl `ly dxifb

ligzn ofgdy drydn "dliha

oexg`d yicwd seql cr dltza

lr xeariy ine .dltzd ixg`y

ywaie rwxwd lr ayi cifna jk

el xizdl miyp` dylyn

gky xy`k `l ,cifna z`f dyer `edy drya wx df ,j` .dlrnly iecipd

,iecipd oipr dligzkln eilr lg `l f`y ,miln dnk eitn evxtzdy e`

."mzeala mixyile miaehl 'd daihd"a miiqn owfd epaxe

íéàeðNe íøöBéì íéáeäàä íéòø ,eòøz àð ìà ,éçà éáeäà£©©©©¨¨¥¥¦¨£¦§§¨§¦
,íøöéì,dvex (`xead) ade`dy dn zeyrl ixd mikixv - §¦§¨

,dvex (rxd xvid) `peydy dn `leòLø Bîöò íãà äNòé ìàå§©©£¤¨¨©§¨¨
úçà äòL,dltz ly zcgeinde dcigid dryd -,íB÷nä éðôì ¨¨©©¦§¥©¨

,`ed jexa yecwd iptl -øLà,`ed jexa yecwd -ìkî da øça £¤¨©¨¦¨
ãîòìå ìäwäì ,íBiä3,Bæ äòLa åéðôì,dltz ly -úò àéäL ©§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨§¨¨¤¦¥

,"èòî Lc÷n"ä ìà àBáì úBlbúäì ,åéðôì ïBöø"ycwnd zia" - ¨§¨¨§¦§©¨¤©¦§¨§©
milltzn micedi ea zqpkd zia `xwpy itk ,ohwd4ì ã÷ôì ,úðéëL ¦§Ÿ¦§¦©

íúBàîè CBúa ízà ïëBMä ,BãBák5,lye zelb ly avna mby - §©¥¦¨§ª§¨
oevxd zrya ixd ,l`xyi ipa mr dpikyd z`f lka zpkey - d`neh
zpkeyd dpikyd z` xwal `ed jexa yecwd lekiak `a ,dltz ly

,mzi`.åéìçéîe åéLwáîe åéLøBãì àönäìe`idy ef oevx zrae - §¦¨¥§§¨§©§¨§©£¨
ixd ,dltzd zryõôç BðéàL Bîöòa äàøî ¯ åéëøöa øtñîäå§©§©¥¦§¨¨©§¤§©§¤¥¨¥

äàîè äákøî äNòðå ,Búeëìî ãBák éelâa úBàøìå ïðBaúäì§¦§¥§¦§§¦§©§§©£¨¤§¨¨§¥¨
dakxn enk lha dyrp -,ïBéìòä ìéñkìz`xwpd ,dtilwl - ©§¦¨¤§

,"oeilrd liqk"åéìò øîàpL6tçé àì" :,"'eë äðeáúa ìéñk õ ¤¤¡©¨¨Ÿ©§Ÿ§¦¦§¨
øäfä eáúkL Bîk7ì"æ é"øàäå8ïðBaúäì õôç BðéàL eðéäc , §¤¨§©Ÿ©§¨£¦©§©§¤¥¨¥§¦§¥

-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búlãb úøàôz ø÷éa úBàøìå§¦§¦¨¦§¤¤§ª¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨
,Bæ äòLa äìòîì úBìâpä ,àeä-Ceøaixd `id dltzd zryy - ¨©¦§§©§¨§¨¨
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ùã÷ä úøâà
ééáåäà ãëíéáåäàä íéòéø åòøú àð ìà ééçà
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úåìâðä ä"á÷ä î"äî êìî ìù åúìåãâ úøàôú ø÷éá
ìà èéáäì íéöôçä ìà äèîì íâå åæ äòùá äìòîì
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ùøåùå åìëù éôì ãçà ìëì äìâúîå ìë éôá äøåãñä
áéúë ììäé ùéà ììåäé åìëù éôì áéúëãë åúîùð
êìîä êøãù àòøàã àúåëìî ïéòë òé÷øã àúåëìîå
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íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
úåáì ïçåáå ììë äøúä ö"àù ïéåëúî àìá úåáéú
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תשרי  כ"ה חמישי יום
אגרת כה  ,glw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøîà ïéáäì äë,276 'nr cr.'åâå åì

,øwòlr iecipdn `txiiy cala ef `l -ef daeyz `l` ,`adl ¦¨
,iecip mey eilr did `l dligzklny znxebìç àì Búlçzî ék- ¦¦§¦¨Ÿ¨

,iecipdíéãøBnä ìò íà ék¦¦©©§¦
íðéàL ,íéòLBtäå§©§¦¤¥¨
äøtk Lwáì ììk íéLLBç§¦§¨§©¥©¨¨
ìò úBiøaä ïîe íéîMä ïî¦©¨©¦¦©§¦©
à÷åc íâå .äfä éìéìt ïBòä¤¨§¦¦©¤§©©§¨
èàLa ïBãæa íéøaãnLk§¤§©§¦§¨¦§¨
Bà çëBMä ìò àìå ,Lôð¤¤§Ÿ©©¥©
úBáz änk åétî e÷øæpL¤¦§§¦¦©¨¥
éøö BðéàL ,ïekúî àìaC §Ÿ¦§©¥¤¥¨¦

,ììk äøzädidy xn`ie cifna xaciy ine ,iecipd z` el exiziy - ©¨¨§¨
:xne` `ed eilr - 'eke oiekzna `ly dfúBéìëe úBaì ïçBáe"¥¦§¨

"÷écö íé÷ìà18äáéèä" , ¡Ÿ¦©¦¥¦¨
íéáBhì 'ädl`l - ©¦

mnvr mixneye aeh miyery
,llk xaclníéøLéìå§¦¨¦

"íúBaìa19:eayg `ly - §¦¨
ewxfp `l` ,xacl mala
`ly zeaiz dnk mditn
'd dyri mdl mb - oiekzna

.aeh

.dkmy lrad ly dxez lr xe`ia `ed ,d"k oniq ,ycewd zxb` ly dpkez

zpyn z"dw z`veda k"w oniq) "y"aixd z`eev" xtqa dqtcpy ,aeh

zervn`a `ed jexa yecwdn zehytzd `ed xac lk ji` xaecn da ,(d"lyz

.'eke zelba od d`xid e` dad`dy zeidl lekiy `l` ,d`xie dad` zecnd

mb xacd jky ,my aezk jynda

xacn edyin rney `edyk

aeygi ,lltzn `edy drya

Î ize` `iad dn myl" envrl

xaci fldy o`k `ed jexa yecwd

lkd df ixd ,izlitz zrya

xeaicd ,`l` ,"zihxt dgbyda

(dpikyd) `ide dpikyd `ed

d my aezk jk) "dzxy"oeyl,

m` ik "dzxy" `l `id dni`znd oeyld (ef zxb`a) owfd epax xiaqiy itk j`

aezk) hxtae ,dltzd zceara wfgz`y ick ,mc` eze` ly eita ("dyalzp"

dnvr dnvnv dpikydy `vei ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd m` (oldl my

itk .ezceara xzi fexifl eze` `iadl i`cea xacd jixv ,dfk mc` beqa lekiak

xne`d aeh my lrad ly df xn`nl zeciqgd zxez icbpn elkpzd ,d`xpd

dpikydydzxydyw did xacd - lltzn icediy drya xacnd ieba

.'eke ieba dpikyd ly (zeyalzd elit` e`) d`xyd ly oipr xnel ,mdipira

lk" l"f epizeax xn`n xe`ia zncwda ,ef zxb`a xiaqdl owfd epax `a df oipr

yecwdn `ed xac lky zrcl icedi lry - "dxf dcear caer eli`k qrekd

,qrk icil e`iadl milelrd mixeaic xaic e` eze` dkd fldyke ,`ed jexa

zrya ,mc` eze` mb llek `xap lk dignd dpikydn dx`d dfa dyalzd

.mixeaic mze` xaicyk e` eze` dkdyk ,dyrn

lliw `xb oa irnyyk jlnd cec xn`y dnn jk lr di`x `ian `edy itke

xn`i `ed jexa yecwdy mi`ven ep` oi`y zexnly ,"llw el xn` 'd" :eze`

irny z` dyrn zrya digd jxazi eit gexy oeeik ixd j` ,irnyl z`f

el ozpegekd'd" jkl `xew `ed ,mixeaic mze` xaclxn`itke ,"llw el

zetilwa mb dpikyd zx`d zeyalzd oipr hexhexta xiaqn owfd epaxy

dxen`d `iyewde aeh my lrad ly exn`n `ian owfd epax oi`y dn .'eke

exq`n ixetiqa mi`ven ep`y dn jxc lr ,xnel ile` xyt` - eilr eywdy

drepzn melye qg cxtp zeidl `ly ynn lreta eytp xqny ,owfd epax ly

`l s` ,aeh my lrad ly

zi`xnl `l s`e dlw dryl

oir1owfd epaxy ,eppipra mb jk ,

ly oipr xikfdl `ly mb xdfp

,aeh my lrad zxez lr `iyew

,oiprd z` xiaqn `ed `l`

`iyewd zvxezn `linae

.jk lr eywdy

,äðéá éøîà ïéáäì- §¨¦¦§¥¦¨
ilyna oeyld jxc lr ,dxez ly dpada2`xnbd xn`n jxc lre ,3:

,dxez cenl :i"yx yxtn ,"dpia sl` - z"iaÎs"l`"áeúkM äî©¤¨
eö" àø÷pä øôqa,"L"áéø úàmy lra l`xyi iax ly ez`eev - ©¥¤©¦§¨©¨©¦©

,xtqd `xwp jk - (aeh)ììk Búàeö dðéà úîàaL íâä4å ,- £©¤¤¡¤¥¨©¨¨§¨§
,aeh my lrad÷ø ,Búøéèt éðôì ììk äeö àìmipiprd - Ÿ¦¨§¨¦§¥§¦¨©

,xtqayúBøBähä åéúBøîà éèewì íä"`id dxedh" jxc lr - ¥¦¥¦§¨©§
;"zeliv`"ay dnypd zbixcn oiivnd ,dnypd iabl xn`pd

"xdehl minyd mvrk" oeyln "dxedh"5øúa éèe÷ì eèwlL ,¤¦§§¥¨©
,éèe÷ìdnke dnk eid `l` ,mixacd z` hwil cg` `ly ,xnelk - §¥

`ed "ihewl xza ihewl" .aeh my lrad zxezn zexni` ehwly
ziprz zkqna oeyl6,lä ïeëì eòãé àìå,Bzðkúî ìò ïBL- §Ÿ¨§§©¥©¨©©§ª§

aeh my lrady ,oldl xiaqiy itk ,oiprd okez wiecna `hazy
z`eev" xtqay zexezd eli`e ,yici` ztya ezxez xne` did

,ycewd oeyl opeyl "y"aixd.Bzîàì úîà àeä ïeëîä Cà- ©©§ª¨¡¤©£¦
"y"aixd z`eev"a `aend xn`nd xiaqdl owfd epax ligzn z`fe

:k"w oniq,àeäå,xaqei xn`nd -ì"æø øîàî íéc÷äa7ìk" : §§©§¦©£©©©¨
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íòhäå ,"'eëå í"ekò ãáBò elàk ñòBkä`ed qrekd recn - ©¥§¦¥©§§©©©
,dxf dcear caer eli`käðéa éòãBéì ïáeî8Bñòk úòaL éôì , ¨§§¥¦¨§¦¤§¥©£

;äðeîàä epnî ä÷lzñð`idy ,ezgbyde `ed jexa yecwda - ¦§©§¨¦¤¨¡¨
,`xape `xap lk lr zihxt dgbydúànL ïéîàî äéä elà ék¦¦¨¨©£¦¤¥¥

¯ Bì úàæ äúéä 'ä¨§¨Ÿ
miyrnd e` mixeaicd
- qrk icil eze` e`iady

`a mdyjexa yecwdn e
,`ed.ììk ñòëa äéä àìŸ¨¨§©©§¨

mze` xaicy in lr -
mze` dyr e` mixeaic

.miyrníãà-ïaL óàå§©¤¤¨¨
Bìl÷î äøéça ìòa àeäL¤©©§¦¨§©§
,BðBîî ÷éfî Bà eäkî Bà©¥©¦¨
éðéãáe íãà éðéãa áiçúîe¦§©¥§¦¥¨¨§¦¥

Búøéça òø ìò íéîL- ¨©¦©Ÿ©§¦¨
mirx miyrn zeyrl xgay
ezekdl e` ellwl ,dl`
,ixd xyt` i` ,'eke
`l `edy xnel ,dxe`kl
gily `edy iptn ,my`
`ed jexa yecwd ly cala
,xacl di`xe ;ezgbyde
ipica aiiegn `ed ixdy

?miny ipicae mc`,íéîMä ïî øæâð øák ÷fpä ìò ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©©¦¨§¨¦§©¦©¨©¦
`ly iptn z`f dyer did `l mc` eze` m`e ,wfp eze`a wfpiiy -

xegal dvex didfld did wfpd z` ixd ,fldl rxdl ezxigaa
:oky ,dke dk oia lawn.íB÷nì íéçeìL äaøäådxifb rval - §©§¥§¦©¨

lr `ed ,o`k xaecnd oiprd lk .dxfbpy`iany) `zliknd jxc
weqtd lr (i"yx9aezky dn edfy ,"ecil dp` miwl`de" :10:

- wfp eze` lawl wfipd lr xfbpy zexnly ,"ryx `vi miryxn"
wifiy wifnd didi miieqn mc` eze`y `ed jexa yecwd aaqn

xaecn my ,j` .wfiplbbeya`ed xacdyk ok oi`y dn ,cifna,
ixd ,z`f dyer did `l `ed m`e ,ezxigaa z`f dyer wifndyk

ziprz zkqna zxne` `xnbdy itk)11mewnl migely daxd (
wfipl oi`y ,xen`dn gken ,mipt lk lr .dxifbd z` mci lr rval
did `ed `l oky ,dnecke el wifdy mc`d lr qrka zeidl

daiqdoldl .minyd on oicd xfb `id daiqd ,el rxi`y dn lr
,oicd xfb did xakyk cala ef `ly ,efn dxizi owfd epax xn`i
`l` - el rxdl lkei fldy zillkd zexyt`d z` ozepd xac
zeyrl dyrn zrya el yiy gekde zlefl rxdl oeirxd elit`

ixd ,z`fgekdxacd oaen `l`) `ed jexa yecwdn `a df oeirxl
`le ef daygn zegcl leki did ,dxiga lra `edy mc` eze`y
eze` fibxny iptn `l ixd `ed eqrk j` ,(dyrn eze` zeyrl

yfld,el wifd `ed dnl eze` fibxn `l` ,el rxdl ezxigaa xga

on oicÎxfb `id ewfidl daiqdy dpen`d el dxqgy iptn z`fe
:owfd epax oeylae .fld ly drxd ezxiga `le minyd,ãBò àìå§Ÿ

zexyt`de zeyxd z` dpzp minyd on dxifbdy dn -zillkd
,wfpii `edyBìl÷î Bà eäknL Lnî Bæ äòLa elôà àlà- ¤¨£¦§¨¨©¨¤©¥§©§

a ixdeze`,ynn onf
Ba Laìúî,wifna -çk ¦§©¥Ÿ©

Cøaúé åét çeøå 'ä§©¦¦§¨¥
Bîëe ,Bîi÷îe eäiçîä©§©¥§©§§

áeúkL12Bì øîà 'ä ék" : ¤¨¦¨©
,"ìl÷,z`f xne` cec - ©¥

xn` `ed jexa yecwdy
z` llwl `xb oa irnyl

,cecøîà ïëéäåyecwd - §¥¨¨©
`ed jexaì?éòîLokid - §¦§¦

jexa yecwdy ep` mi`ven
llwl irnyl xn`i `ed

?cec z`Bæ äáLçnL àlà¤¨¤©£¨¨
ì äìôpLBaìa éòîL ¤¨§¨§¦§¦§¦

Bçîe,cec z` llwl - Ÿ
,'ä úàî äãøéyecwd - ¨§¨¥¥

zeaiqd aaiq `ed jexa
ly egenae eala dlrzy

,ef daygn irnyçeø"å§©
"åétjexa yecwd ly - ¦

,`edíàáö ìk äiçîäweqtd oeylk -13,"m`av lk eit gexae" : ©§©¤¨§¨¨
elà ék ;ãåãì elà íéøác øacL äòLa éòîL ìL Bçeø äéçä¤§¨¤¦§¦§¨¨¤¦¥§¨¦¥§¨¦¦¦

÷lzñðàì ¯ éòîL ìL Bçeøî ãçà òâø Cøaúé "åét çeø" ¦§©¥©¦¦§¨¥¤©¤¨¥¤¦§¦Ÿ
.äîeàî øaãì ìBëéàéää úòa ¯ "Bì øîà 'ä ék" eäæå) ¨§©¥§¨§¤¦¨©¨¥©¦

Lnî,mixeaic mze` xaicyk -,ãåc úà "ìl÷"jka - ©¨©¥¤¨¦
,mixeaic mze` xacl gekd el ozpe eze` digd dyrn zryay

."'Bâå Bì øîàé éîe"oiivn "el" dlnd lr ,ok ziyr recn - ¦Ÿ©§
("`ipz" seqa qtcpy) "xyt` jxca mipewize zexrd"a iaxd

ydxe`klo`k weqta ixdy ,zxzein ("el") ef dln14ine" :aezk
xne` iaxdy dn - ."el" dlnd ila ,"ok ziyr recn xn`i
iptn dfy ,yxtl mivexy yi ,zxzein "el" dlnd "dxe`kl"y

zldwa xg` weqt lr `id owfd epax zpeeky zeidl lekiy15:
xn`i ine [oehly jln xac xy`a]"elezernyny ,"dyrz dn

xnel leki in"`ed jexa yecwdloeeik j` ;"?dyer dz` dn
,"xn`i ine"a miizqnd weqtd zece` exacay xnel wgec ixdy
dlndy ,xnel ile` xyt` ,(zldwa) xg` weqt owfd epax `iai
in"y yxtn `ed `l` weqtdn `l `ed owfd epax `iany "el"
yiy itk) `xb oa irnyl dpeekd oi` "ok ziyr recn xn`i
in" :"llw el xn`"y 'dl "el" `id dpeekd `l` (jk miyxtn
irnyl zeevl jk ziyr recn `ed jexa yecwdl xnel leki

."cec z` llwl

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

ùã÷ä úøâà
äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå .'åëå í"åëò ãáåò åìéàë
äéä åìéà éë äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù éôì
ììë ñòëá äéä àì åì úàæ äúéä 'ä úàîù ïéîàî
åäëî åà åìì÷î äøéçá ìòá àåäù íãà ïáù óàå
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äòùá åìéôà àìà ãåò àìå íå÷îì íéçåìù äáøäå
çåøå 'ä çë åá ùáìúî åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ
ìì÷ åì øîà 'ä éë ù"îëå åîéé÷îå åäééçîä 'úé åéô
éòîùì äìôðù åæ äáùçîù àìà éòîùì øîà ïëéäå
íàáö ìë 'éçîä åéô çåøå 'ä úàî äãøé åçåîå åáìá
ãåãì åìà íéøáã øáéãù äòùá éòîù ìù åçåø äéçä
éòîù ìù åçåøî ãçà òâø 'úé åéô çåø ÷ìúñð åìéà éë
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,"íéîMa ávð Eøáczekix`a df weqt aeh my lrad xiaqd - §¨§¦¨©¨¨¦

lirl `aenk) mildz yxcna z`aend dcewpd z` uitde xe`iaae
,('` wxt "dpen`de cegid xry" -pL úBiúBà óeøvLïäa eàøá ¤¥¦¤¦§§¨¤

:øîàî àeäL ,íéîMä©¨©¦¤©£©
"'eë òé÷ø éäé"jeza - §¦¨¦©
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ixyzעב e"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax `ian - "oi`n
gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap epyi m`y xn`py
qtez" `xapy dny xn`py lynl enk ,cxena `lina mexfiy
yi" cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa invr oipr `ed "mewn

z`ixa mr `l` ,"oi`n
ote`a `lina `ed `xapd
j` ;"mewn qtez" `edy
- jk dppi` mind znixf
mi`xap ixd mpyi ,oky
,jk epi` mdly rahdy
xg` `ed mdly rahd
enk ,micner md ,ixnbl
mipa` zneg lynl
dwewf dpi`e - zcnery
wifgiy uegd on xacl
:owfd epax oeylae ,dze`
úávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤
÷ø ,çeø éìa dîöòî¥©§¨§¦©©

.ïk Bðéà íénä òáhL- ¤¤©©©¦¥¥
`ly mind raha yi m`e

ixd ,cxena minxef zeidl `l` micner zeidldf rahxac `ed
iwl`d gekd lr did ,`eti` ,dn .mind jeza "oi`n yi" `xap
,"oi`n yi" lertl jixv did `l `ed - ?lertl ,gexa yalzdy
wx eilr did ,mi`xapa df iptl did `ly ixnbl ycg xac xevil

l cg` "yi" zepylzeaivid rahl dnixfd rahn) xg` "yi"
gekd lry mipian ep`y ,"yecig" ,lecb `lt df z`f lkae ,(dnegk
zxg` ,yeciga cinz lertl - df yecig lrty gekd - ycgnd
,owfd epax oldl xiaqi ,xnege lwe oky lk ixd ,cin yecigd lhazi

itk ,"oi`n yi" ly yecigayi`cea - mi`xapd lk z`ixaa xacdy
xacd z` `xay iwl`d gekd - ycgnd gekd lry gxkdd ony
cin xefgl `le ,"yi" didi xacdy ,yecigd z` cinz lertl -
mincny dnecnd d`eeydl m`zda mby ixd ."oi`"l dligzak
yi" wx xevil egekay mc` dyrnl ux`e miny dyrn miteqelitd

zeidl jixvy ote`a - "yin yi"a mb ixd - "yinyecigiepiy ,
ly rahl cxena mexfl mind rahn enk) xg` "yi"l cg` "yi"n
,cinz lertl ycgnd gekd lry gxkdd on (dnegk micner zeidl
didiy gxkdd on `xapd z` `xay iwl`d gekdy ,aiign df ixd
miny dyrn mz`eeyday xwyd lr sqepy ixd .`xapa cinz
miayeg mdy jka mb mireh md ,eizeleagze yep` dyrnl ux`e

,ycegnd xaca cinz cenri ycgnd gekdy gxkdd on df oi`y
on - ipy "yi"l cg` "yi" iepiya wx `ed yecigdy ,o`k m`e

- ycegnd xaca cinz lrtie cenri ycgnd gekdy gxkddìëå§¨
,òáhäî äìòîì àéäL ,ïéàî Lé úàéøáa øîçå ì÷å ïkL¤¥§©¨Ÿ¤¦§¦©¥¥©¦¤¦§©§¨¥©¤©
øúBé àìôå àìôäå§©§¥¨¤¤¥
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àøápä áeLé ¯ àøápä©¦§¨¨©¦§¨
àlà ,Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨¤¨

éøöìòBtä çk úBéäì C- ¨¦¦§Ÿ©©¥
z` lrete xveid gekd

,`xapdìòôpa,`xapa - ©¦§¨
,Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz̈¦§©£§©§

Bæ äðéçáe19gek ly - §¦¨
`xapa cinz cnerd `xead

,eniiwle ezeigdlàeä
"åét çeø"å "'ä øác"§©§©¦
ïäaL úBøîàî äøNòaL¤©£¨¨©£¨¤¨¤

,íìBòä àøáð,`xapd z` `xead zexn`n dxyray "'d xac" - ¦§¨¨¨
ize` itexiv mi`a zexn`nd dxyrny ,`xapa cinz cnerze

xne` `edy itk ,`xap lk `xead "'d xac" z` zeaikxnd xeaicd
mixkfp mpi`y mi`xapd mby ,'` wxta "dpen`de cegid xry"a
ici lr zexn`nd dxyrn zeig mdl jynp zexn`nd dxyra
zeize`d ly zexenze mitelig ici lre mipeyd zeize`d itexiv

,('eke dipy ze` dtilgn zg` ze`y)úéîLbä Bælä õøà elôàå©£¦¤¤©¨©©§¦
daL íîBc úðéçáextry -20ginvdl gnevd gek mb ixd ea yi §¦©¥¤¨

,lecbl ohwn genvl zeig ea d`xpy oipr ixd `id dginve ,mignv
`l elit` ,zeig ly oipr mey ea d`xp `ly ,xtray mnecd eli`e

lecbl ohwn dginv ly zeig'éî "'ä øác" àeä ïîei÷å ïúeiç©¨§¦¨§©¦
àìå ,"ïéà"î "Lé"å íîBc úBéäì ïîi÷îe ïäa Laìîä úBøîàî©£¨©§ª¨¨¤§©§¨¦§¥§¥¥©¦§Ÿ

.eéäLk Lnî ñôàå ïéàì eøæçé."yi"l "oi`"n e`xapy iptl - ©§§§©¦¨¤¤©¨§¤¨
ì"æ é"øàä áúkL eäæå21,íéîe øôòå íéðáàk ,íîBca íbL ,- §¤¤¨©¨£¦©¤©©¥©£¨¦§¨¨©¦

,zeig mey dxe`kl mda d`xp `lyúeiçå Lôð úðéça íäa Lé¥¨¤§¦©¤¤§©
.úéiðçeøzeidl eze` miiwne digne eze` `xay "'d xac" `ede - £¦¦

eid mind e` xtrd e` oa`dy itk "oi`" zeidl aeyl `le mnec
lk deednd "'d xac"y ,owfd epax xiaqn oldl .eedzpy iptl

:"dpiky"d `ed - mi`xapd
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ùã÷ä úøâà
çåø éìá äîöòî úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé
ïéàî ùé úàéøáá å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø
úòéø÷î øúåé àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù
ïéàî ùé àøåáä çë å"ç úå÷ìúñäáù å"ëàò ñ"é
ì"ö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé àøáðä ïî
äæ 'éçáå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë
ïäáù úåøîàî äøùòáù åéô çåøå 'ä øáã àåä
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà åìéôàå íìåòä àøáð
ùáåìîä úåøîàî 'éî 'ä øáã àåä ïîåé÷å ïúåéç äáù
ïéàì åøæçé àìå ïéàî ùéå íîåã úåéäì ïîéé÷îå ïäá
íéðáàë íîåãá íâù ì"æéøàä ù"æå åéäùë ùîî ñôàå

.úééðçåø úåéçå ùôð 'éçá íäá ùé íéîå øôòå
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כבפנים.19. "זו", שצ"ל רבינו כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "זה", לפנינו: ¯·ÂÈ:ה 20.בתניא ˜"Î ˙¯Ú כמו) עפר - דכאן "ארץ" מפרש "כנראה
ב) נצב ה' ל(דברך בניגוד - כאן הפי' נראה לי הארץ). פ"א˘ÌÈÓבתדשא (שהיוחה"א ותחתונים" עליונים ול"עולמות וא"צ ÈÈÚ"˘שקדמו, .(

כאבנים„ÁÎלחילוק "בדומם תומ"י מפרש והרי כו'. נ'.21.כו"'.ÙÚÂ¯הצומח שער שם ג"כ וראה ג. פרק ל"ט שער ע"ח

ixyz f"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ז קודש שבת יום
,hlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ç"éì òãåð äðäå,278 'nr cr.õøàì

,ïç éòãBéì òãBð ,äpäå,(dlawd zxez) dxzqp dnkg irceil -ék §¦¥©§§¥¥¦
"'ä øác"zewl`a ef zpiga ,mi`xapd z` digne dednd -àø÷ð §©¦§¨

ìa "äðéëL" íLa,ì"æø ïBL,dnecke miyxcne q"ya -å`id - §¥§¦¨¦§©©§
z`xwp"äàzz ànà","dpezgzd `n`"d -"àúéðBøèî"e- ¦¨©¨¨©§¦¨
,dklnìa,øäfä ïBL ¦§©Ÿ©
èøôáe,xdfa -Léøa- ¦§¨§¥

zligza,àøàå úLøt- ¨¨©¨¥¨
lyn `aen my - .a ,ak sc
jexa yecwd da dpigad lr
,jln zan ,xacn `ed

,"`zipexhn"L éôìxac" - §¦¤
,"'dLaìúîe ïëBM¥¦§©¥

,íúBéçäì íéàøápa- ©¦§¨¦§©£¨
,"dpiky" `xwp `ed okle
`ni`"e ,"okey" oeyln
,"`zipexhn"e "d`zz
`idy dpigal miqgiiznd
z` dignd "dkln"e "`n`"
,daxwa miqegd z`e dicli

ìáeàø÷ð íéìa÷îä ïBL ¦§©§ª¨¦¦§¨
íL ìò ,"úeëìî" íLa§¥©§©¥

"ïBèìL Cìî øác"22ék , §©¤¤¦§¦
Búeëìî âéäðî Cìnä©¤¤©§¦©§
íéîòè ãBòå ,Bøeaãa§¦§§¨¦
.ïç éòãBéì íéòeãé íéøçà£¥¦§¦§§¥¥

-gdnkpzxez) dxzq
.(dlawd,úàæ úòãeîe- ©©Ÿ

,xacd recieékzpigaa - ¦
,oky .zeax zebxc opyi ,'d xac ,"zekln"úâøãîe úðéça Lé¥§¦©©§¥©

,"úeìéöàc úeëìî","zeliv`"d mler ly "zekln"d zxitq - ©§©£¦
"äàéøác úeëìî" úðéçáemler ly "zekln"d zxitq - §¦©©§¦§¦¨

,"d`ixa"d.'eëå,zeax zebxc opyi "'d xac" zpigaay ixd - §
äeäîe äiçîä "'ä øác" àeä ,"úeìéöàc úeëìî" Leøôe¥©§©£¦§©©§©¤§©¤

úeìéöà úðéçaî ïäL úBìBãbä úBîLðíãà úîLð Bîk , §¨©§¤¥¦§¦©£¦§¦§©¨¨
Ba øîàpL ,ïBLàøä23,"'eë åétàa çtiå" :- "miig znyp - ¨¦¤¤¡©©¦©§©¨

,"zeliv`" zpigaa ef dnyp gtp `ed jexa yecwdy xnelkBîëe§
ïäa àöBiëå íéàéápäå úBáàä úBîLðdna yxtn owfd epaxe - ¦§¨¨§©§¦¦§©¥¨¤

- mi`iapd ly mzlrn `haznLnî 'äì äákøî eéäL)24, ¤¨¤§¨¨©©¨
,åéìà úeàéöna Lnî íéìèáe,`ed jexa yecwd l` -øîàîk §¥¦©¨©§¦¥¨§©£©

ì"æø25úøaãî äðéëL : ©©§¦¨§©¤¤
.äLî ìL BðBøb CBzî- ¦§¤Ÿ¤

dyn ly elehia ,xnelk
ez`eapy ,jk lk lecb did
`ed eli`k zaygp dpi`
jexa yecwdy dn xacnd
`l` ,xacl eilr deevn `ed
yecwd xacn dligzklny
zervn`a envr `ed jexa

,dyn ly epexbìk ïëå§¥¨
çeø éìòáe íéàéápä©§¦¦©£¥©
øeaãå ìB÷ äéä ,Lãwä©Ÿ¤¨¨§¦
íìB÷a Laìúî ïBéìòä̈¤§¦§©¥§¨
áúkL Bîk ,Lnî íøeaãå§¦¨©¨§¤¨©
úeëìî"e .(ì"æ é"øàä̈£¦©©§
"'ä øác" àeä ,"äàéøác¦§¦¨§©
úBîLpä äeäîe äiçîä©§©¤§©¤©§¨
íìBòaL íéëàìnäå§©©§¨¦¤§¨

íúìòî ïéàL ,äàéøaä- ©§¦¨¤¥©£¨¨
,mzbixcneúìòîk- §©£©

zbixcne.'eëå úeìéöàä- ¨£¦§
mler ly "zekln"y
"'d xac"d `id "dxivi"d
mixvepd z` digne dednd

,"dxivi"d mler ly,"äiNòc úeëìî"ely "zekln"d zpiga - ©§©£¦¨
,"diyr"d mleräfä íìBò úà äeäîe äiçnä "'ä øác" àeä§©©§©¤§©¤¤¨©¤

å ,øôòä ãBñé ãò ,Bììëaok -õøàì úçzî øLà íénä26- ¦§¨©§¤¨¨§©©¦£¤¦©©¨¨¤
`id dnc`d ipt lr xy` mi`xapd lk zeedzdy ,xen`l m`zda

dn ,"dpiky"d zpiganzelbzddyexc ,`ed jexa yecwd ly
"zetilw"n mdy mlera mipipr mze` mi`xap cvik ,ztqep dxaqd

:xiaqn owfd epaxe - iwl`d xe`d "cbp"ky
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ùã÷ä úøâà
äðäå
ì"æø ïåùìá äðéëù íùá '÷ð 'ä øáã éë ç"éì òãåð
ô"øá èøôáå øäæä ïåùìá àúéðåøèîå äàúú àîéàå
ïåùìáå íúåéçäì íéàøáðá ùáìúîå ïëåùù éôì àøàå
ïåèìù êìî øáã ù"ò úåëìî íùá '÷ð íéìáå÷îä
íéøçà íéîòè ãåòå åøåáéãá åúåëìî âéäðî êìîä éë
'ìî úâéøãîå 'éçá ùé éë úàæ úòãåîå ç"éì íéòåãé
úåìéöàã 'ìî 'éôå .'åëå äàéøáã 'ìî 'éçáå úåìéöàã
ïäù úåìåãâä úåîùð äåäîå 'éçîä 'ä øáã àåä

àðù ø"äãà úîùð åîë úåìéöà 'éçáîåéôàá çôéå åá '
åéäù) ïäá àöåéëå íéàéáðäå úåáàä úåîùð åîëå 'åë
åéìà úåàéöîá ùîî íéìèáå ùîî 'äì äáëøî
ïëå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî äðéëù ì"æøàîë
ïåéìòä øåáãå ìå÷ äéä ÷"äåø éìòáå íéàéáðä ìë
'ìîå (ì"æéøàä ù"îë ùîî íøåáãå íìå÷á ùáìúî
'éëàìîäå úåîùðä äåäîå äéçîä 'ä øáã àåä äàéøáã
'åëå 'éöàä úìòîë íúìòî ïéàù äàéøáä íìåòáù
æ"äåò úà äåäîå äéçîä 'ä øáã àåä äéùòã úåëìîå
.õøàì úçúî øùà íéîäå øôòä ãåñé ãò åììëá
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ד.22. ח, ז.23.קהלת ב, ובכ"מ.24.בראשית רפמ"ו. ועוד.25.ב"ר א. רלד, זח"ג ד.26.ראה כ, יתרו - הכתוב לשון



עג ixyz f"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ז קודש שבת יום
,hlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ç"éì òãåð äðäå,278 'nr cr.õøàì

,ïç éòãBéì òãBð ,äpäå,(dlawd zxez) dxzqp dnkg irceil -ék §¦¥©§§¥¥¦
"'ä øác"zewl`a ef zpiga ,mi`xapd z` digne dednd -àø÷ð §©¦§¨

ìa "äðéëL" íLa,ì"æø ïBL,dnecke miyxcne q"ya -å`id - §¥§¦¨¦§©©§
z`xwp"äàzz ànà","dpezgzd `n`"d -"àúéðBøèî"e- ¦¨©¨¨©§¦¨
,dklnìa,øäfä ïBL ¦§©Ÿ©
èøôáe,xdfa -Léøa- ¦§¨§¥

zligza,àøàå úLøt- ¨¨©¨¥¨
lyn `aen my - .a ,ak sc
jexa yecwd da dpigad lr
,jln zan ,xacn `ed

,"`zipexhn"L éôìxac" - §¦¤
,"'dLaìúîe ïëBM¥¦§©¥

,íúBéçäì íéàøápa- ©¦§¨¦§©£¨
,"dpiky" `xwp `ed okle
`ni`"e ,"okey" oeyln
,"`zipexhn"e "d`zz
`idy dpigal miqgiiznd
z` dignd "dkln"e "`n`"
,daxwa miqegd z`e dicli

ìáeàø÷ð íéìa÷îä ïBL ¦§©§ª¨¦¦§¨
íL ìò ,"úeëìî" íLa§¥©§©¥

"ïBèìL Cìî øác"22ék , §©¤¤¦§¦
Búeëìî âéäðî Cìnä©¤¤©§¦©§
íéîòè ãBòå ,Bøeaãa§¦§§¨¦
.ïç éòãBéì íéòeãé íéøçà£¥¦§¦§§¥¥

-gdnkpzxez) dxzq
.(dlawd,úàæ úòãeîe- ©©Ÿ

,xacd recieékzpigaa - ¦
,oky .zeax zebxc opyi ,'d xac ,"zekln"úâøãîe úðéça Lé¥§¦©©§¥©

,"úeìéöàc úeëìî","zeliv`"d mler ly "zekln"d zxitq - ©§©£¦
"äàéøác úeëìî" úðéçáemler ly "zekln"d zxitq - §¦©©§¦§¦¨

,"d`ixa"d.'eëå,zeax zebxc opyi "'d xac" zpigaay ixd - §
äeäîe äiçîä "'ä øác" àeä ,"úeìéöàc úeëìî" Leøôe¥©§©£¦§©©§©¤§©¤

úeìéöà úðéçaî ïäL úBìBãbä úBîLðíãà úîLð Bîk , §¨©§¤¥¦§¦©£¦§¦§©¨¨
Ba øîàpL ,ïBLàøä23,"'eë åétàa çtiå" :- "miig znyp - ¨¦¤¤¡©©¦©§©¨

,"zeliv`" zpigaa ef dnyp gtp `ed jexa yecwdy xnelkBîëe§
ïäa àöBiëå íéàéápäå úBáàä úBîLðdna yxtn owfd epaxe - ¦§¨¨§©§¦¦§©¥¨¤

- mi`iapd ly mzlrn `haznLnî 'äì äákøî eéäL)24, ¤¨¤§¨¨©©¨
,åéìà úeàéöna Lnî íéìèáe,`ed jexa yecwd l` -øîàîk §¥¦©¨©§¦¥¨§©£©

ì"æø25úøaãî äðéëL : ©©§¦¨§©¤¤
.äLî ìL BðBøb CBzî- ¦§¤Ÿ¤

dyn ly elehia ,xnelk
ez`eapy ,jk lk lecb did
`ed eli`k zaygp dpi`
jexa yecwdy dn xacnd
`l` ,xacl eilr deevn `ed
yecwd xacn dligzklny
zervn`a envr `ed jexa

,dyn ly epexbìk ïëå§¥¨
çeø éìòáe íéàéápä©§¦¦©£¥©
øeaãå ìB÷ äéä ,Lãwä©Ÿ¤¨¨§¦
íìB÷a Laìúî ïBéìòä̈¤§¦§©¥§¨
áúkL Bîk ,Lnî íøeaãå§¦¨©¨§¤¨©
úeëìî"e .(ì"æ é"øàä̈£¦©©§
"'ä øác" àeä ,"äàéøác¦§¦¨§©
úBîLpä äeäîe äiçîä©§©¤§©¤©§¨
íìBòaL íéëàìnäå§©©§¨¦¤§¨

íúìòî ïéàL ,äàéøaä- ©§¦¨¤¥©£¨¨
,mzbixcneúìòîk- §©£©

zbixcne.'eëå úeìéöàä- ¨£¦§
mler ly "zekln"y
"'d xac"d `id "dxivi"d
mixvepd z` digne dednd

,"dxivi"d mler ly,"äiNòc úeëìî"ely "zekln"d zpiga - ©§©£¦¨
,"diyr"d mleräfä íìBò úà äeäîe äiçnä "'ä øác" àeä§©©§©¤§©¤¤¨©¤

å ,øôòä ãBñé ãò ,Bììëaok -õøàì úçzî øLà íénä26- ¦§¨©§¤¨¨§©©¦£¤¦©©¨¨¤
`id dnc`d ipt lr xy` mi`xapd lk zeedzdy ,xen`l m`zda

dn ,"dpiky"d zpiganzelbzddyexc ,`ed jexa yecwd ly
"zetilw"n mdy mlera mipipr mze` mi`xap cvik ,ztqep dxaqd

:xiaqn owfd epaxe - iwl`d xe`d "cbp"ky
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ùã÷ä úøâà
äðäå
ì"æø ïåùìá äðéëù íùá '÷ð 'ä øáã éë ç"éì òãåð
ô"øá èøôáå øäæä ïåùìá àúéðåøèîå äàúú àîéàå
ïåùìáå íúåéçäì íéàøáðá ùáìúîå ïëåùù éôì àøàå
ïåèìù êìî øáã ù"ò úåëìî íùá '÷ð íéìáå÷îä
íéøçà íéîòè ãåòå åøåáéãá åúåëìî âéäðî êìîä éë
'ìî úâéøãîå 'éçá ùé éë úàæ úòãåîå ç"éì íéòåãé
úåìéöàã 'ìî 'éôå .'åëå äàéøáã 'ìî 'éçáå úåìéöàã
ïäù úåìåãâä úåîùð äåäîå 'éçîä 'ä øáã àåä

àðù ø"äãà úîùð åîë úåìéöà 'éçáîåéôàá çôéå åá '
åéäù) ïäá àöåéëå íéàéáðäå úåáàä úåîùð åîëå 'åë
åéìà úåàéöîá ùîî íéìèáå ùîî 'äì äáëøî
ïëå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî äðéëù ì"æøàîë
ïåéìòä øåáãå ìå÷ äéä ÷"äåø éìòáå íéàéáðä ìë
'ìîå (ì"æéøàä ù"îë ùîî íøåáãå íìå÷á ùáìúî
'éëàìîäå úåîùðä äåäîå äéçîä 'ä øáã àåä äàéøáã
'åëå 'éöàä úìòîë íúìòî ïéàù äàéøáä íìåòáù
æ"äåò úà äåäîå äéçîä 'ä øáã àåä äéùòã úåëìîå
.õøàì úçúî øùà íéîäå øôòä ãåñé ãò åììëá
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היום יום . . . עד

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ֲאדֹוִני  ַעם ַאַחת ִמְקָרא - ָהיּו ְיִחיִדים ׁשֶ ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק ּפַ ה "ּבְ ָרׁשָ ם ּפָ ה ּגַ ְעָנא ַרּבָ ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
ּוְבֶעֶרב  ים.  ָלַרּבִ ְוֵאיָנּה הֹוָרָאה  "י,  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ה ִעם  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ ּבְ ְלָאְמָרּה  ם  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי 

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ׂשִ

יִנים ַיַחד. ֵערּוב  ִדים ג' ַהּמִ ַאּגְ ָאִרים ַרק ַהג' ַהּמְ ַעל ַהּלּוָלב, ְוִנׁשְ ִריכֹות ׁשֶ י ַהּכְ ּתֵ ל ְמִסיִרים ׁשְ ֹקֶדם ַהּלֵ
ְמַחת ּתֹוָרה. ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ ׁשְ ְדַבׁש, ֲאָבל לֹא ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא ּבִ ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ּתַ

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות -  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ֶעְליֹוִנים,  ְוִיחּוִדים  נֹות  ּוָ ּכַ ִעְנְיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ים  ּוִ ּתַ ִמׁשְ ָנה  ָ ַהּשׁ ְורֹאׁש  ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ׁשְ
ַהְכָנָעה  ּבְ ַתֲחנּוִנים  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָכה.  ַהַהְמׁשָ ִעְנַין  ּבְ ֵהם  ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ּוִבׁשְ ה  ָהֲעִלּיָ ִעְנַין  ּבְ ֵהם 

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן ּתֹוָרה  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ק.  ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ית. ּגַ ֵראׁשִ אֹו ַלֲחַתן ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה ַהּלֹוְמִדים  ֲעֵלי ַהּשָׂ ּה" – ֵאּלּו ּבַ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵקן: "ֵעץ ַחּיִ נּו ַהּזָ ְמַחת ּתֹוָרה תק"מ ָאַמר ַרּבֵ ׂשִ ּבְ
ּזַֹהר )ֵחֶלק ג'  ּבַ ְדִאיָתא  ר" – ּכִ ָ ּתֹוָרה. "ְמֻאּשׁ ֲעֵלי ֲעבֹוָדה ָהעֹוְסִקים ּבַ ר" – ֵאּלּו ּבַ ָ ּתֹוָרה. "ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאּשׁ
ִניִמּיּות ָהֵאין  ִמּפְ ַהְינּו  יִכים ֵמרֹאׁשֹו,  ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ַמְמׁשִ ַעל  ּדְ א 'ֵמרֹאׁשֹו',  ֶאּלָ ר'  ָ 'ְמֻאּשׁ ְקִרי  ּתִ נג. ב(, ַאל 

ְוָקא. ם ֶאת ָהרֹאׁש ּדַ רּוְך הּוא, ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ סֹוף ּבָ

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ְפָרט, ִהיא ַאַחת ַהְיסֹודֹות  ת ּבִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת אֹו ּבְ ּבָ ְכָלל, ּוְבׁשַ ים ּבִ ַרּבִ ֵרייְנגֶען – ּבָ ַהִהְתַוֲעדּות – פַאְרּבְ
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַדְרֵכי ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ ּבְ

ים  ַהְמֻסּבִ ֵמֵאת  ּתֹוְבִעים  ִרים  ַהְמַדּבְ י  ָראׁשֵ ֲהֵרי  ִהְתַוֲעדּות  ָכל  ּבְ ה  ִהּנֵ ַהִמְקִרים[,  רֹוב  ]ּבְ א  ֻרּבָ ּדְ א  ֻרּבָ
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עה היום יום . . . 
ְמרּו  ׁשְ ּיִ ְוׁשֶ ַחִיים[  ֱאלֹוִקים  ִדְבֵרי  ]=ֲחִסידּות,  דַא"ח  ִלְלֹמד  ים  ִעּתִ עּו  ְקּבְ ּיִ ׁשֶ ְוַדְרֵכיֶהם,  ַהְנָהגֹוֵתיֶהם  ִטיבּו  ּיֵ ׁשֶ
ָללּות ִעְנַין ְוֹאֶפן ַהּתֹוָכָחה ְמֹבָאר ֵהיֵטב  ה ּכְ ם. – ְוִהּנֵ ּמּוד ִיְהֶיה ַעל ְמָנת ִלְלֹמד ּוְלַקּיֵ ר ַהּלִ ִביעּות, ַוֲאׁשֶ ַהּקְ
ר ָראּוי ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב  ל" )ֻקְנְטֵרס למ"ד(, ֲאׁשֶ ְתִחיל "ְוִאם רּוַח ַהּמֹוׁשֵ ִדּבּור ַהּמַ ּבְ
ֵאין  ׁשֶ ְוִעְנָיִנים  ָבִרים  ּדְ ַעל  ַרק  ִהיא  ַהִהְתַוֲעדּות  ֵעת  ּבְ זֹו  ָאְמָנם הֹוָכָחה   – ַעְצמֹו[  יּה ]=ִעם  ַנְפׁשֵ ּדְ א  ְעּתָ ַאּדַ
ַאֲהָבה  ּבְ הֹוִכיחּו  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ר  ֲאׁשֶ ֶדם,  ּוִמּקֶ ֵמָאז  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְכלּום,  ְולֹא  ִנים  ּפָ ַנת  ַהְלּבָ ּום  ִמּשׁ ֶהם  ּבָ

דֹוָלה. ה ּגְ ּוְבִחּבָ

ה'תש"דכה תשרייום ראשון

חומש: נח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

ָרם. ַעְצמֹו ִחּבְ הּוא ּבְ ֵקן ׁשֶ נּו ַהּזָ ְלַבד – ְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ נּועֹות ּבִ ָרה ִנּגּוִנים – ֵמֶהם ּתְ ֲעׂשָ

ָרם.  הּוא ְמַחּבְ ִנים אֹוָתם ְלָפָניו, ֲאָבל לֹא ׁשֶ ְזַמּנֹו ְוָהיּו ְמַנּגְ רּו ּבִ ְתַחּבְ ּנִ נּו ָהֶאְמָצִעי, ַהְינּו ׁשֶ ַהְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ
ל  י'ס קַאּפֶעלֶע" ]="ַמְקֵהָלתֹו ׁשֶ ם "ּדֶעם ִמיטֶעלֶען ֶרּבִ ׁשֵ ִנים – ִוידּוָעה ּבְ ְוָהְיָתה ֶאְצלֹו ְקבּוַצת ַאְבֵרִכים ְמַנּגְ

ֵכִלים ׁשֹוִנים. ֶפה, ּוַבֲעֵלי ִזְמָרה – ּבְ יר – ּבְ ֲעֵלי ׁשִ ֻלּגֹות: ּבַ י ּפְ ּתֵ י ָהֶאְמָצִעי"[ – ְוֶנְחְלָקה ִלׁשְ ָהַרּבִ

ה'תש"דכו תשרייום שני

חומש: נח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי...קלט רוחניית.

ֶרק  ּפֶ ְוָהֱאמּוָנה  ַהִיחּוד  ַער  )ׁשַ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵמִביא  ָמִים",  ָ ּשׁ ּבַ ב  ִנּצָ ָבְרָך  ּדְ ה'  "ְלעֹוָלם  סּוק  ּפָ ַעל  ָהִעְנָין 
ם  ּגַ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ִהּלִ ּתְ ִמְדָרׁש  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲהַגם  ם טֹוב,  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ַהּקֶֹדׁש כ"ה(  ֶרת  ִאּגֶ א, 
ֲאָמר  ִני ָהָיה ַהּמַ יֹום ׁשֵ י ּבְ ֶזה, ּכִ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבָ ר", ְוַכּוָ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְתִחיל "ּכִ ִדּבּור ַהּמַ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ּבְ
ם  ַעל ׁשֵ ִני ח"י ֱאלּול נֹוַלד ַהּבַ יֹום ׁשֵ י ּבְ ַמִים – ְוֶזה ִיְהֶיה ְלִזְכרֹון עֹוָלם, ּכִ ָ ּשׁ ב ּבַ ּצָ הּוא ַהּנִ "ְיִהי ָרִקיַע" – ׁשֶ

טֹוב.

ה'תש"דכז תשרייום שלישי

חומש: נח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה נודע . . . 278 לארץ.

אֹותֹו  ּוַמֲעִמידֹות  תֹו,  ֻקּדָ ּפְ ֵעת  ַעד  ִאּמֹו  ֶטן  ִמּבֶ יחֹו  ּגִ ִמּיֹום  ָהָאָדם  י  ַחּיֵ ֶאת  יפֹות  ַמּקִ ְצֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה 
ין  ּבֵ ם  ּגַ א  ֶאּלָ קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ַרק  רֹות לֹא  ְיׁשָ ְוַהְנָהגֹות  ַנֲעלֹות  ִמּדֹות  ּוְבִקְנָין  ִריא  ּבָ ֶכל  ׂשֵ ּבְ ֶקֶרן אֹוָרה  ּבְ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ ִרים ּבְ ָ ים ְמֻאּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוהֹוָראֹות ַחַז"ל הּוא ַחי ַחּיִ ְתַנֵהג ַעל ּפִ י ַהּמִ ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכִ
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ה'תשע"ג  תשרי כ"א ראשון יום זרה  עבודה טומאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰úàîèª§©
éäìà úà eøñä :äøBza æîø dì Léå .íéøôBñ éøácî äøæ äãBáò£¨¨¨¦¦§¥§¦§¥¨¤¤©¨¨¦¤¡Ÿ¥

.íëéúìîO eôéìçäå eøähäå ...øëpä©¥¨§¦©£§©£¦¦§Ÿ¥¤
ואסמכתאות  רמזים להביא הרמב"ם של דרכו אין כלל בדרך
שרמז  במיוחד ממנהגו, לחרוג כאן ראה ומה מדרבנן, גזירות על

בגמרא? או במשנה נמצא אינו שהביא זה
אחרות  אסמכתאות להלן מזכיר עצמו הרמב"ם כן: על יתר
כדין  זרה עבודה טומאת שדין הבאה, בהלכה כמו זה, לאיסור
כן, ואם תשקצנו". "שקץ זרה עבודה לגבי שנאמר שרץ טומאת
לעצם  גם כמקור בגמרא) (שמקורו זה לימוד להביא היה יכול

אחר? ברמז בחר ומדוע הטומאה, דין
לומר: ויש

העבודהֿזרה  של המיאוס מודגש תשקצנו" "שקץ בלימוד
הרחקת  מודגשת הנכר..." אלהי את "הסירו בכתוב ואילו עצמה,
מביא  היה הרמב"ם אם ולכן, מהעבודהֿזרה. האדם והפרשת

היה  תשקצנו" "שקץ הכתוב את הטומאה דין לעצם כרמז
וכשם  הנעבד, הדבר עצם על חל הטומאה שדין מכך משתמע
ולכן  טומאה. דין עליו הוסיפו חז"ל כך בהנאה אסרתו שהתורה
ללמדנו  הנכר..." אלהי את "הסירו הכתוב את הרמב"ם הביא
האדם  שעל אלא הנעבד, החפץ בעצם אינה זו שטומאה
ההרחקה  שתהא כדי ורק טמא, מדבר כמו מע"ז להתרחק
בהלכה  כמובא טמא, משרץ כמו מע"ז להתרחק גזרו בשלמות

הבאה.
בה  אין מציאותה בעצם זרה עבודה כי הוא הדבר וטעם
של  הכוזב בדמיונו ורק בלבד, ואבנים עצים היא אלא ממש
ממש  בהם שיש איסורים משאר (בשונה מקום לה יש העובד
המורה  טומאה תחול זרה שבעבודה יתכן לא לפיכך תורה). ע"פ
גזירת  אלא הנוגע, את לטמא שבכוחו עד ממש בדבר שיש
כלפיה  לנהוג האדם על חיוב היא העבודהֿזרה על הטומאה

טמא. מדבר כמו הרחקה
(155 'nr ,l zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  תשרי כ"ב שני יום שאובים' מים לוגין 'שלשה גזירת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰elôà£¦
ìL Baøå BLàø ìò eìôð íà ,íBé ìeáè BðéàL øBäèíéî ïébì úL ¨¤¥§¦¨§©Ÿ§ª§¤ª¦©¦

äàîèì éðLk äæ éøä Z ïéáeàL íéîa Baøå BLàø àaL Bà ïéáeàL§¦¤¨Ÿ§ª§©¦§¦£¥¤§¥¦§ª§¨
.ìaèiL ãò©¤¦§Ÿ

שאובין" במים ורובו ראשו "הבא על טומאה גזרו חכמים
שאובין" מים לוגין שלשה ורובו ראשו על "שנפלו מי על וכן
הרמב"ם  כדברי הוא והטעם שיטבול. עד לטומאה שני שיהיה -
והיו  רעים, שמימיהן במערות טובלין יום טבולי "שהיו כאן
כך  המנהג ופשט נקיות, דרך יפים שאובין במים כן אחר רוחצין
באחרונה  בהן שרוחצין שאובין שמים מדמים העם רוב שהיו עד
בזלזול  טובלין והיו מקוה, שבמי הטבילה לא שמטהרין, הן

כוונה". בלא
טהור? על גם או יום טבול על רק גזרו האם לברר: ויש

כאן)בתוספות במל"מ הובא ב. יג, "הבא (שבת על שהגזירה כתבו
ואילו  יום. טבול על אלא היתה לא שאובין" במים ורובו ראשו

כי  טהור, על גם גזרו ורובו" ראשו על "נפלו של הגזירה את
שרגילים  כמו בנפילה דוקא אלא יותר לגזור רצו לא "בטהור

סרוחים". במים שטבלו אחר שאובין מים עליהם להפיל
ורובו  ראשו "הבא של הגזירה את גם הרמב"ם לדעת אבל
לומר  יש ולשיטתו הטהור. על אף גזרו שאובין" במים
הן  – האופנים בשני היתה הטבילה אחר לרחוץ שהרגילות
גזרו  ולכן שאובין. מים של בנתינה והן שאובין למים בביאה
על  ב"נפלו והן ורובו" ראשו ב"הבא הן הטהור על אף חכמים

ורובו" פ"ג)ראשו סוף עליות .(גולת
צדק' שם)וה'צמח שבת הש"ס, על לשיטת (חי' ראיה הביא

המשנה מדברי מ"ב)(מקואות הרמב"ם במים פ"ב ורובו ראשו "בא
ש  או שאובין שאובין מים לוגין שלשה רובו ועל ראשו על נפלו

cxie ראשונה בפעם לטבול יורד שכעת שמשמעו – כו'" לטבול
אם  טומאה גזרו הטהור על שגם ונמצא היום, טבל לא ועדיין

שאובין". במים ורובו ראשו "בא

ה'תשע"ג  תשרי כ"ג שלישי יום כוונה  ללא טבילה

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰àìa ìáhL éî¦¤¨©§Ÿ
.éðL øOòîa øeñàå ,ïélçì øBäè äæ éøä Z äðek©¨¨£¥¤¨§ª¦§¨§©£¥¥¦

א)בגמרא לא, כוונה (חולין ללא טבילה האם אמוראים נחלקו
שמועילה. פוסק והרמב"ם לחולין, מועילה

יש  כוונה'. צריכות 'מצוות האם היא כללית מחלוקת והנה,
מהמחלוקת  חלק היא טבילה לגבי שהמחלוקת שכתבו ראשונים
בשאר  גם כן סובר כוונה צריכה שטבילה והסובר המצוות, בכל

להיפך וכן ספ"ג)המצוות, ר"ה אשר"י פסק (הגהות הרמב "ם אולם .
פסק המצוות שבשאר אף כוונה, צריכה אינה (הלכות שטבילה

ד) ב, כוונה.שופר שצריכות

מצוות  המצוות: לשאר טבילה בין ההבדל את לבאר ויש
אלא  חיוב אין בטבילה אך כוונה, צריכות לעשותן שחובה
חיוב  שאין ומצוות טבילה. ללא הנידה על לבוא שאסור
לתפילה  ידים בנטילת זה, ולפי כוונה. צריכות אין בעשייתן
חובה, אלא רשות אינה כי לטבילה שדומה אף כוונה צריך

קודם ידיו וליטול להתפלל חייב משב"ז שהרי ד סי' או"ח מגדים (פרי

טו) .ס"ק
הרמב"ן ע"ב)אך שם באה (חולין טבילה אחר: באופן מחלק

כוונה. צריכה אינה ולכן לבעלה, להתירה – אחר לדבר כהכשר
לדוד' ה'תהלה כט)וכתב שם, לתפילה (או"ח בנטילה גם זה שלפי ,
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לתפילה. כהכנה באה היא שהרי כוונה, צריך אין
כוונה. צריכה אינה לחולין שטבילה פוסק הרמב"ם להלכה,

הרמ"א קצח)אך ס"ס לדעת (יו"ד לחשוש יש שלכתחילה כתב
תחזור  כוונה ללא שטבלה ונידה כוונה, שצריכה הסוברים
ללא  נטל אם לתפילה ידיים בנטילת שגם יתכן זה ולפי ותטבול.

לדוד' ה'תהלה כתב למעשה אך וליטול. לחזור צריך (שם)כוונה

בגמרא מבואר כי כוונה, צריך אין בוודאי שם)שבזה (חולין

ידיו  לתוכם, שנפלו פירות ליטול כדי למים ידיו שהמושיט
וצריך  טהרה, לשם התכוון שלא אף פת) (לאכילת טהורות
לאכילת  ידים לטבילת מהתורה המחויבת נדה טבילת בין לחלק
שהיא  לתפילה ידים לנטילת הדין והוא מדרבנן, שהיא חולין

כוונה. צריכה שאינה אחר, לדבר והכשר מדרבנן

ה'תשע"ג  תשרי כ"ד רביעי יום הרבים  ברשות טומאה ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äî éðtî¦§¥¨
çñt ïéOBò øeavä éøäL ?íéaøä úeLøa äàîè ÷ôñ íéîëç eøäè¦££¨¦§¥ª§¨¦§¨©¦¤£¥©¦¦¤©
,ïäéðtî úéçãð úéàcå äàîè íà .ïéaøî íéàîhäL ïîæa äàîèa§ª§¨¦§©¤©§¥¦§ª¦¦ª§¨©¨¦¦§¥¦§¥¤

.ïäéøácî úB÷ôqä ìk øeqàL ;äàîè ÷ôñì øîçå ì÷©¨Ÿ¤¦§¥ª§¨¤¦¨©§¥¦¦§¥¤
להבין: ויש

והרי  מדבריהם, הם הספיקות שכל הרמב"ם מכריח כיצד
שספק  לומר אפשר עדיין התורה מן אסורים הספיקות אם אפילו
וישנה  חזקתו על דבר להעמיד שיש משום טהור הרבים ברשות

טהרה? חזקת
והביאור:

אפילו  טהור הרבים ברשות טומאה ספק דבר, של לאמתו
נגע  לא ספק בשרץ נגע ספק למשל, הורעה. החזקה כאשר

התוספות  שכותבים כפי החזקה, נתערערה הזה במקרה - בשרץ
דין) אינו ד"ה א כח, הטהרות (סוטה יד על מונח שהשרץ היות כי

מאחר  (כלומר, מתערערת החזקה האישה, אצל מצוי והבועל
שדרכו  כשם הטהורים, הדברים על מונח להיות דרכו שהשרץ
חזקת  אין כזה במצב – לבעול האישה אצל לבוא הבועל של
החזקה. על לסמוך ניתן לא שוב הורעה, החזקה וכאשר טהרה),
מדבריהם  הם הספיקות שכל לומר הרמב"ם הוצרך ולכן
חזקה  על גם מסתמכים מדרבנן בספקות כי טהורים, זאת ובכל
כי  טמאים, היו מדאורייתא, הספיקות היו אילו אבל מעורערת,

שנתערערה. חזקה על סומכין אין בדאורייתא
(` 'iq ,c ,ei ,a"g h"ixdn z"ey)

ה'תשע"ג  תשרי כ"ה חמישי יום הספק? את מתירים מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðL§¥
äæ éàa òeãé ïéàå ïäî ãçàa Cìä ,øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©§¤¨¥¤§¥¨©§¥¤
úBøäè äOòå éðMa Cìäå ,øäèå ...eìëàðå úBøäè äOòå ,Cìä ïäî¥¤¨©§¨¨§¨§¤¤§§¨¥§¨©©¥¦§¨¨§¨
.úBéeìz elàå elà Z úBðBLàøä úBîi÷ íà .úBøBäè elà éøä Z£¥¥§¦©¨¨¦¥¨¥§
שהלך  לאחר בהם שעסק טהורה) (תרומה ה'טהרות' אם
ועסק  השני בשביל הלך כך ואחר ואינם, נאכלו הראשון בשביל
טומאה  ספק (כדין מספק טהורות הן גם – ב'טהרות' שוב
יכולים  השניות ה'טהרות' על דנים כאשר כי הרבים), ברשות
לא  הראשונות ה'טהרות' אם אך בראשונות, הטומאה את לתלות
אפשר  ואי וודאי טמאה מהן שאחת כיון לפנינו, ושתיהן נאכלו
שתיהן  היא, איזו ידוע שלא כיון הרי הוודאי, את לטהר

נאכלת. אינה מהן אחת ואף 'תלויות'
רק  מספק טהורות השניות ה'טהרות' למלך': ה'משנה ומדייק
לא  אם אבל בשניות. הספק שנולד קודם נאכלו הראשונות אם
אחת  אם גם אזי לפנינו, שתיהן כאשר נולד והספק נאכלו,

אסורות. הנשארות – תישרף או תיאכל ה'טהרות'
ערוך' ב'שלחן נפסק ס"ז):והנה, קי סי' שאינו (יור"ד איסור דבר

שהתערב  מתירין') לו שיש 'דבר או 'בריה' (כגון ברוב בטל
הותרה  – נאכלה או לים מהתערובת חתיכה נפלה אם בהיתר,
לעיל  האמור לפי ואולם לו. הלך שהאיסור תולים כי התערובת

נאכלה או לים נפלה החתיכה אם רק מותרת mcewהתערובת
התערובת, כל ונאסרה הספק שנודע לאחר אבל הספק שנודע
נאכלה  או לים נפלה חתיכה אם גם באיסורה נשארת היא הרי

נ"ל) ומכאן ד"ה .(משל"מ,
לאחר  שגם וסובר כך על חולק אחרונה' ה'משנה אמנם,
את  מתירה לים חתיכה נפילת - הספק ונוצר התערובת שנודעה
מעצמה  נפלה החתיכה אם רק הוא שההיתר והראיה, התערובת.
מאליה  לנפילה מעצמה נפילה בין וההבדל בשוגג, שנאכלה או

איסור. ספק ונוצר התערובת שנודעה לאחר רק שייך
שנעשו  לאחר שבילין', ב'שני ההלכות: שתי בין הבדל ויש
אחת  בחד', 'חד של תערובת זו הרי לפנינו ושתיהן ה'טהרות'
האיסור, כגוף נחשב מהשניים אחד וכל טהורה, ואחת טמאה
האיסור  תמיד כי השניה את להתיר אין אחת נאכלה אם גם ולכן

איסור בתערובת אבל לפנינו. מדין aexaקיים בתרי'), ('חד היתר
מתירין'), לו שיש ו'דבר ב'בריה' (גם ברוב בטל האיסור תורה
התערובת  שנודעה לאחר גם להתיר יש לים חתיכה נפלה ואם
הוא  המיעוט (ואיסור היתר הרוב כאשר כי הספק, ונוצר

נפל שהאיסור תולים ד"ה מדרבנן) מ"ג, פ"ה טהרות אחרונה (משנה

.ונאכלו)

ה'תשע"ג  תשרי כ"ו שישי יום טומאה? מקבל מתי – שנפסד אוכל

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ãñôpL ìëà ìk̈Ÿ¤¤¦§©
.äàîè ìa÷î Bðéà Z íãà ìëàîì éeàø BðéàL ãò çøñðå§¦§©©¤¥¨§©£©¨¨¥§©¥ª§¨

אדם, לאכילת ראוי שאינו עד שנפסד אוכל הרמב"ם לדעת

מק  אינו כלב, לאכילת שראוי קיבל אף אם אך טומאה, בל
מאכילת  נפסל מכן ולאחר אדם, למאכל ראוי כשהיה טומאה

כלב מאכילת שייפסל עד ממנו יורדת הטומאה אין – (כסף אדם
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לתפילה. כהכנה באה היא שהרי כוונה, צריך אין
כוונה. צריכה אינה לחולין שטבילה פוסק הרמב"ם להלכה,

הרמ"א קצח)אך ס"ס לדעת (יו"ד לחשוש יש שלכתחילה כתב
תחזור  כוונה ללא שטבלה ונידה כוונה, שצריכה הסוברים
ללא  נטל אם לתפילה ידיים בנטילת שגם יתכן זה ולפי ותטבול.

לדוד' ה'תהלה כתב למעשה אך וליטול. לחזור צריך (שם)כוונה

בגמרא מבואר כי כוונה, צריך אין בוודאי שם)שבזה (חולין

ידיו  לתוכם, שנפלו פירות ליטול כדי למים ידיו שהמושיט
וצריך  טהרה, לשם התכוון שלא אף פת) (לאכילת טהורות
לאכילת  ידים לטבילת מהתורה המחויבת נדה טבילת בין לחלק
שהיא  לתפילה ידים לנטילת הדין והוא מדרבנן, שהיא חולין

כוונה. צריכה שאינה אחר, לדבר והכשר מדרבנן

ה'תשע"ג  תשרי כ"ד רביעי יום הרבים  ברשות טומאה ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äî éðtî¦§¥¨
çñt ïéOBò øeavä éøäL ?íéaøä úeLøa äàîè ÷ôñ íéîëç eøäè¦££¨¦§¥ª§¨¦§¨©¦¤£¥©¦¦¤©
,ïäéðtî úéçãð úéàcå äàîè íà .ïéaøî íéàîhäL ïîæa äàîèa§ª§¨¦§©¤©§¥¦§ª¦¦ª§¨©¨¦¦§¥¦§¥¤

.ïäéøácî úB÷ôqä ìk øeqàL ;äàîè ÷ôñì øîçå ì÷©¨Ÿ¤¦§¥ª§¨¤¦¨©§¥¦¦§¥¤
להבין: ויש

והרי  מדבריהם, הם הספיקות שכל הרמב"ם מכריח כיצד
שספק  לומר אפשר עדיין התורה מן אסורים הספיקות אם אפילו
וישנה  חזקתו על דבר להעמיד שיש משום טהור הרבים ברשות

טהרה? חזקת
והביאור:

אפילו  טהור הרבים ברשות טומאה ספק דבר, של לאמתו
נגע  לא ספק בשרץ נגע ספק למשל, הורעה. החזקה כאשר

התוספות  שכותבים כפי החזקה, נתערערה הזה במקרה - בשרץ
דין) אינו ד"ה א כח, הטהרות (סוטה יד על מונח שהשרץ היות כי

מאחר  (כלומר, מתערערת החזקה האישה, אצל מצוי והבועל
שדרכו  כשם הטהורים, הדברים על מונח להיות דרכו שהשרץ
חזקת  אין כזה במצב – לבעול האישה אצל לבוא הבועל של
החזקה. על לסמוך ניתן לא שוב הורעה, החזקה וכאשר טהרה),
מדבריהם  הם הספיקות שכל לומר הרמב"ם הוצרך ולכן
חזקה  על גם מסתמכים מדרבנן בספקות כי טהורים, זאת ובכל
כי  טמאים, היו מדאורייתא, הספיקות היו אילו אבל מעורערת,

שנתערערה. חזקה על סומכין אין בדאורייתא
(` 'iq ,c ,ei ,a"g h"ixdn z"ey)

ה'תשע"ג  תשרי כ"ה חמישי יום הספק? את מתירים מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðL§¥
äæ éàa òeãé ïéàå ïäî ãçàa Cìä ,øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©§¤¨¥¤§¥¨©§¥¤
úBøäè äOòå éðMa Cìäå ,øäèå ...eìëàðå úBøäè äOòå ,Cìä ïäî¥¤¨©§¨¨§¨§¤¤§§¨¥§¨©©¥¦§¨¨§¨
.úBéeìz elàå elà Z úBðBLàøä úBîi÷ íà .úBøBäè elà éøä Z£¥¥§¦©¨¨¦¥¨¥§
שהלך  לאחר בהם שעסק טהורה) (תרומה ה'טהרות' אם
ועסק  השני בשביל הלך כך ואחר ואינם, נאכלו הראשון בשביל
טומאה  ספק (כדין מספק טהורות הן גם – ב'טהרות' שוב
יכולים  השניות ה'טהרות' על דנים כאשר כי הרבים), ברשות
לא  הראשונות ה'טהרות' אם אך בראשונות, הטומאה את לתלות
אפשר  ואי וודאי טמאה מהן שאחת כיון לפנינו, ושתיהן נאכלו
שתיהן  היא, איזו ידוע שלא כיון הרי הוודאי, את לטהר

נאכלת. אינה מהן אחת ואף 'תלויות'
רק  מספק טהורות השניות ה'טהרות' למלך': ה'משנה ומדייק
לא  אם אבל בשניות. הספק שנולד קודם נאכלו הראשונות אם
אחת  אם גם אזי לפנינו, שתיהן כאשר נולד והספק נאכלו,

אסורות. הנשארות – תישרף או תיאכל ה'טהרות'
ערוך' ב'שלחן נפסק ס"ז):והנה, קי סי' שאינו (יור"ד איסור דבר

שהתערב  מתירין') לו שיש 'דבר או 'בריה' (כגון ברוב בטל
הותרה  – נאכלה או לים מהתערובת חתיכה נפלה אם בהיתר,
לעיל  האמור לפי ואולם לו. הלך שהאיסור תולים כי התערובת

נאכלה או לים נפלה החתיכה אם רק מותרת mcewהתערובת
התערובת, כל ונאסרה הספק שנודע לאחר אבל הספק שנודע
נאכלה  או לים נפלה חתיכה אם גם באיסורה נשארת היא הרי

נ"ל) ומכאן ד"ה .(משל"מ,
לאחר  שגם וסובר כך על חולק אחרונה' ה'משנה אמנם,
את  מתירה לים חתיכה נפילת - הספק ונוצר התערובת שנודעה
מעצמה  נפלה החתיכה אם רק הוא שההיתר והראיה, התערובת.
מאליה  לנפילה מעצמה נפילה בין וההבדל בשוגג, שנאכלה או

איסור. ספק ונוצר התערובת שנודעה לאחר רק שייך
שנעשו  לאחר שבילין', ב'שני ההלכות: שתי בין הבדל ויש
אחת  בחד', 'חד של תערובת זו הרי לפנינו ושתיהן ה'טהרות'
האיסור, כגוף נחשב מהשניים אחד וכל טהורה, ואחת טמאה
האיסור  תמיד כי השניה את להתיר אין אחת נאכלה אם גם ולכן

איסור בתערובת אבל לפנינו. מדין aexaקיים בתרי'), ('חד היתר
מתירין'), לו שיש ו'דבר ב'בריה' (גם ברוב בטל האיסור תורה
התערובת  שנודעה לאחר גם להתיר יש לים חתיכה נפלה ואם
הוא  המיעוט (ואיסור היתר הרוב כאשר כי הספק, ונוצר

נפל שהאיסור תולים ד"ה מדרבנן) מ"ג, פ"ה טהרות אחרונה (משנה

.ונאכלו)

ה'תשע"ג  תשרי כ"ו שישי יום טומאה? מקבל מתי – שנפסד אוכל

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ãñôpL ìëà ìk̈Ÿ¤¤¦§©
.äàîè ìa÷î Bðéà Z íãà ìëàîì éeàø BðéàL ãò çøñðå§¦§©©¤¥¨§©£©¨¨¥§©¥ª§¨

אדם, לאכילת ראוי שאינו עד שנפסד אוכל הרמב"ם לדעת

מק  אינו כלב, לאכילת שראוי קיבל אף אם אך טומאה, בל
מאכילת  נפסל מכן ולאחר אדם, למאכל ראוי כשהיה טומאה

כלב מאכילת שייפסל עד ממנו יורדת הטומאה אין – (כסף אדם



v"ndqeעח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

.משנה)
מקבל  אדם לאכילת ראוי שאינו אוכל גם הראב"ד לדעת אך

רש"י דעת וכן כלב, לאכילת שראוי עוד כל ב טומאה מה, (פסחים

מטמאה). ד"ה

לאכילה  הראויה לתרומה טומאה לגרום שאסור אף (ראה והנה,

שמכשירה) ד"ה שם ורש"י ב לה, הגמראסוכה מסתפקת ב), טו, האם (פסחים
ורוצה  אדם? לאכילת ראויה שאינה טהורה תרומה לטמא מותר
טהורה  תרומה של שפת האומרת, הברייתא מדברי ראיה להביא
מותר  לאכלה, יכול והכלב לאדם, מלאכול ונפסלה שעיפשה
לגרום  שמותר והיינו, – פסח בערב טמאה פת עם לשרפה

אכילה'. 'בת שאינה לתרומה טומאה
הצל"ח שם)ומקשה שנפסל (פסחים שאוכל הרמב"ם לשיטת :

לשרוף  שמותר החידוש מה טומאה, מקבל אינו אדם מאכילת

מאכילת  שנפסלה פת והרי טמאה, פת עם שעיפשה תרומה פת
טומאה? מקבלת אינה אדם

מטשעבין: הגאון ומיישב
פסח, בערב לשרפה יש שעיפשה חמץ שפת הגמרא דברי על

הר"ן הרי"ף)מקשה מדפי ב יג, והרי (פסחים לשרפה, צריך מדוע :
שעיפשה  פת כן ואם אסורה, אינה לגר ראויה שאינה נבילה
כשם  ותירץ: חמץ? איסור בה אין אדם מאכילת ונפסלה
שראוי  כיון לאכילה, ראוי שאינו אף שאור אסרה שהתורה
כיון  חמץ איסור שעיפשה בפת יש כך אחרות, עיסות בו לחמץ

אחרות. עיסות בה לחמץ ראויה שהיא
שאוכל  אף טומאה מקבלת שעיפשה פת עצמו, זה ומטעם
שראויה  כיון - טומאה מקבל אינו אדם מאכילת הנפסל אחר

אחרות עיסות קכח)לחמץ סי' ח"א מישרים .(דובב

ה'תשע"ג  תשרי כ"ז קודש שבת כיצד? – תורה שיעורי מדידת

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íãå áìç úéæk§©¦¥¤§¨
.úøk ïäéìò ïéáiç ïéà Z eèòîúðå änça ïçépäL ìebôe øúBðå§¨¦¤¦¦¨©©¨§¦§©£¥©¨¦£¥¤¨¥
,äøeîç äàîèì ïéa .eéäL úBîëì eøæç Z eçtúðå íéîLba ïçépä¦¦¨©§¨¦§¦§§¨§¦§¤¨¥§ª§¨£¨

.øeqàì ïéa ,äl÷ äàîèì ïéa¥§ª§¨©¨¥§¦
לענין  נבוך "אני הבאה: השאלה את מעלה חינוך' ה'מנחת
ועוד  ב'ככותבת', והן ב'כזית' הן לאכילה תורה שיעורי כל
לאיסורים  השיעורים האם שבת", ולענין טומאה לענין שיעורים
לפי  נמדדים חלה להפרשת כזית שיעור למשל כמו למצוות, או
בשיעור  להיות צריכה המופרשת שהכמות (חיטים), הגלם חומר

המוגמר? מהמוצר לכזית שהכוונה או מחיטים, 'כזית'
בשינויים  שכרוכים נוספים בדברים גם קיימת זו שאלה
כתוצאה  למשל, הראשוני. החומר מעיבוד כתוצאה שנגרמים
ניתן  חיטים ומכזית הסופית, הכמות גדלה – החיטים מטחינת

קמח. ורבע כזית לייצר
יוצא  זה ולפי הקמח לפי נמדד השיעור הרשב"א לדעת והנה,

בפסח האוכל תמוה: רק mihgדבר כרת חייב יהא מחומצות
יאכל יטחןzifkאם אם ואילו ,zifkn zegt כאשר אלו מחטים

כרת, חייב הוא יהא – הקמח את יאכל וחברו כזית, יש בקמח
ויהיה  מכזית פחות חטים יאכל דזה כלל, מסתבר אינו "וזה
ויהיה  ויטחון מכזית פחות אלו כמו חטים יקח ואחר פטור,

חייב...". יהא כזית,
שהניחן  ופגול ונותר ודם חלב "כזית כתב כאן הרמב"ם אך
ונתפחו, בגשמים הניחן כרת. עליהן חייבין אין ונתמעטו, בחמה
מצבו  כפי נקבע שהשיעור מדבריו ונראה שהיו". לכמות חזרו
אלא  פטור, התמעט שיעורו ואם האסור. החומר של הראשוני
חמץ  כגון השיעורים "בכל ולכן הראשון. למצבו יחזור כן אם
כזית  כאן אין [כי קמח כזית באוכל חייב אינו – וכדומה וחדש

שיהיה – כך כל אכל אם רק הקודם], מצבו כזית mihigaלפי
קמח]". בכזית די [ולא

(d w"q ,ogeh ,zayd jqen ,jepig zgpn)

ze`nehd zea` x`y zekld - ixyz `"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd ixyz f"kÎ`"k -

ה'תשע"ג  תשרי כ"א ראשון יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
ו  ּפרק
הלכות שאר אבות הטומאות 

¤¤
סֹופרים טמאת ‡. מּדברי - זרה מן עבֹודה רמז לּה ויׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה  עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין [- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכלי עבֹודה ·. ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבאויר  "ׁשּקץ חרׂש ׁשּנאמר: ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה , ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מן  ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּתׁשּקצּנּו".
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הפסל]הּתֹורה, -] ְֲֲִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה. זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה
ּכמרּדעקצץ ‚. היה אפּלּו - מּמּנה זה [מחרישה]אבר הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּצּורה  אּלא לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָטהֹור;
ּדוה  מה - ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה

לאברים מטּמאה טמא]אינּה אינו אבר ממנה נחתך אף [- , ְְְִֵֵַַָָָ
הּטמאֹות  אבֹות ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻֻעבֹודה
ּכׁשרץ  אֹותּה עׂשּו מּדבריהם; ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדנּו

ּבכזית,ׁש אּלא מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
לאברים. מטּמאה ׁשאינּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָּוכנּדה

יכֹול נתּפרקה „. ׁשההדיֹוט ּפי על אף - זרה עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
מטּמאה  אינּה - קּימין אבריה ּכל ׁשהרי .להחזירּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

וכלים ּכל ‰. אדם מטּמאין - ּכׁשרץ זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
וׁשעּור  ּבמּׂשא; מטּמאין ואינן ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
זרה  מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה, חמר וזה ּכׁשרץ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמטּמא

מטּמאין עצמּה - ועפרֹו ועציו, אבניו, זרה, עבֹודה ּובית . ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע, ְְְְְִִַַַַַָָּבכּזית

.Â וכן הּמכניס ּכנֹוגע. נטמא זרה, עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
ספסלים  נטמא; זרה, עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכלי

כיסאות]וקּתדראֹות זרה,[- עבֹודה  לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ
לטמאה. ראׁשֹון וכּלן ְְְְִִֵָָֻֻטמאים.

.Ê ּכנבלה;ּתקרבת ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבכזית  ׁשאר וׁשעּורּה ּבין ּבׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

מתים'. 'זבחי קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאכלין
ּתקרבת ׁשאין ּפי על ּבטלה ואף אכלין ׁשל זרה עבֹודה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לטמאה. ספק זֹו הרי ּבטלה, אם - ּבהניה להּתירּה ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻלעֹולם
וכן  טהֹור; ׁשּבּטלֹו, זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאבל

טהֹורין. ׁשּבּטלן, ּומׁשּמׁשיה זרה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָעבֹודה
.Á,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא - זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין

ּכנבלה  ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש וטמאתֹוּוכלי . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יין  יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבכזית
מטּמא  ואין זבחימֹו". ּכ"חלב נסיכם" "יין הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכם",
אבל  זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ׁשּנתנּס יין אּלא זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה

יינם נתנסך]סתם אם ידוע שלא טמאה [- מטּמא - ּגֹוים ׁשל ְְְִֵֵֶַָָָֻ
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר ְְְִִִֵַַָָָקּלה,

.Ë למד מּכל אּתה ּכאן, עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשל  אבֹות ּומהם ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהם - הּטמאֹות ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשאבֹות

סֹופרים. ְְִִֵּדברי
.È טמאה ולד הּוא הרי ּתֹורה, ׁשל אב מחמת הּמּטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכל

הרי  סֹופרים, ּדברי ׁשל אב מחמת הּמּטּמא וכל ּתֹורה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

.‡È ּבמּׂשא,ּכל מטּמא ואינֹו ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ
הּנֹוגע  אדם - סֹופרים ּדברי ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבין
ּכלי  ולא אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹּבֹו,

לא ׁשעדין ּפי על אף אחר חרׂש, הּוא והרי מּמטּמאיו; ּפרׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
מטּמא  ׁשהּוא - ולד ׁשּיפרׁש, קדם אֹו מּמטּמאיו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּפרׁש

ראׁשֹון. ׁשהּוא מּפני לטמאה, ׁשני אֹותן ועֹוׂשה ְְְְֳִִִִֵֵֶֶָָָֻאכלין,
.·È אב וכל ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ

הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
אֹותן  ועֹוׂשה נ ׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמטּמא
ראׁשֹון  אֹותן עֹוׂשה ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה; ְְְֳִִִִֵֶַָָָָָֻראׁשֹון
הּוא  הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא זמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
נגע  ואם ּבגדים; מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל לטמאה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻראׁשֹון
ּכל  ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבאכלין,

והּמרּכב הּנבלה מן חּוץ זב]האבֹות, הּנבלה [של אבל . ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּנֹוגע  ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּפי על אף - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוהּמרּכב
הן  הרי ּבאכלין, נגע ואם מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאינֹו
ואם  נׂשיאתֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא והּנֹוׂשאן לטמאה. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻׁשני
ּכמֹו לטמאה, רא ׁשֹון הן הרי ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבאכלין ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻנגע

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‚È אדומה]חּטאתמי פרה על [- אף - הּזיה ּכדי ּבהם ׁשּיׁש ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּנֹוׂשאן  אּלא ּבגדים מטּמא ׁשאין ּוכמרּכב, ּכנבלה ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפי
נֹוׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבהן הּנֹוגע הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבארנּו, ּוכבר אֹותן; יסיט ולא ּבּמים, ׁשּיּגע לֹו אפׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאי
אֹו הּנבלה, ּבצמר הּנֹוגע וכן הּמסיט. ואחד הּנֹוׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאחד

ּבנימי בולטים]ׁשּנגע ּבׁשעת [חוטים ּבגדים מטּמא - הּמרּכב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מ  ׁשּלא מּגעֹו אּלּו, ּבדברים לּנֹוגע אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; ּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּכדין  ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבגדים מטּמא ּולפיכ אֹותם; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיסיט
ֵַהּנֹוׂשא.

.„È מטּמא הּבֹולע ּבליעתֹו, ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו נגע ּבגדים, אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והם ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

ּפרׁש זה הרי ׁשּבלע, ואחר לטמאה. ראׁשֹון הם הרי ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין,
ְְִַָמּמטּמאיו.
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– תורה בשמחת מתחילים בראשית פרשת קריאת את

לעיל: המבואר עם קשור זה ענין וגם

דווקא  שכן התורה, ספר עם רוקדים תורה בשמחת

של  ה"עצם" את משיגים ברגליים הריקודים עלֿידי
בזוהר 40התורה  שכתוב וכפי ישראל 41. למעבד "ונהגין :

תורה  לספרֿ ומעטרן תורה שמחת ואתקריאת חדוה עמה

xzka,חדוה אתה לעשות ישראל (=ונוהגין דיליה"
בכתר  התורה ספר את ומעטרין תורה, שמחת ונקראת

בכך  קשורה תורה שמחת של שהשמחה כלומר שלו),
למעלה  הוא כתר והרי דיליה", בכתר לס"ת ש"מעטרן
התורה  קישור בתורה, איןֿסוף המשכת של וענין מהראש.

– התורה בנותן ישראל ובני

אפשר  וה"המשכה" השמחה הכנת עלֿידי כך, ועלֿידי
בקריאה  להתחיל עצמו, תורה שמחת ביום מכן, לאחר
שכל  שחשים ב"בי"ת", שמתחילה – בראשית של ובלימוד

הענין הוא בתורה התורה ipydהלימוד התחלת התורה. של
התורה. לנותן ההתמסרות היא

(d"kyz ziy`xa zay zgiyn)
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עט ze`nehd zea` x`y zekld - ixyz `"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd ixyz f"kÎ`"k -

ה'תשע"ג  תשרי כ"א ראשון יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
ו  ּפרק
הלכות שאר אבות הטומאות 

¤¤
סֹופרים טמאת ‡. מּדברי - זרה מן עבֹודה רמז לּה ויׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה  עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין [- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכלי עבֹודה ·. ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבאויר  "ׁשּקץ חרׂש ׁשּנאמר: ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה , ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מן  ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּתׁשּקצּנּו".
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הפסל]הּתֹורה, -] ְֲֲִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה. זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה
ּכמרּדעקצץ ‚. היה אפּלּו - מּמּנה זה [מחרישה]אבר הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּצּורה  אּלא לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָטהֹור;
ּדוה  מה - ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה

לאברים מטּמאה טמא]אינּה אינו אבר ממנה נחתך אף [- , ְְְִֵֵַַָָָ
הּטמאֹות  אבֹות ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻֻעבֹודה
ּכׁשרץ  אֹותּה עׂשּו מּדבריהם; ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדנּו

ּבכזית,ׁש אּלא מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
לאברים. מטּמאה ׁשאינּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָּוכנּדה

יכֹול נתּפרקה „. ׁשההדיֹוט ּפי על אף - זרה עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
מטּמאה  אינּה - קּימין אבריה ּכל ׁשהרי .להחזירּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

וכלים ּכל ‰. אדם מטּמאין - ּכׁשרץ זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
וׁשעּור  ּבמּׂשא; מטּמאין ואינן ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
זרה  מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה, חמר וזה ּכׁשרץ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמטּמא

מטּמאין עצמּה - ועפרֹו ועציו, אבניו, זרה, עבֹודה ּובית . ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע, ְְְְְִִַַַַַָָּבכּזית

.Â וכן הּמכניס ּכנֹוגע. נטמא זרה, עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
ספסלים  נטמא; זרה, עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכלי

כיסאות]וקּתדראֹות זרה,[- עבֹודה  לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ
לטמאה. ראׁשֹון וכּלן ְְְְִִֵָָֻֻטמאים.

.Ê ּכנבלה;ּתקרבת ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבכזית  ׁשאר וׁשעּורּה ּבין ּבׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

מתים'. 'זבחי קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאכלין
ּתקרבת ׁשאין ּפי על ּבטלה ואף אכלין ׁשל זרה עבֹודה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לטמאה. ספק זֹו הרי ּבטלה, אם - ּבהניה להּתירּה ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻלעֹולם
וכן  טהֹור; ׁשּבּטלֹו, זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאבל

טהֹורין. ׁשּבּטלן, ּומׁשּמׁשיה זרה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָעבֹודה
.Á,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא - זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין

ּכנבלה  ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש וטמאתֹוּוכלי . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יין  יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבכזית
מטּמא  ואין זבחימֹו". ּכ"חלב נסיכם" "יין הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכם",
אבל  זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ׁשּנתנּס יין אּלא זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה

יינם נתנסך]סתם אם ידוע שלא טמאה [- מטּמא - ּגֹוים ׁשל ְְְִֵֵֶַָָָֻ
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר ְְְִִִֵַַָָָקּלה,

.Ë למד מּכל אּתה ּכאן, עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשל  אבֹות ּומהם ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהם - הּטמאֹות ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשאבֹות

סֹופרים. ְְִִֵּדברי
.È טמאה ולד הּוא הרי ּתֹורה, ׁשל אב מחמת הּמּטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכל

הרי  סֹופרים, ּדברי ׁשל אב מחמת הּמּטּמא וכל ּתֹורה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

.‡È ּבמּׂשא,ּכל מטּמא ואינֹו ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ
הּנֹוגע  אדם - סֹופרים ּדברי ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבין
ּכלי  ולא אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹּבֹו,

לא ׁשעדין ּפי על אף אחר חרׂש, הּוא והרי מּמטּמאיו; ּפרׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
מטּמא  ׁשהּוא - ולד ׁשּיפרׁש, קדם אֹו מּמטּמאיו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּפרׁש

ראׁשֹון. ׁשהּוא מּפני לטמאה, ׁשני אֹותן ועֹוׂשה ְְְְֳִִִִֵֵֶֶָָָֻאכלין,
.·È אב וכל ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ

הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
אֹותן  ועֹוׂשה נ ׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמטּמא
ראׁשֹון  אֹותן עֹוׂשה ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה; ְְְֳִִִִֵֶַָָָָָֻראׁשֹון
הּוא  הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא זמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
נגע  ואם ּבגדים; מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל לטמאה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻראׁשֹון
ּכל  ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבאכלין,

והּמרּכב הּנבלה מן חּוץ זב]האבֹות, הּנבלה [של אבל . ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּנֹוגע  ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּפי על אף - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוהּמרּכב
הן  הרי ּבאכלין, נגע ואם מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאינֹו
ואם  נׂשיאתֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא והּנֹוׂשאן לטמאה. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻׁשני
ּכמֹו לטמאה, רא ׁשֹון הן הרי ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבאכלין ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻנגע

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‚È אדומה]חּטאתמי פרה על [- אף - הּזיה ּכדי ּבהם ׁשּיׁש ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּנֹוׂשאן  אּלא ּבגדים מטּמא ׁשאין ּוכמרּכב, ּכנבלה ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפי
נֹוׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבהן הּנֹוגע הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבארנּו, ּוכבר אֹותן; יסיט ולא ּבּמים, ׁשּיּגע לֹו אפׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאי
אֹו הּנבלה, ּבצמר הּנֹוגע וכן הּמסיט. ואחד הּנֹוׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאחד

ּבנימי בולטים]ׁשּנגע ּבׁשעת [חוטים ּבגדים מטּמא - הּמרּכב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מ  ׁשּלא מּגעֹו אּלּו, ּבדברים לּנֹוגע אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; ּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּכדין  ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבגדים מטּמא ּולפיכ אֹותם; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיסיט
ֵַהּנֹוׂשא.

.„È מטּמא הּבֹולע ּבליעתֹו, ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו נגע ּבגדים, אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והם ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

ּפרׁש זה הרי ׁשּבלע, ואחר לטמאה. ראׁשֹון הם הרי ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין,
ְְִַָמּמטּמאיו.
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– תורה בשמחת מתחילים בראשית פרשת קריאת את

לעיל: המבואר עם קשור זה ענין וגם

דווקא  שכן התורה, ספר עם רוקדים תורה בשמחת

של  ה"עצם" את משיגים ברגליים הריקודים עלֿידי
בזוהר 40התורה  שכתוב וכפי ישראל 41. למעבד "ונהגין :

תורה  לספרֿ ומעטרן תורה שמחת ואתקריאת חדוה עמה

xzka,חדוה אתה לעשות ישראל (=ונוהגין דיליה"
בכתר  התורה ספר את ומעטרין תורה, שמחת ונקראת

בכך  קשורה תורה שמחת של שהשמחה כלומר שלו),
למעלה  הוא כתר והרי דיליה", בכתר לס"ת ש"מעטרן
התורה  קישור בתורה, איןֿסוף המשכת של וענין מהראש.

– התורה בנותן ישראל ובני

אפשר  וה"המשכה" השמחה הכנת עלֿידי כך, ועלֿידי
בקריאה  להתחיל עצמו, תורה שמחת ביום מכן, לאחר
שכל  שחשים ב"בי"ת", שמתחילה – בראשית של ובלימוד

הענין הוא בתורה התורה ipydהלימוד התחלת התורה. של
התורה. לנותן ההתמסרות היא

(d"kyz ziy`xa zay zgiyn)
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.ÂË הּנׂשרפים,הּׂשֹורף ּוׂשעירים ּופרים אדּמה, ּפרה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻ
מעׂשיהם  ׁשּבׁשעת ּפי על אף - לעזאזל הּׂשעיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמׁשּלח

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבגדים, אפּלּומטּמאין ּבאכלין נגעּו אם - ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָ
לטמאה. ׁשני הם הרי מעׂשיהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּבׁשעת

.ÊË הּמקוה,הּנֹוגע ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻ
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה זב]ּכגֹון ונגע [של ּבּמקוה, ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מים, מקוה ּובֹור מעין א" ׁשּנאמר: טמא, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבתֹו ּכׁשהם אפּלּו - יטמא" ּבנבלתם, ונגע טהֹור; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה
וכן  הּנֹוגע. יטהר הּמקוה, מן זה ּוכׁשּיעלה מטּמאין. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּמקוה,
הּמׁשּכב  הרי ּבּמקוה, מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב על ׁשּדרס ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻזב
עלתה  ׁשהרי יטהר, - הּמקוה מן הּמׁשּכב ּוכׁשּיעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;

טבילה  ּפׁשט לֹו אם - ּבּמקוה ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
צרי ואין ּבגדים; מטּמא זה הרי לּמקוה, חּוץ ונגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידֹו

ּומׁשקין. אכלין מטּמא ׁשהּוא ְְֳִִֵֶַַַָלֹומר,
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מּטּמאין,ּדבר ‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

- מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, אׁשר האכל "מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
יטמא" - ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ואין יטמא; . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמׁשקין  ולא הּתֹורה; מן אחר אכל מטּמא ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
סֹופרים  מּדברי אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
וכן  ׁשּטּמאהּו; אחר, ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּגזרּו
ּכלי  מטּמא אכל ואין טּמאן. ּבמׁשקין, הּטמא האכל נגע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאם
הּמׁשקין  על ּגזרּו וכן מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנגע
ּבהן. ׁשּנגעּו ּכלים אֹו מׁשקין אֹו אכל ׁשּיטּמאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּטמאים,

טמאים אין ·. מׁשקין אּלא ּכלים, ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
הּמׁשקין ּבלבד  אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם; זֹו, וטמאה ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ

ׁשל  ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ּכלים? ׁשּיטּמאּו טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדבריהם.

מׁשקה מּׁשּום מגוף]ּגזרה ּומטּמא [שיוצא אב ׁשהּוא הּזב, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
ּכמֹו ּבּטהֹור", הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ּדין ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכלים

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּיהיּוּכׁשּגזרּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

מּתֹוכן  הּכלים את ּכלי מטּמאין לאויר נפלּו אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּכלים  ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין  נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבין  חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
והרי  ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ׁשטף ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ׁשני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחֹוריו
ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - לקדׁש אבל ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹֻלתרּומה;

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני
ּבארנּו„. והּמׁשקין ּכבר ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין , ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשהּכלי  ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמטּמאין;
לתרּומה? ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּנגעּו
על  יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֻלהֹודיע,

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו ְְְִָָָָֻטמאה
מאבֹות ּבארנּוּכבר ‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבאדם  אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל  לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
הּׁשליׁשי  נגע ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּדברים  ּבּמה לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאכל
ּבאב  ׁשּנגע מׁשקה אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
אֹותֹו הרי - ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון, ׁשּנגע אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּטמאה,

ּתחּלה ראשון]מׁשקה וחברֹו[- חברֹו את ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
יין  ּכיצד? ּבמׁשקין . מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאת
זה  יין הרי - ּבׁשני אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּנגע
ּבחלב, וׁשמן ּבׁשמן, זה יין נגע אם וכן לטמאה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּכראׁשֹון
לעֹולם  עד וכן אחר, ּביין ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָוחלב
ּבאב  נטמא מהם אחד ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן -ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻֻ
אחֹוריו  ׁשּנטמאּו ּכלי וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּתחּלה.
- הּטמאין הּכלים ּבאחֹורי אחרים מׁשקין ונגעּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּבמׁשקין,
ּתחּלה  האחרים הּמׁשקין נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻאפּלּו
ואין  ׁשני; אֹותן ועֹוׂשין אחרים, ּכלים ּומטּמאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָֻלטמאה,

אחרים. ּומׁשקין אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָצרי
.Â ּבאחֹורי אחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשהּכלי  טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּכלי
לקדׁש אּלא אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנטמאּו

לקדׁש,ּבלבד  ּכּלֹו טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּבארנּו, הּקדׁש.ּכמֹו אכלי מטּמא ּולפיכ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

ידיו  נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹראׁשֹון
הּפרק  עד הזרוע]ּבלבד, עם היד כף חיבור וכן [מקום ; ְְִֵֶֶַַַ

אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמכניס
הּידים, וטמאת ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשהכניס

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
מּדבריהם,·. אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים

אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא  ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות  ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים .מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

במחשבה]הּפּגּול‚. שנפסל והּנֹותר[קרבן זמן , שעבר [קרבן ְִַַָ
וצרידאכילתו] לכלי], שנדבקו שיריים הרי [- - מנחֹות ׁשל ְְֲִֵֶָָ

,לפיכ וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻהם
ּבכביצה  הּידים את מצטרפין,מטּמאין והּנֹותר הּפּגּול ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּידים  וטמאת הֹואיל ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻאף
אכלין  ׁשאין מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל ְְְְֲֳֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָמּדבריהם;

ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָטמאין
הירך]קּולית„. עצם ׁשהיא [- ּפי על אף - הּנֹותר אֹו ה ּפּגּול ִִִִֶַַַַָ

ׁשל  ׁשהעצמֹות ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָסתּומה
הֹואיל  הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָקדׁשים

אסּור. לדבר ּבסיס ְְֲִַָָָָונעׂשּו
למחיצתֹו‰. חּוץ ׁשּיצא קדׁש או ּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ

אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
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טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי  הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא
.Âּבּמקּדׁש ידים טמאת על אין טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

טמאים  ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,
לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹונגע
ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא  זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê;טהֹורה האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

ודּיֹו. הּטמאה, את לתרּומה.ונֹוטל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
טּמאּה - ּבּׁשנּיה ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש ,אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ידים  ּבנטילת לתרּומה, אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּוׁשּתיהן
ידיו. יטהרּו ְְֲִִַָָּבלבד

.Á,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה
ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ׁשהּידים אף מּפני - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים [ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
אף  ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע  ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

.Ëנטילת [כורך]לט ּבלא ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ
ּבחּלין  כן יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻידים;
ׁשּמא  ּגזרה הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ְְֲֳֳֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנעׂשּו

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי ְְֲִִִֵֵֶֶַַיּגע,
.Èׁשנּיֹות והּידים עׂשּו[לטומאה]הֹואיל ּבמׁשקין, נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָָ

אֹותן  עֹוׂשין ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָאֹותן
אֹותם  אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָׁשני.

ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - אבלּתחּלה אין ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מחמת  ׁשּנטמאּו אּלּו ׁשעּקר ידיםמׁשקין ּכלל, ּכלים מטּמאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אדם  ּכל על חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻטמאת
ׁשני, אכל אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּיאכל
עד  לטמאה, ׁשני ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻועל
ּבמׁשקין, נגע ואם ׁשליׁשי. עׂשאם ּבאכלין, נגע ואם ְְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹׁשּיטּבל.
אכלין  לטּמא ּתחּלה, אֹותן עׂשה - חּלין מׁשקה ְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָָֻאפּלּו
טמאת  ועּקר הֹואיל ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּומׁשקין
האֹוכל  על זֹו טמאה ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאדם
עליו  ויׁשּתה ׁשני אֹו ראׁשֹון אכל יאכל ׁשּמא טמאים? ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאכלין
ׁשּבפיו. ּבאכל טמא תרּומה מׁשקה ונמצא תרּומה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשקה
ּתרּומה, אכל עּמהם יאכל ׁשּמא טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכן
ׁשאסּור  ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ׁשּבפיו. ּבּמׁשקין טמא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונמצא

טמאה. ּתרּומה ְְֱֵֶָָֹלאכל
.‡Èּפרס,אינֹו ּכחצי טמאים אכלים ׁשּיאכל עד מּטּמא ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׂשֹוחקת  ּומחצה ּכביצה ומחצה]ׁשהּוא מביצה יותר קצת -]; ְֱֵֶֶֶֶָָ
טמאין  מּמׁשקין ׁשּיׁשּתה עד מּטּמא אינֹו הּׁשֹותה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַוכן

הּגוּיה לפסל ּפרס, לחצי מצטרפין האכלים וכל [-רביעית. ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִַַָָָָָָֹ
ׁשתה הגוף] אֹו אכל ואם לרביעית. מצטרפין הּמׁשקין וכל ;ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ

מעט  ואכל וחזר וׁשהה, מעט אכל טהֹור. זה, מּׁשעּור ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּפחֹות

ּפרס, אכילת ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָוׁשהה
ואם מעט מצטרפין; ׁשתה אם וכן מצטרפין. אין לאו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ

אכילת  ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - מעט וׁשתה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוׁשהה,
ּפחֹות  אכל מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרס,
ׁשהה  לא אם - מּיד מעט ואכל ועלה, וטבל ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָֹמּכּׁשעּור,
אכילת  ּבכדי וׁשּלאחריה טבילה ׁשּלפני אכילה והרי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּביניהן,

מצטרפין. אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵָָּפרס
.·È הרי אּׁשה - ּבנּה את ּומניקה לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

ׁשּינק  ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה; עליו ּגזרּו ולא טהֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבן
אכילת  מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש אפׁשר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת  ּבבת יֹונק אינֹו ׁשהרי .ּפרס, ְְֲֵֵֵֶַַַָ
.‚È טמאין המעּברת אכלין אֹוכלת ׁשּתהיה לּה הּתירּו - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

מּפני  הרּבה; אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף מּכּׁשעּור, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפחֹות
טהֹורה  היא הרי אּלא טבילה, צריכה ואינּה .הּסּכנה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ה'תשע"ג  תשרי כ"ב שני יום

ט  ¤¤ּפרק
ורּבֹו‡. ראׁשֹו גופו]הּבא על [רוב ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ְְְְִִֶַַַָָֹֻ

הּוא  והרי נטמא, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ועל ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹֻֻראׁשֹו
אֹותן  עׂשה ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻּכׁשני

לטּמא ׁש ּתחּלה אֹותן ועׂשה טּמאן, - ּבמׁשקין נגע ואם ליׁשי. ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּגזרּו מה ּומּפני ּכלים. לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹאכלין
ּבמערֹות  טֹובלין יֹום טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? אדם על ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻטמאה

רעים מזוהמים]ׁשּמימיהן ּבמים [- ּכן אחר רֹוחצין והיּו , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
רב  ׁשהיּו עד ,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות; ּדר יפים ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאּובים
הן  - ּבאחרֹונה ׁשרֹוחצים ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהעם
ּבזלזּול  טֹובלין והיּו הּמקוה, ׁשּבמי הּטבילה לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמטהרים,

ּכּונה דקדוק]ּבלא ללא ורּבֹו[- ראׁשֹו ּבא ׁשּכל ּגזרּו, לפיכ . ְְְְִֶַָָָָָָֹֹֻ
ונעׂשה  נטמא, - ורּבֹו ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻּבמים
על  נפלּו אם - יֹום טבּול ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻּכׁשני
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ְְְְִִִֶֶַָֹֹֹֻֻֻראׁשֹו
- טבל ׁשּיטּבל; עד לטמאה ּכׁשני זה הרי - ׁשאּובין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּבמים

ׁשמׁש הערב צרי שקיעה]אינֹו זֹו[- טמאה ׁשעּקר מּפני , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
מׁשקין  והּׁשֹותה טמאים אכלין האֹוכל וכן ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּדבריהם.
ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש; הערב צרי אינֹו - וטבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָטמאין,
ׁשמׁש; הערב צריכין ואינן טהרּו ׁשהטּבילן, ּכיון - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמׁשקין

מּדבריהם אּלּו טמאֹות ׁשעּקר .[מדרבנן]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַֻ
אֹו·. ּכלים, מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻמי

הראׁשֹון, ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם - ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמּׁשלׁשה
ּכלים, מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין לאו, ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין;
זה, ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינן

טהֹור  זה ׁשּנפלּוהרי אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו, על נפלּו . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד  ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על נפלּו ולא רּבֹו, ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹֻעל
זה  הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן רּבֹו על ונפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻמּלמעלה,
ּכדרּכן. לראׁשֹו, הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּיּפלּו עד ְְְְְִֶַַַַַָָָֹֹֻטהֹור;
רּבֹו, ּבא אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין, ּבמים ראׁשֹו ּבא אם ְְְְִִִֵַָָָֹֹֻֻוכן
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טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי  הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא
.Âּבּמקּדׁש ידים טמאת על אין טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

טמאים  ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,
לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹונגע
ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא  זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê;טהֹורה האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

ודּיֹו. הּטמאה, את לתרּומה.ונֹוטל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
טּמאּה - ּבּׁשנּיה ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש ,אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ידים  ּבנטילת לתרּומה, אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּוׁשּתיהן
ידיו. יטהרּו ְְֲִִַָָּבלבד

.Á,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה
ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ׁשהּידים אף מּפני - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים [ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
אף  ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע  ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

.Ëנטילת [כורך]לט ּבלא ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ
ּבחּלין  כן יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻידים;
ׁשּמא  ּגזרה הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ְְֲֳֳֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנעׂשּו

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי ְְֲִִִֵֵֶֶַַיּגע,
.Èׁשנּיֹות והּידים עׂשּו[לטומאה]הֹואיל ּבמׁשקין, נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָָ

אֹותן  עֹוׂשין ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָאֹותן
אֹותם  אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָׁשני.

ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - אבלּתחּלה אין ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מחמת  ׁשּנטמאּו אּלּו ׁשעּקר ידיםמׁשקין ּכלל, ּכלים מטּמאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אדם  ּכל על חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻטמאת
ׁשני, אכל אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּיאכל
עד  לטמאה, ׁשני ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻועל
ּבמׁשקין, נגע ואם ׁשליׁשי. עׂשאם ּבאכלין, נגע ואם ְְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹׁשּיטּבל.
אכלין  לטּמא ּתחּלה, אֹותן עׂשה - חּלין מׁשקה ְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָָֻאפּלּו
טמאת  ועּקר הֹואיל ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּומׁשקין
האֹוכל  על זֹו טמאה ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאדם
עליו  ויׁשּתה ׁשני אֹו ראׁשֹון אכל יאכל ׁשּמא טמאים? ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאכלין
ׁשּבפיו. ּבאכל טמא תרּומה מׁשקה ונמצא תרּומה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשקה
ּתרּומה, אכל עּמהם יאכל ׁשּמא טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכן
ׁשאסּור  ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ׁשּבפיו. ּבּמׁשקין טמא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונמצא

טמאה. ּתרּומה ְְֱֵֶָָֹלאכל
.‡Èּפרס,אינֹו ּכחצי טמאים אכלים ׁשּיאכל עד מּטּמא ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׂשֹוחקת  ּומחצה ּכביצה ומחצה]ׁשהּוא מביצה יותר קצת -]; ְֱֵֶֶֶֶָָ
טמאין  מּמׁשקין ׁשּיׁשּתה עד מּטּמא אינֹו הּׁשֹותה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַוכן

הּגוּיה לפסל ּפרס, לחצי מצטרפין האכלים וכל [-רביעית. ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִַַָָָָָָֹ
ׁשתה הגוף] אֹו אכל ואם לרביעית. מצטרפין הּמׁשקין וכל ;ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ

מעט  ואכל וחזר וׁשהה, מעט אכל טהֹור. זה, מּׁשעּור ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּפחֹות

ּפרס, אכילת ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָוׁשהה
ואם מעט מצטרפין; ׁשתה אם וכן מצטרפין. אין לאו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ

אכילת  ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - מעט וׁשתה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוׁשהה,
ּפחֹות  אכל מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרס,
ׁשהה  לא אם - מּיד מעט ואכל ועלה, וטבל ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָֹמּכּׁשעּור,
אכילת  ּבכדי וׁשּלאחריה טבילה ׁשּלפני אכילה והרי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּביניהן,

מצטרפין. אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵָָּפרס
.·È הרי אּׁשה - ּבנּה את ּומניקה לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

ׁשּינק  ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה; עליו ּגזרּו ולא טהֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבן
אכילת  מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש אפׁשר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת  ּבבת יֹונק אינֹו ׁשהרי .ּפרס, ְְֲֵֵֵֶַַַָ
.‚È טמאין המעּברת אכלין אֹוכלת ׁשּתהיה לּה הּתירּו - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

מּפני  הרּבה; אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף מּכּׁשעּור, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפחֹות
טהֹורה  היא הרי אּלא טבילה, צריכה ואינּה .הּסּכנה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ה'תשע"ג  תשרי כ"ב שני יום

ט  ¤¤ּפרק
ורּבֹו‡. ראׁשֹו גופו]הּבא על [רוב ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ְְְְִִֶַַַָָֹֻ

הּוא  והרי נטמא, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ועל ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹֻֻראׁשֹו
אֹותן  עׂשה ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻּכׁשני

לטּמא ׁש ּתחּלה אֹותן ועׂשה טּמאן, - ּבמׁשקין נגע ואם ליׁשי. ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּגזרּו מה ּומּפני ּכלים. לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹאכלין
ּבמערֹות  טֹובלין יֹום טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? אדם על ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻטמאה

רעים מזוהמים]ׁשּמימיהן ּבמים [- ּכן אחר רֹוחצין והיּו , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
רב  ׁשהיּו עד ,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות; ּדר יפים ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאּובים
הן  - ּבאחרֹונה ׁשרֹוחצים ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהעם
ּבזלזּול  טֹובלין והיּו הּמקוה, ׁשּבמי הּטבילה לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמטהרים,

ּכּונה דקדוק]ּבלא ללא ורּבֹו[- ראׁשֹו ּבא ׁשּכל ּגזרּו, לפיכ . ְְְְִֶַָָָָָָֹֹֻ
ונעׂשה  נטמא, - ורּבֹו ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻּבמים
על  נפלּו אם - יֹום טבּול ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻּכׁשני
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ְְְְִִִֶֶַָֹֹֹֻֻֻראׁשֹו
- טבל ׁשּיטּבל; עד לטמאה ּכׁשני זה הרי - ׁשאּובין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּבמים

ׁשמׁש הערב צרי שקיעה]אינֹו זֹו[- טמאה ׁשעּקר מּפני , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
מׁשקין  והּׁשֹותה טמאים אכלין האֹוכל וכן ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּדבריהם.
ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש; הערב צרי אינֹו - וטבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָטמאין,
ׁשמׁש; הערב צריכין ואינן טהרּו ׁשהטּבילן, ּכיון - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמׁשקין

מּדבריהם אּלּו טמאֹות ׁשעּקר .[מדרבנן]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַֻ
אֹו·. ּכלים, מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻמי

הראׁשֹון, ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם - ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמּׁשלׁשה
ּכלים, מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין לאו, ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין;
זה, ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינן

טהֹור  זה ׁשּנפלּוהרי אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו, על נפלּו . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד  ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על נפלּו ולא רּבֹו, ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹֻעל
זה  הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן רּבֹו על ונפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻמּלמעלה,
ּכדרּכן. לראׁשֹו, הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּיּפלּו עד ְְְְְִֶַַַַַָָָֹֹֻטהֹור;
רּבֹו, ּבא אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין, ּבמים ראׁשֹו ּבא אם ְְְְִִִֵַָָָֹֹֻֻוכן
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רּבֹו ּגּופֹו מּׁשאר ּובא ּבלבד, ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ראׁשֹו, ּבא ְְְִִֶַָָָָֹֹֹֻולא
עד  טהֹור; זה הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ׁשאּובין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּבמים

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו, הּסמּו ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְֶַַָָֹֹֻׁשּיבֹוא
החצי ‚. על ונפלּו ׁשאּובין, ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֻהּבא

ּבביאה, וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל - ׁשאּובין מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר
טהֹור  זה .הרי ֲֵֶָ

מקצתן „. ּבהן, ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻהיּו
וׁשמן  יין ּבהם ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינם ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאּובין
ּכּלן  הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור; זה הרי - וחלב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּודבׁש
ּבהן, ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאּובין.
האּלּו הּמים הרי לטמאה, ּכׁשני ׁשּנעׂשה ּכיון - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו
לזה  אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני; נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו' אֹותֹו, 'טּמאנּו .הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
הּספרים,‰. ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

'זה התרומה]ואֹומרים: וזה[- הספר]קדׁש, ּובאין [- קדׁש', ְְְִִֶֶֶֶָֹֹ
ׁשהּתרּומה  ּגזרּו לפיכ הּספרים. את ּומקרעין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָהעכּברים,

ּכׁש היא והרי נטמאת, הּקדׁש, מּכתבי ּבאחד ליׁשי ׁשּנגעה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּפֹוסלין  הּקדׁש, ּכתבי ּכל ונמצאּו ּבׁשני; נגעה ּכאּלּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻלטמאה,
ונגע  טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ולא ּכׁשני. ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּתרּומה
את  ּומטּמאין ׁשנּיֹות, ידיו נעׂשּו - הּקדׁש מּכתבי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבאחד
מּטּמאֹות  הּידים ׁשאין ּפי על ואף הּמׁשקין; ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּתרּומה
מן  מּטּמאֹות הן הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה מראׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻאּלא

ֵֶַהּספר.
.Âוגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין, מכתיבה]רצּועֹות [הריק ְְְְִִִִִִַָ

ּכׁשהן  וׁשּבּסֹוף, ׁשּבּתחּלה וׁשּלמּטן ׁשּלמעלן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּספר
וחמׁש ׁשמֹונים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק וספר לּספר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמחּברין
ּכפרׁשת  אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשּכתּוב ּומגּלה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָאֹותּיֹות,
ולא  הּידים. את מטּמאין אּלּו הרי - הארֹון" ּבנסע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ"וּיהי
ׁשיר  אפּלּו - הּקדׁש ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, תֹורה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּדברי
הּידים. את מטּמאין - חכמה ּדברי ׁשהן וקהלת, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשירים

.Ê.הּקדׁש ּכתבי מּכלל הּוא הרי וׁשּבדנּיאל, ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּתרּגּום
אֹו ּתרּגּום, ׁשּכתבֹו ועברית עברית, ׁשּכתבֹו ּתרּגּום ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָאבל

הּקדׁש ּכתבי עבריׁשּכתב עתיק]ּבכתב עברי אינן [כתב - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
העֹור, על אּׁשּורי, ּכתּובים ׁשּיהיּו עד הּידים; את ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמטּמאין

דיֹו.ּוב  ְִ
.Á ּפי הּכֹותב על אף ּבֹו, להתלּמד לּתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַ

הּידים  את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי .ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
.Ë חוטים]הּמׁשיחֹות על [- אף - לּספר ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

לּספר, מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן רּׁשאי ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפי
הּידים. את ְְִִֶַַַָמטּמאין

.È ּבזמן ּתיק - ספרים ּומטּפחֹות ספר, ׁשל ותבה ספר, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּתפּורֹות -[לספר]ׁשהן הּברכֹות אבל הּידים. את מטּמאין , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשל  הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ׁשל מאֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף
הּידים. את מטּמאין אינן - ְְִִֵֶַַַָָָּתֹורה

.‡È האפיקורסים]מיניםספרי הּידים.[- את מטּמאין אינן , ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
את  מטּמאה אינּה עֹומדת, ולמחיקה הֹואיל - ׂשֹוטה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּפרׁשת

ִַַָהּידים.

י  ¤¤ּפרק
א ּכל ‡. ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ּכלים הּמּטּמא ּבין דם ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי טבל - ׁשּיטּבל. עד , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לטבּול  קרא הּכתּוב וטהר"; הערב, עד וטמא יּובא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּבּמים

טמא. ֵָיֹום
אֹו·. מּזיבּות ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד

וכּיֹוצא  ׁשרץ מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻמּטמאת
מּדברי  ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין - ׁשמׁש הערב הּטעּון וכל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבֹו.
ׁשּיעריב  עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם ּבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻתֹורה

.ׁשמׁשֹו ְִ
ּפֹוסלטבּול ‚. הּתרּומה,[מטמא]יֹום ּומׁשקה הּתרּומה, אכלי ְְְְְֵֵֵַַַָָָ

יֹום  טבּול ּכיצד? הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹואכלי
מּפני  לטמאה, ׁשליׁשי עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּנגע
והרי  טּמאן, - ּתרּומה ׁשל ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
- קדׁש ׁשל ּבמׁשקין יֹום טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻהן
הּקדׁש, ּבאכלי נגע אם וכן לטמאה; רביעי הן והרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻטּמאן,
ּומׁשקה  חּלין ּבאכלי יֹום טבּול נגע אם אבל רביעי. ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֻעׂשאן

ּכּפּורים מחּסר ודין טהֹורין. הם הרי שטבל חּלין, וכיו"ב זב -] ְְְֲִִִִִֵֵַֻֻ
קרבנו] הביא הּוא.ולא אחד - הּקדׁש ּבנגיעת יֹום טבּול ְְִִֶֶַַָֹאֹו

ׁשנּיֹות  מׁשקין ׁשם ׁשאין הּדברים, אּלּו מּכל ל נתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנה
ּתחּלה הּמׁשקין אּלא ראשון]לעֹולם, מּמׁשקין [- חּוץ לעֹולם; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן - יֹום טבּול ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנגע
קדׁש היּו אם .רביעי, ְִִִֶָֹ

מהן,ּכל „. הּיֹוצאין מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אּלּו ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכגֹון

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון וחבריוואּלּו מּזב חּוץ זבה - -] ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ
יולדת] ּומׁשקין נדה טמאה. אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֻ

טמאין, אכלין אֹוכל אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּזב
קדם  מּמּנּו הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹאֹו
יֹום  טבּול וכן ּתחּלה. ׁשהן ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיטּבל,
ׁשאינן  ּבהם; נֹוגע ׁשהּוא ּכמׁשקין מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הן  הרי חּלין, ּבמׁשקה נגע אם אּלא ּכלל. אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמטּמאין
נגע  ואם ׁשליׁשי; הן הרי תרּומה, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָטהֹורין;

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, מחּסר אֹו הּוא קדׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֹֻּבמׁשקה
רביעי ועּתה ‰. ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לֹומר, צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ּכלים  מטּמא ונגע ׁשאין מׁשקה, מלאה ׁשהיא קדרה ,לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

היה  ואם טהֹור; הּכל חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻּבהן
היּו ואם טהֹורה. והּקדרה ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמׁשקה
ּבין  ּתרּומה מׁשקה ּבין טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָידיו
וחמ  יֹום. ּבטבּול ּׁשאין מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; ר מׁשקה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

ּוספק  ּפֹוסל; יֹום, טבּול ׁשּספק - טמאֹות מּידים יֹום ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָּבטבּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור ְְִִֵֶַַָָָהּידים,

.Â טמאֹות ואחד ׁשּידיו טמאֹות טהֹור ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָ
לטּמא  ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
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מּטבּול  ׁשּיצא ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מּמימי  אֹו מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻיֹום
ׁשהם  מּפני טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרגליו

ּבהן. ׁשּיּגע ְְִִֶֶַַָּכמׁשקין
.Ê לבארם מּכל ׁשהקּדמנּו הּדברים ׁשהאדם אּלּו למד אּתה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּולעֹולם  תֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֻֻיהיה
והּוא  סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻלא
הּבא  אֹו טמאין, מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
לטמאה  ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻֻראׁשֹו
אב  יהיּו - חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי  יהיה ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא  ׁשאם סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁש יהיה טמאים, ׁשּבארנּו.ּבמׁשקין ּכמֹו מּדבריהם, ני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ
.Áּבארנּו לעֹולם,ּכבר טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

לטמאה  ראׁשֹון ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹֹֻלא
ּכׁשאר  ּבמׁשקין נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמּדברי
ולא  ׁשליׁשי לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹהּכלים.

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹרביעי,
.Ë תֹורה האכלים מּדברי לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻ

סֹופרים  מּדברי תֹורה,ולא מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָֹ
ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי אֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאדם
מּדברי  לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ויהיּו ׁשני. ְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵָָָָָֻעׂשהּו

ְִסֹופרים.
.È חּטאת הּמׁשקין מי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

אדומה] לטמאה [פרה ראׁשֹון ויהיּו רגליו; ּומימי זב ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻֻורּקֹו
אם  וכן הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻמּדברי

נט  - ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין מאּונגעּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
אחרים  לטּמא לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָֻמּדברי
ּבין  ּבכלים ּבין ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָמּדבריהם.
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָּבאכלין
ּכיצד? מּדבריהם. ּורביעי ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּבארנּו.
נגע  ואם ׁשליׁשי; עׂשהּו תרּומה, ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָאם
ׁשנּיֹות  מׁשקין מֹוצא אּתה ואין רביעי. עׂשהּו קדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבמׁשקה
יֹום  טבּול מּמׁשקה חּוץ - ּתחּלה ׁשאינֹו מׁשקה ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלעֹולם,
ּפסּול  ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבקדׁש, ּכּפּורים מחּסר ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻאֹו

מטּמא. ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַמּדבריהם

יא  ¤¤ּפרק
האכל ‡. ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבאכל  נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור  הּוא הרי .אחר, ֲֵֵַָ

ולא ·. ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשני מטּמא  לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ

יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
יטמא" ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל אב,מהם הּׁשרץ נמצא . ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשני, ׁשּבּכלי והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי

- הּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהרי
ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; ְִִֶַַַַָהּפת

הּׁשליׁשי,‚. ּומטּמאים. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון
מטּמא  ולא ּומּנין ּפסּול ּבתרּומה. רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלאכל
אסּור  יֹום טבּול נמצא הּקדׁשים". מן יאכל ואחר ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֹוטהר;
ּוטבּול  ּפסלּה. ּבּה, נגע ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתרּומה
ׁשליׁשי  עֹוׂשה ׁשהּׁשני למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיֹום,

ְִָּבתרּומה.
ּומטּמאין.„. טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון

מטּמא  ואינֹו ּפסּול חמיׁשי הרביעי, עֹוׂשה רביעי ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
הּכתּוב  קרא ּוכבר יאכל"; לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ"והּבׂשר
למדּת, הּנה יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: 'טמא', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלּׁשני
לרביעי  ּומּנין ויּׂשרף. טמא ּבׁשני, ׁשּנגע הּקדׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבׂשר

וחמר: מּקל ּפסּול? ׁשהּוא ׁשהּוא ּבקדׁש ּכּפּורים ּמחּסר ּומה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
הּׁשליׁשי  - ּכּפרתֹו ׁשּיביא עד ּבקדׁש אסּור ּבתרּומה, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻמּתר
ּבקדׁש?! רביעי ׁשּיעׂשה ּדין אינֹו ּבתרּומה, ּפסּול ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא

טהֹור. החמיׁשי ֲֲִִַָָאבל
ּתאוה‰. עליו [חולין]ּבׂשר ּגזרּו טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֶַַַַָָָָָ

את  ּפֹוסל ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה, ּכׁשליׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּיהיה
יערבּו ׁשּלא ּכדי אּלא עליו, ּגזרּו ׁשּלא לי, ויראה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹהּתרּומה.
וידּמּו ּבֹו, ולׁשּגג לטעֹות ויבֹואּו הּקדׁש, ּבׂשר עם אֹותֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹהעם

ּבטמאה. אֹותֹו ויאכלּו קדׁש, והּוא חל זה ְְְְְֶֶֶַָָָֹֹֹֻׁשהּבׂשר
.Â טמאת לטּמא חּבּור הם הרי מׁשקין, ידי על אכלין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֻחּבּורי

ּבהם אכלין  למנֹות אחד ּכגּוף חׁשּובין הן אם ספק, והּדבר ; ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבֹו ׁשּנגעה האכל זה חֹוׁשבין אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹראׁשֹון

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, ְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻהּטמאה
.Ê אֹותן ועֹוׂשה תרּומה, אכלי ּפֹוסל - ׁשּבחּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

לֹומר, צרי ואין טּמאן; חּלין, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻׁשליׁשי.
מטּמא  ׁשהּוא - קדׁש ּבמׁשקה אֹו תרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם

.הּכל  ַֹ
.Áונעׂשּו ּפסלן קדׁש, ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי

ּת ונעׂשּו טּמאן הּקדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם אבל רביעי; חּלה. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
טהֹור; הּוא הרי תרּומה, ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאם
טהֹור  הּוא הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבּקדׁש רביעי .וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

.Ë ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי ּתרּומה, טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין
ואפּלּוּכתרּומה  רביעי; עֹוׁשהּו אינֹו ּבקדׁש, נגע ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ

- הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש, ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה
ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן ְְִִִֶֶַָָֻהּׁשליׁשי

.È ּומּתר הּקדׁש; את לאכל לֹו אסּור ׁשּבקדׁש, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻהאֹוכל
ּבקדׁש הּקדׁש,לּגע ּבֹו ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו חול]ואין של ביצים 3 בתוך -]- ְְְְֲִִִֵֵַַָ
ׁשהּוא  ּבחמיׁשי, אּלא קדׁש ׁשל ּברביעי יאכל לא זה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָטהֹור
.‡Èׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה, ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל
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מּטבּול  ׁשּיצא ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מּמימי  אֹו מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻיֹום
ׁשהם  מּפני טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרגליו

ּבהן. ׁשּיּגע ְְִִֶֶַַָּכמׁשקין
.Ê לבארם מּכל ׁשהקּדמנּו הּדברים ׁשהאדם אּלּו למד אּתה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּולעֹולם  תֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֻֻיהיה
והּוא  סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻלא
הּבא  אֹו טמאין, מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
לטמאה  ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻֻראׁשֹו
אב  יהיּו - חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי  יהיה ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא  ׁשאם סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁש יהיה טמאים, ׁשּבארנּו.ּבמׁשקין ּכמֹו מּדבריהם, ני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ
.Áּבארנּו לעֹולם,ּכבר טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

לטמאה  ראׁשֹון ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹֹֻלא
ּכׁשאר  ּבמׁשקין נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמּדברי
ולא  ׁשליׁשי לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹהּכלים.

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹרביעי,
.Ë תֹורה האכלים מּדברי לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻ

סֹופרים  מּדברי תֹורה,ולא מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָֹ
ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי אֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאדם
מּדברי  לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ויהיּו ׁשני. ְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵָָָָָֻעׂשהּו

ְִסֹופרים.
.È חּטאת הּמׁשקין מי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

אדומה] לטמאה [פרה ראׁשֹון ויהיּו רגליו; ּומימי זב ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻֻורּקֹו
אם  וכן הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻמּדברי

נט  - ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין מאּונגעּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
אחרים  לטּמא לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָֻמּדברי
ּבין  ּבכלים ּבין ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָמּדבריהם.
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָּבאכלין
ּכיצד? מּדבריהם. ּורביעי ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּבארנּו.
נגע  ואם ׁשליׁשי; עׂשהּו תרּומה, ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָאם
ׁשנּיֹות  מׁשקין מֹוצא אּתה ואין רביעי. עׂשהּו קדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבמׁשקה
יֹום  טבּול מּמׁשקה חּוץ - ּתחּלה ׁשאינֹו מׁשקה ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלעֹולם,
ּפסּול  ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבקדׁש, ּכּפּורים מחּסר ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻאֹו

מטּמא. ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַמּדבריהם

יא  ¤¤ּפרק
האכל ‡. ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבאכל  נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור  הּוא הרי .אחר, ֲֵֵַָ

ולא ·. ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשני מטּמא  לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ

יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
יטמא" ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל אב,מהם הּׁשרץ נמצא . ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשני, ׁשּבּכלי והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי

- הּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהרי
ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; ְִִֶַַַַָהּפת

הּׁשליׁשי,‚. ּומטּמאים. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון
מטּמא  ולא ּומּנין ּפסּול ּבתרּומה. רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלאכל
אסּור  יֹום טבּול נמצא הּקדׁשים". מן יאכל ואחר ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֹוטהר;
ּוטבּול  ּפסלּה. ּבּה, נגע ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתרּומה
ׁשליׁשי  עֹוׂשה ׁשהּׁשני למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיֹום,

ְִָּבתרּומה.
ּומטּמאין.„. טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון

מטּמא  ואינֹו ּפסּול חמיׁשי הרביעי, עֹוׂשה רביעי ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
הּכתּוב  קרא ּוכבר יאכל"; לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ"והּבׂשר
למדּת, הּנה יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: 'טמא', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלּׁשני
לרביעי  ּומּנין ויּׂשרף. טמא ּבׁשני, ׁשּנגע הּקדׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבׂשר

וחמר: מּקל ּפסּול? ׁשהּוא ׁשהּוא ּבקדׁש ּכּפּורים ּמחּסר ּומה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
הּׁשליׁשי  - ּכּפרתֹו ׁשּיביא עד ּבקדׁש אסּור ּבתרּומה, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻמּתר
ּבקדׁש?! רביעי ׁשּיעׂשה ּדין אינֹו ּבתרּומה, ּפסּול ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא

טהֹור. החמיׁשי ֲֲִִַָָאבל
ּתאוה‰. עליו [חולין]ּבׂשר ּגזרּו טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֶַַַַָָָָָ

את  ּפֹוסל ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה, ּכׁשליׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּיהיה
יערבּו ׁשּלא ּכדי אּלא עליו, ּגזרּו ׁשּלא לי, ויראה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹהּתרּומה.
וידּמּו ּבֹו, ולׁשּגג לטעֹות ויבֹואּו הּקדׁש, ּבׂשר עם אֹותֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹהעם

ּבטמאה. אֹותֹו ויאכלּו קדׁש, והּוא חל זה ְְְְְֶֶֶַָָָֹֹֹֻׁשהּבׂשר
.Â טמאת לטּמא חּבּור הם הרי מׁשקין, ידי על אכלין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֻחּבּורי

ּבהם אכלין  למנֹות אחד ּכגּוף חׁשּובין הן אם ספק, והּדבר ; ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבֹו ׁשּנגעה האכל זה חֹוׁשבין אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹראׁשֹון

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, ְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻהּטמאה
.Ê אֹותן ועֹוׂשה תרּומה, אכלי ּפֹוסל - ׁשּבחּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

לֹומר, צרי ואין טּמאן; חּלין, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻׁשליׁשי.
מטּמא  ׁשהּוא - קדׁש ּבמׁשקה אֹו תרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם

.הּכל  ַֹ
.Áונעׂשּו ּפסלן קדׁש, ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי

ּת ונעׂשּו טּמאן הּקדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם אבל רביעי; חּלה. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
טהֹור; הּוא הרי תרּומה, ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאם
טהֹור  הּוא הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבּקדׁש רביעי .וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

.Ë ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי ּתרּומה, טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין
ואפּלּוּכתרּומה  רביעי; עֹוׁשהּו אינֹו ּבקדׁש, נגע ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ

- הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש, ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה
ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן ְְִִִֶֶַָָֻהּׁשליׁשי

.È ּומּתר הּקדׁש; את לאכל לֹו אסּור ׁשּבקדׁש, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻהאֹוכל
ּבקדׁש הּקדׁש,לּגע ּבֹו ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו חול]ואין של ביצים 3 בתוך -]- ְְְְֲִִִֵֵַַָ
ׁשהּוא  ּבחמיׁשי, אּלא קדׁש ׁשל ּברביעי יאכל לא זה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָטהֹור
.‡Èׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה, ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל
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עד  הּתרּומה את לאכל אסּור זה הרי - הּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
ּבאכילה ׁשּיטּבל  טהֹורה; היא והרי ּבתרּומה, לּגע ּומּתר ; ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

מעלה לא[חומרה]עׂשּו ּבנגיעה ּדברים , ּבּמה מעלה. עׂשּו ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹ
ּבֹו ׁשּנתערבה ּתבׁשיל אבל עצמּה. ּבתרּומה ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָאמּורים?
זה  הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ׁשם אין אם - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּתרּומה
ּבתרּומה. לּגע מּתר ׁשהּוא ּכדר ּתבׁשיל, מאֹותֹו לאכל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻמּתר

.·È על ׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה, ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל
הּתרּומה, לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - הּתרּומה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא  טמאה הּתרּומה, ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

הּקדׁש טהרת אצל על ׁשּנעׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל . ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּבקדׁש, רביעי ׁשעֹוׂשה ל ׁשאין - טהֹור הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהּקדׁש,

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש ְִִֶֶֶַָֹֹאּלא
.‚È הּוא - ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור 'קדׁש' ְְְְֳִִִֶַַַָָָָֹֻּכל

ּובׂשר  קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון המקּדׁשין; מּקדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקדׁש
נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות קּלים, חלות קדׁשים הם [רקיקים ְְִִִִֵַַָָָָ

במים] ׁשּקדׁשּושנילושו והּמנחֹות הּזבח, עליהן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשחט
ׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבּתּנּור.[השחימו]ּבכלי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּזבח, עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
ּכחּלין, ולא ּכקדׁש לא אינם - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹֻוהּמנחֹות

ּכתרּומה. ְִֶָָאּלא
.„Èתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים, שאכל החּלה, זר [שמשלם ְְְְִִֵַַַַָָ

ּכתרּומה.תרומה] הן הרי - ְְְֲִֵֵָָֻוחמׁשּה
.ÂË הופרשו]הּטבל שלא והמדּמע[פירות שנפלו , [חולין ְְֶֶַַָֻ

תרומה] הּטבּולה לתוכן ועּסה ׁשני, ּומעׂשר תרּומה, וגּדּולי ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ
ּפסּול, וׁשני ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין; הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻלחּלה

ׁשליׁשי. ּבהן ְְִִֵֶָואין
.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

העּסה  אֹותּה ׁשּתעׂשה לחּלה, הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
לא  - ּתלּויה וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשין ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה;

נׂשרפת  ולא .נאכלת, ְְֱִֶֶֶֶֶֹ

ה'תשע"ג  תשרי כ"ג שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. עׂשרה על [חומרות]אחת לּקדׁש חכמים עׂשּו ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכלים  ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָהּתרּומה,
גדולים] בתוך ׁשּמא [קטנים ּגזרה לקדׁש; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתרּומה,

הּכלי ּפי ּכׁשפֹופרת[הגדול]יהיה בֹו יהיה ולא -]צר, [שבפי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ
מקוואות]הּנֹוד עירוב ּכאּלּו[שיעור ׁשּבתֹוכֹו הּכלים ונמצאּו , ְְְְְִִִֵֶַַ

ּב לא ׁשּבּכלי, ּבּמים אמּורים?טבלּו ּדברים ּבּמה ּמקוה. ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
טהֹור; הּטמאין, הּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשהיה
לּכלים  עלתה טבילה, לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא היה אם ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָאבל

ּבקדׁש. ּבהן להׁשּתּמׁש אפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹׁשּבתֹוכֹו,
ּבית ·. ולא ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹּכלי

צביעתֹו ׁשּבבית אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ׂשפתיו; ׁשּבעבי ְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאצּבע
האצבע] הנחת מקום חֹוׁשׁש[- ואינֹו ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין; ,ְְְִֵֵֶ

ּתֹוכֹו. ויטּמאּו ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ׁשּבפיו מׁשקין יּגעּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּמא

נטמאּו אם לקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָֹּבּמה
ּכּלן. נטמאּו ְְֲִָָֻאחֹוריו,

הּמדרס‚. את זב]הּנֹוׂשא ּתרּומה [של עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר , ְְִִִֵֶַַָָָָֻ
הּתרּומה  ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוׂשא ואין הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאחד
ּפי  על אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה; היא הרי ּבּמדרס, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנֹוגעת
וטּמאּה לּקדׁש, חבית ׁשּנׂשא ּבאחד היה מעׂשה ּבֹו. נגע ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא
את  ׁשהּנֹוׂשא ּגזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנׂשא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבּמדרס
עם  ּבמדרס אּלא ּגזרּו ולא הּקדׁש; את יּׂשא לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהּמדרס,
נגע  ולא הֹואיל - ונׂשא עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּקדׁש,

טהֹור. הּקדׁש הרי ֲֵֶֶַַָֹֹּבּקדׁש,
מן „. ונזהרין טהֹורין ׁשהן ּפי על אף - תרּומה אֹוכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבגדי

לּקדׁש מדרס ּבגדיהם הרי .הּטמאֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֻ
מפּצל‰. ׁשהּוא מחלקים]ּכלי וקֹורֹותיו [מורכב ולּוחֹותיו , ְְְְִֶָָָֻ

וכּיֹו מּטה ּכגֹון וצרימקּׁשרֹות, נטמא, אם - ּבּה צא ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻ
ּכׁשהּוא  ּכאחת, ּכּלֹו להטּבילֹו לֹו יׁש - לתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻלהטּבילֹו

ּומנּגב מּתיר - לקדׁש אבל מנקה]מקּׁשר. ׁשם [- יׁש ׁשּמא , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל, החֹוצץ; ְְִֵֵַַַַָָָּדבר

.Âהּנגמרין מלאכתם]ּכלים גמר היה [- אפּלּו - ּבטהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ
צריכין  אּלּו הרי - ּבהן ונזהר חכמים, ּתלמיד אֹותן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
- לתרּומה אבל ׁשמׁש. הערב צריכין ואינן לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה  ּומּפני ּבטהרה. נעׂשּו ׁשהרי טבילה, ּבלא ּבהן ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּתּמׁש
ׁשּיּגע  הארץ עם רק מּׁשּום ּגזרּו לקדׁש? טבילה ּבהן ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהצריכּו

ׁשּנגמרּו. אחר לח הּוא ועדין מלאכה, ּבׁשעת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָּבהן
.Êמצרף -]הּכלי אחד לגוש אבל [מחשיב לקדׁש, ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

מּזה, זה ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹלא
ּכל  נטמא - מהם ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֻּכגֹון
ּדבריהם  ׁשל הּמעלֹות, וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּבּכלי
זהב, עׂשרה אחת "ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהן;
הּוא  הרי ּׁשּבּכף, מה 'ּכל חכמים: אמרּו - קטרת" ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלאה
ּׁשעליו  מה מצרף ,ּתֹו לֹו ׁשאין ּכלי אפּלּו אחד'. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּכגּוף
העֹור, ּגּבי על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלקדׁש;

ּבזה.ו  זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
.Á ונטמא ּביניהן, אחר ודבר הּכלי, ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיּו

לּכלי צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם - מּׁשניהן [כגון אחד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
במנחתו] להקרבה ואם שנדרש הּכל; ונטמא מצרפן הּכלי ,ְְְְְְִִִַַָָָֹ

לּכלי צרי קרבן]אינֹו שיירי ׁשּנגעה [כגון זה אּלא נטמא לא , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבלבד. הּטמאה ְְִַַָֻּבֹו

.Ë לּמים מחּבר האחד והּצּבּור אחד, ּבכלי צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיּו
ׁשניהן  נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחֹורי
האכל  זה מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבצרּוף
ּבּמים  הּטמא נגע הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהמחּבר
אם  ספק, והּדבר להם; המחּבר האכל נטמא הּכלי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשאחֹורי
הּצרּוף  מחמת נטמא לא אֹו הּכלי, ּבצרּוף הּׁשני האכל .נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

.Èקדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא, קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל
והּטמא  ּבטהרתֹו, הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
ספק, ּבּדבר יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום, טבּול ּבא ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.
הּכלי, צרּוף מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָאם
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מן  ׁשּׂשבע ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאֹו
נטמא]הּטמאה כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִַָֹֻ

.‡È טהֹור ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש הּׁשליׁשי הרביעי וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
נטמא  זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ּכמֹוׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבמׁשקה  נגע אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו.
ּפסלֹו. לא ְְָָֹתרּומה,

.·Èחברֹו ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמי
ּבלּולה  ידֹו היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל -ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

רטובה] חברּתּה;[- נטמאת נגע, ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבמׁשקה
אבל  ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוצרי
חברּתּה, נטמאת לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתרּומה
ידֹו להטּביל צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָואפּלּו

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשּנטמאת,
.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ

מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים [טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע ּפיהּו[מקל]לא לתֹו חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲִֵֶֶַַָָָֹ
ּבאכלין  טמאה נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי -ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
הּקדׁש ׁשחּבת מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֻׁשל

ְְַַָמכׁשרּתן.
.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
ׁשהכ  ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל הרי נגע - ׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ
הכׁשר  לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני .זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ
טבילה  צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר
ּכּפּורים  ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
לקדׁש? טבילה הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻמּתרין
ּדעּתם; והּסיחּו הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
אּלא  זֹו מעלה עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹוׁשּמא
טבילה. קדם ּבּקדׁשים נֹוגעים - לנגיעה אבל ְְְֲֲֳִִִִִִֶַַָָָָָֹלאכילה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּומחּסרי
.ÊË ּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש

מן  ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין
של:] אֹותן [מהכלל עׂשּו - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָָ'הּכלי

אּלא  הּקדׁש, טהרת על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻּבּקדׁש
טהרת הרי על ׁשּנעׂשּו חּלין ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻ

טהֹור  והּׁשליׁשי ּפסּול, והּׁשני ּבהן, טמא הראׁשֹון - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּקדׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֻּכחּלין,

יג  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. ואּלּו[חומרות]חמׁש ּבבגדים; חכמים אֹותן עׂשּו , ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָ

מדרס הארץ, עּמי ּבגדי -]הן: הזב חּליהן [כמדרס לאֹוכלי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ְְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָָָּבטהרה;
מעׂשר  לאֹוכלי מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּבארנּו.
- 'ּפרּוׁשים' הּנקראין והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשני.

אפּלּו טהֹור הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאינם
לאֹוכלי  מדרס ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָאם
אבל  לּקדׁש; מדרס תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹתרּומה
אֹוכלי  ּובגדי לּקד ׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאֹוכלי
אדּמה; ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקדׁש,

לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור ְֲֵֶַַַַָָָָֹאבל
ּבלא ·. ׁשּטבל מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ׁשּיתּכּון  עד ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻכּונה
טהרה  ּבחזקת זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. ְְְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלטּבל

החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור [בטהרה]למעׂשר, ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ
ואסּור  לקדׁש, החזק - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻלתרּומה,
החזק  לחמּור ׁשהּטֹובל לּכל, החזק - לחּטאת טבל ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻלחּטאת;
טהֹור  זה הרי - אּלּו מּכל לאחד נתּכּון ולא סתם, טבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּקל.

ּבלבד  ידיו,לחּלין הּנֹוטל וכן למעׂשר. אפּלּו ּכׁשהיה וטמא , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ומעלה  הּמעׂשר ּומן למעׂשר. אפּלּו ּכּונה צרי - הטּבילן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָאֹו
הּמעלֹות  וכל ּכּונה. צרי אינֹו לחּלין, אבל ּכּונה; ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֻצרי
מּכל  וטבל הֹואיל - ּתֹורה ּדין אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָהאּלּו,

לּכל. טהֹור הּוא הרי ֲֵַָָֹמקֹום,
נטמא ‚. - מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹמי

ׁשנּיה; ּפעם ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהּסח
ׁשמׁש הערב צרי לתרּומה,[שקיעה]ואינֹו טהֹורֹות ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּלא  אני 'יֹודע ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את ְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹוהּסיע
ׁשהּידים  הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנטמאּו
הּמּסיח  ׁשּכל - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעסקנּיֹות.
ולא  מת, מּטמאת עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹֻּדעּתֹו,
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזיה צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹידע

מת] ּבמת,[כטמא נטמא ׁשּלא ידע ואם הּדעת; הּסח מּפני ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשמׁש והערב טבילה צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהּסיח
האּלּו הּטבילֹות ׁשּכל הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. ְְְִִֵֶַַָָָָָָאף

ְִִֵֶמּדבריהם.
ּבּׁשוקים „. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא  טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת  ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה  הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - .טמאה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּנמצא ‰. הּכלים נמצאּוּכל אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים ין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ

הּטבילה  לבית ירידה הּכלים ּדר על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא  אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין
ׁשּלא  ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום  מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טהֹורין. טֹוב ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא
יֹום  ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט

ׁשּלּה ׁשביעי עׂשר .ׁשלׁשה ְְִִֶָָָָֹ
.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין טהורה מצא אם [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
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מן  ׁשּׂשבע ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאֹו
נטמא]הּטמאה כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִַָֹֻ

.‡È טהֹור ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש הּׁשליׁשי הרביעי וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
נטמא  זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ּכמֹוׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבמׁשקה  נגע אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו.
ּפסלֹו. לא ְְָָֹתרּומה,

.·Èחברֹו ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמי
ּבלּולה  ידֹו היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל -ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

רטובה] חברּתּה;[- נטמאת נגע, ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבמׁשקה
אבל  ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוצרי
חברּתּה, נטמאת לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתרּומה
ידֹו להטּביל צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָואפּלּו

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשּנטמאת,
.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ

מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים [טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע ּפיהּו[מקל]לא לתֹו חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲִֵֶֶַַָָָֹ
ּבאכלין  טמאה נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי -ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
הּקדׁש ׁשחּבת מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֻׁשל

ְְַַָמכׁשרּתן.
.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
ׁשהכ  ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל הרי נגע - ׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ
הכׁשר  לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני .זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ
טבילה  צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר
ּכּפּורים  ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
לקדׁש? טבילה הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻמּתרין
ּדעּתם; והּסיחּו הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
אּלא  זֹו מעלה עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹוׁשּמא
טבילה. קדם ּבּקדׁשים נֹוגעים - לנגיעה אבל ְְְֲֲֳִִִִִִֶַַָָָָָֹלאכילה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּומחּסרי
.ÊË ּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש

מן  ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין
של:] אֹותן [מהכלל עׂשּו - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָָ'הּכלי

אּלא  הּקדׁש, טהרת על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻּבּקדׁש
טהרת הרי על ׁשּנעׂשּו חּלין ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻ

טהֹור  והּׁשליׁשי ּפסּול, והּׁשני ּבהן, טמא הראׁשֹון - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּקדׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֻּכחּלין,

יג  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. ואּלּו[חומרות]חמׁש ּבבגדים; חכמים אֹותן עׂשּו , ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָ

מדרס הארץ, עּמי ּבגדי -]הן: הזב חּליהן [כמדרס לאֹוכלי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ְְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָָָּבטהרה;
מעׂשר  לאֹוכלי מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּבארנּו.
- 'ּפרּוׁשים' הּנקראין והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשני.

אפּלּו טהֹור הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאינם
לאֹוכלי  מדרס ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָאם
אבל  לּקדׁש; מדרס תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹתרּומה
אֹוכלי  ּובגדי לּקד ׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאֹוכלי
אדּמה; ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקדׁש,

לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור ְֲֵֶַַַַָָָָֹאבל
ּבלא ·. ׁשּטבל מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ׁשּיתּכּון  עד ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻכּונה
טהרה  ּבחזקת זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. ְְְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלטּבל

החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור [בטהרה]למעׂשר, ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ
ואסּור  לקדׁש, החזק - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻלתרּומה,
החזק  לחמּור ׁשהּטֹובל לּכל, החזק - לחּטאת טבל ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻלחּטאת;
טהֹור  זה הרי - אּלּו מּכל לאחד נתּכּון ולא סתם, טבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּקל.

ּבלבד  ידיו,לחּלין הּנֹוטל וכן למעׂשר. אפּלּו ּכׁשהיה וטמא , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ומעלה  הּמעׂשר ּומן למעׂשר. אפּלּו ּכּונה צרי - הטּבילן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָאֹו
הּמעלֹות  וכל ּכּונה. צרי אינֹו לחּלין, אבל ּכּונה; ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֻצרי
מּכל  וטבל הֹואיל - ּתֹורה ּדין אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָהאּלּו,

לּכל. טהֹור הּוא הרי ֲֵַָָֹמקֹום,
נטמא ‚. - מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹמי

ׁשנּיה; ּפעם ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהּסח
ׁשמׁש הערב צרי לתרּומה,[שקיעה]ואינֹו טהֹורֹות ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּלא  אני 'יֹודע ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את ְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹוהּסיע
ׁשהּידים  הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנטמאּו
הּמּסיח  ׁשּכל - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעסקנּיֹות.
ולא  מת, מּטמאת עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹֻּדעּתֹו,
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזיה צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹידע

מת] ּבמת,[כטמא נטמא ׁשּלא ידע ואם הּדעת; הּסח מּפני ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשמׁש והערב טבילה צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהּסיח
האּלּו הּטבילֹות ׁשּכל הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. ְְְִִֵֶַַָָָָָָאף

ְִִֵֶמּדבריהם.
ּבּׁשוקים „. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא  טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת  ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה  הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - .טמאה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּנמצא ‰. הּכלים נמצאּוּכל אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים ין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ

הּטבילה  לבית ירידה הּכלים ּדר על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא  אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין
ׁשּלא  ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום  מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טהֹורין. טֹוב ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא
יֹום  ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט

ׁשּלּה ׁשביעי עׂשר .ׁשלׁשה ְְִִֶָָָָֹ
.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין טהורה מצא אם [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
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היא] טמאה היא או הרי - הּימים ּבׁשאר ּבין טֹוב  ּביֹום ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵַָָ
טמאה. טמאה, ואם טהֹורה; טהֹורה, אם ְְְְְִִֵֵָָָָָָּכמֹוה:

.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל
וכל  מקֹום; ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻעליהם
ׁשהּפרּוׁשים  - טהֹורים ּבירּוׁשלים, ּבּצדדין הּנמצאים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻהרּקין
הארץ. עּמי ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ׁשּמהּלכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהם

הּדר ׁשּבאמצע - הרגל יׂשראל ּובׁשעת ׁשּכל טהֹורים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּברגל  ׁשהּטמאים טמאים, וׁשּבּצדדין ּברגל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורים

הּדרכים  לצּדי ּפֹורׁשין והן .מּועטין, ְְְְִִִִֵֵַָָ
.Ë ּכן - ׁשליׁשי עֹוׂשה והּׁשני ׁשני, עֹוׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי  ספק עֹוׂשה ׁשני ּוספק ׁשני, ספק עֹוׂשה ראׁשֹון .ספק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶ
.È ׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּתרּומה

אם  לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו, ּבטמאה נׂשרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתֹורה
נגע  לא אֹו זה ּבאב .נגע ְֶַַָָָֹ

.‡È אֹוכלין ואין עליהם; ׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָויׁש
אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא ּבהם, לֹו ׁשּנסּתּפק אכלין ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותן
הּתרּומה, עליהם ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ׂשֹורפין. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קדׁשים  לֹומר צרי .ואין ְִִֵַָָָ
.·È,לעֹולם ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין - ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל

ולא  אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואין
.ׂשֹורפין  ְִ

.‚È ּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
הּפרס ּבית על הן: ואּלּו קבר]מּדבריהם; בה שנחרש ,[שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

ועל  הארץ, עם ּבגדי ועל העּמים, מארץ הּבא עפר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועל
אדם  רגלי מי ועל הּנמצאים; הרּקין ועל הּנמצאים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּכלים
ידּוע  ואין למחצה, מחצה ּבהמה רגלי ּבמי ׁשּנתערב ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמא

נ  אם ּכיצד? ּבטלּו. לא אֹו מראיהן ּבטלּו ּתרּומה אם טמאת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבספק, טמאתֹו ׁשעּקר ּפי על אף - אּלּו מּׁשּׁשה אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמחמת
הּתֹורה  מן טמאתם אּלּו, ספקֹות ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף; זֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻהרי

ׁשהּמת ׁשּנגעה - ּתרּומה ואחד הּתֹורה. מן טמאין והּזב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מהן  אחת מחמת ׁשּנטמאת אֹו אּלּו, טמאֹות מּׁשׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻּבאחת
אם  אבל ּתּׂשרף. זֹו הרי - מהן לאחת ׁשליׁשי היא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוהרי
העּמים, ּובארץ הּפרס ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנסּתּפק
אּלּו, רגלים ּומי ורּקין וכלים ּבבגדים נגע אם נגע, לא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻאֹו
מּפני  טמאתן ׁשעּקר מּפני ּתֹולין; אּלּו הרי - נגע לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻאֹו
טמאין, ּתאמר ואם טמאין, אֹו הם טהֹורין ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהּספק,
ׂשֹורפין  ואין ספקֹות, ׁשני ונמצאּו נגע; לא ׁשּמא נגע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתֹולין אּלא ספקֹות, ׁשני ְְְְִֵֵֵֶֶַַָעל

יד  ¤¤ּפרק
ספק ׁשנים ‡. (א) הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָ

הּמים; ּפני על צפה טמאה ספק (ב) לּמקוה; ׁשאּובים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמים
טמאים  עצמן לטמאת אבל אחרים, לטּמא מׁשקין ספק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻ(ג)
לטּמא  ּבין עצמן, לטמאת ּבין - הּידים ספק (ד) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻמּספק;
סֹופרים; ּדברי ספק (ה) מּטמאתן; ידים לטהרת ּבין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻאחרים,
נגעים; ספק (ח) הּקרּבנֹות; ספק (ז) החּלין; ספק ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֻ(ו)

רׁשּות  ספק (יא) ׁשרצים; ספק (י) ועֹומד; עֹובר ספק ְְְְְְִֵֵֵֵֵָ(ט)
רׁשּיֹות  ׁשּתי ספק (יב) .הרּבים; ְְְִֵֵַָֻ

מים ספק ·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻ
נפלּו, לא אֹו נפלּו ספק ּפסלּוהּו; לּמקוה, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשאּובין
ספקֹו - ּבהן אין אֹו ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבכׁשרּותֹו הּמקוה והרי זֹוטהֹור, ּבמקוה לֹו מֹורין ואין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ועׂשה, טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלטּבל

טהֹורֹות. ְֳָָטהרֹותיו
צף ‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק

ּבקרקעֹות, ׁשהיּו ּבין ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
זה  הרי - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו לּמים, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻוירד

ׁשּנגע  ּבוּדאי ׁשּידע עד צפה טהֹור, טמאה 'ספק אמרּו ולא ; ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּנתלין וכל ּבלבד. לׁשרץ אּלא במים]טהֹור', ונוגעים [בחבל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

המים]והּנגררין ּכמּנחין.[על הם הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָֻ
ׁשהיה ׁשרץ „. אֹו הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי, מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּבׂשר  אֹו נבלה נּמֹוחה ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻמּנח
ּפני  על הּצפין זרע, ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמת
הּיחיד  ּברׁשּות ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמים
ּפני  על צף ׁשרץ ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָטמא,
ּוספקֹו הּמים, ּפני על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמים
ּפני  על צף חּטאת ּומי חּטאת, מי ּגּבי על מּנח היה ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.
לפיכ ּכמּנח; אינֹו אֹו ּכמּנח, הּוא אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻהּמים

טהֹור  ׁשּספקֹו לי .יראה ְִֵֵֶֶָָ
.‰הּמים,ּכדר ּפני על צפה טמאה ספק  חכמים ׁשּטהרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

על  הּצפה טהרה ספק טהרּו ּכ - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּבין
הּמי  ׁשהיא ּפני ערבה ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין ם, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתֹוכּה, ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר מת, ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָטמא
הּכּכר  והרי הּניר, ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי לתֹוכּה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוירדּו
נגע  וספק הּמים, לבין ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים, ּפני על ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָצף

כיכר]צּדֹו ּבטהרתֹו,[של הּוא הרי - נגע לא ספק ּבערבה ְֲֲֳִֵֵֵַָָָָָָֹ
צף. ׁשהּוא ְִֵֶָמּפני

.Âהּגת ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא יין]ׁשרץ דריכת [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהיא  מּפני טהֹור, ספקֹו ּולפֹועלין, טמא; ספקֹו לתרּומה, -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָ

צפה. ְָָָֻטמאה
.Ê,עצמן ּולטמאת טהֹור; אחרים, לטּמא - מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק

ּוזרקן  טמאים, מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו, מּקל היה ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹטמא.
אם  וכן טהֹורֹות. אּלּו הרי נגעּו, ספק - טהֹורֹות ּכּכרֹות  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָלבין
- נגעּו לא אֹו זה, ּבכלי טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹנסּתּפק
אּלּו מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָהרי
הּמׁשקין  הרי - נגעּו לא אֹו אחרים, ּבמׁשקין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֹהּטמאין
לבין  רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאחרים
טהֹורין, מׁשקין לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשקין
ּבספק. טמאין אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹספק

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
.Á ידֹוחבית את הּטמא ּופׁשט מׁשקין, מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל  ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק טמאין לאוירּה, הּמׁשקין - נגע א ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ
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נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית  הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא  מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין  הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הרי  הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין  והּפת .הּתּנּור ְְִַַַַ
.Ë שוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפך ּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

טיפות] לא טיפות ספק עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹ
טהֹור. ספקֹו - ְְִֵָנּתזּו

.È אחר זּלף ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ
הרי  עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד  הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה  ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו טמא, הּיחיד מׁשקין,ּברׁשּות ּכאן אין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡È ּבין ספק אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
ּכּכרים  ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳִִֵֵַָָָָָָָָָָלטהרתן
ּולפניו  טמאֹות ידיו ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹטמאין,
ידיו  ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשני
נגע  טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת

ּבּטמא  ספק מהם ׁשהיּוּבאחת אֹו נגע, ּבּטהֹורה ספק נגע ה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ונגע  טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָידיו
ידיו  ׁשהיּו אֹו נגע, ּבּטהֹור ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאחד
טהֹור, וכּכר טמא ּכּכר ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָאחת
טמאה  אֹו ּבּטהֹור ּוטהֹורה ּבּטמא טמאה ספק ּבׁשניהם, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָונגע
ּכמֹות  והּכּכרים ׁשהיּו, ּכמֹות הּידים - ּבּטמא ּוטהֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּטהֹור
ספק  נטלן, אֹו והטּבילן טמאֹות ידיו היּו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָׁשהיּו.
ספק  ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ּכׁשרים ּבהם ׁשּטהרן ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּמים
על  חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבהם ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָיׁש

טהֹורֹות  ידיו הרי - היה לא ספק .ידֹו ְֲֵֵָָָָָָֹ
.·È אֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה

ּבאחת  נגע ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו
טהֹורֹות  טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות .מהן ְְֳִִֵֶֶֶָָָֹֹ

ה'תשע"ג  תשרי כ"ד רביעי יום

טו  ¤¤ּפרק
וׁשתה ספק ‡. טמאין אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

ׁשּבא  ספק אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשקין
ׁשאּובין, מים עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֻראׁשֹו
אכלין  אכל אם וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹספק

ׁשאּובין  ּבמים ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו אֹוטמאין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
לא  ספק אּלּו, ּבטהרֹות נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹנפלּו

טהֹורֹות  אּלּו טהרֹות הרי - אכלין נגע ספק האֹוכל וכן . ְְְְֲֳִֵֵֵֵֵַָָָָ
הּוא  הרי - ּבספק טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָטמאים,

ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן מדרבנן]טהֹור; וכן [טמאה טהֹור. , ְְְְֵֵֵָָָָָ

- סֹופרים מּדברי ׁשהן הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹֻּכל
טמא; ספקֹו סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָספקֹו
וארץ  הּפרס ּבית ּכגֹון ּבספק, טמא עצמֹו האב היה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּגען, על ׂשֹורפין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעּמים,

והן ספק ·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ
ׁשּנֹולד  ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל  טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית  טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, .הּספקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
ספק ספק ‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

זיבֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
לאכל  וטהר אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו

חֹובה  עליו הּׁשאר ואין ּבהלכֹות ּבּקדׁשים; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכּפרה. ְְֵַָָֻמחּסרי

לטמאהספק „. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? טימאו נגעים לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹות הכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.
ּתחת ספק ‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ספק  ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהאילן,
והּמצרע  האילן ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא
לא  ספק הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹעֹובר

טהֹור  ספקֹו - .עמד ְֵַָָ
.Â הּנזרקין ספק ספק זה ּדבר ׁשרצים, אֹו ׁשרץ זרק ּכיצד? ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּטמאֹות, לבין טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטמא
הּטהֹור  הּכּכר ּומצא הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹספק
ואין  מציאתן, ּכׁשעת - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשאינֹו
הן  הרי אּלא ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹומרין:

מציאתן. ְְִִַָָּכׁשעת
.Ê ּתרּומה,הּׁשרץ ׁשל ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

נחה  ׁשּלא מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹספק
ונגעהּטמאה  ּבֹו, מהּלכת היתה חי [השרץ]; ספק ּבּכּכרֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבזמן  אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּכּכרֹות  הרי ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנטלּתּו
ּבפיה, מת ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָטמאֹות;

החלּד ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן ּבפי הרי והּנבלה ה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
- ּביניהן הּטהֹורים ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכלב,
מנּקרין  היּו קבּוע. מקֹום לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻספקֹו
מּספק  למפרע ּומטּמאין ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבהן

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו ְְְִִִִֵֶַָָָאם
.Á ּברׁשּות ספק מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

טהֹור  ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק היתה הרּבים, ; ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת
ּברׁשּות  אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,
.Ë הּיחיד ספק ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּברׁשּות  הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
ואין  מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
איזה  ידּוע ואין מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָידּוע
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נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית  הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא  מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין  הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הרי  הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין  והּפת .הּתּנּור ְְִַַַַ
.Ë שוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפך ּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

טיפות] לא טיפות ספק עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹ
טהֹור. ספקֹו - ְְִֵָנּתזּו

.È אחר זּלף ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ
הרי  עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד  הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה  ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו טמא, הּיחיד מׁשקין,ּברׁשּות ּכאן אין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡È ּבין ספק אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
ּכּכרים  ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳִִֵֵַָָָָָָָָָָלטהרתן
ּולפניו  טמאֹות ידיו ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹטמאין,
ידיו  ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשני
נגע  טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת

ּבּטמא  ספק מהם ׁשהיּוּבאחת אֹו נגע, ּבּטהֹורה ספק נגע ה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ונגע  טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָידיו
ידיו  ׁשהיּו אֹו נגע, ּבּטהֹור ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאחד
טהֹור, וכּכר טמא ּכּכר ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָאחת
טמאה  אֹו ּבּטהֹור ּוטהֹורה ּבּטמא טמאה ספק ּבׁשניהם, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָונגע
ּכמֹות  והּכּכרים ׁשהיּו, ּכמֹות הּידים - ּבּטמא ּוטהֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּטהֹור
ספק  נטלן, אֹו והטּבילן טמאֹות ידיו היּו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָׁשהיּו.
ספק  ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ּכׁשרים ּבהם ׁשּטהרן ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּמים
על  חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבהם ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָיׁש

טהֹורֹות  ידיו הרי - היה לא ספק .ידֹו ְֲֵֵָָָָָָֹ
.·È אֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה

ּבאחת  נגע ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו
טהֹורֹות  טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות .מהן ְְֳִִֵֶֶֶָָָֹֹ

ה'תשע"ג  תשרי כ"ד רביעי יום

טו  ¤¤ּפרק
וׁשתה ספק ‡. טמאין אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

ׁשּבא  ספק אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשקין
ׁשאּובין, מים עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֻראׁשֹו
אכלין  אכל אם וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹספק

ׁשאּובין  ּבמים ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו אֹוטמאין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
לא  ספק אּלּו, ּבטהרֹות נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹנפלּו

טהֹורֹות  אּלּו טהרֹות הרי - אכלין נגע ספק האֹוכל וכן . ְְְְֲֳִֵֵֵֵֵַָָָָ
הּוא  הרי - ּבספק טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָטמאים,

ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן מדרבנן]טהֹור; וכן [טמאה טהֹור. , ְְְְֵֵֵָָָָָ

- סֹופרים מּדברי ׁשהן הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹֻּכל
טמא; ספקֹו סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָספקֹו
וארץ  הּפרס ּבית ּכגֹון ּבספק, טמא עצמֹו האב היה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּגען, על ׂשֹורפין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעּמים,

והן ספק ·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ
ׁשּנֹולד  ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל  טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית  טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, .הּספקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
ספק ספק ‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

זיבֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
לאכל  וטהר אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו

חֹובה  עליו הּׁשאר ואין ּבהלכֹות ּבּקדׁשים; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכּפרה. ְְֵַָָֻמחּסרי

לטמאהספק „. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? טימאו נגעים לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹות הכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.
ּתחת ספק ‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ספק  ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהאילן,
והּמצרע  האילן ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא
לא  ספק הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹעֹובר

טהֹור  ספקֹו - .עמד ְֵַָָ
.Â הּנזרקין ספק ספק זה ּדבר ׁשרצים, אֹו ׁשרץ זרק ּכיצד? ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּטמאֹות, לבין טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטמא
הּטהֹור  הּכּכר ּומצא הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹספק
ואין  מציאתן, ּכׁשעת - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשאינֹו
הן  הרי אּלא ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹומרין:

מציאתן. ְְִִַָָּכׁשעת
.Ê ּתרּומה,הּׁשרץ ׁשל ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

נחה  ׁשּלא מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹספק
ונגעהּטמאה  ּבֹו, מהּלכת היתה חי [השרץ]; ספק ּבּכּכרֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבזמן  אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּכּכרֹות  הרי ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנטלּתּו
ּבפיה, מת ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָטמאֹות;

החלּד ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן ּבפי הרי והּנבלה ה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
- ּביניהן הּטהֹורים ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכלב,
מנּקרין  היּו קבּוע. מקֹום לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻספקֹו
מּספק  למפרע ּומטּמאין ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבהן

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו ְְְִִִִֵֶַָָָאם
.Á ּברׁשּות ספק מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

טהֹור  ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק היתה הרּבים, ; ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת
ּברׁשּות  אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,
.Ë הּיחיד ספק ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּברׁשּות  הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
ואין  מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
איזה  ידּוע ואין מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָידּוע
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אחד  ׁשהיה אֹו ּבמּׂשא, מטּמא הּטמא הּדבר היה אם - ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהסיט
על  ידּוע ואין מהן, אחד על והאהיל ּבאהל, מטּמא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמהן

טהֹור  זה הרי - האהיל מהן רׁשּות איזה ׁשּספק ּפי על אף . ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
אין  טבלּת, 'אם לֹו: אֹומרין לּׁשאל, ּכׁשּיבֹוא טהֹור, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבים

הפסד' טבול]ּבכ לא [לכן ואם מׁשּבח; זה הרי טבל, אם . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
הרּבים  רׁשּות ׁשּספק טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועׂשה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָטבל,

ָטהֹור.
.È טּלית ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מהּוהה[שנטמאה] ׁשּנמצאת [בלויה]ׁשּנמצאת ּומחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבין  טהֹורין, אּלּו הרי - הּכלים ּבין חלּודה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָׁשבּורה
אחר  'ׁשּמא אֹומרין: ואין הרּבים; ּברׁשּות ּבין הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּברׁשּות
הּטּלית  ּבמּגע הּכלים ׁשּנטמאּו ואחר נׂשרף, ּבאכלין ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּנגע
ׁשּטהרה'; עד הּטּלית ּובלתה החלדה, אֹו נׁשּברה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻוהּמחט,

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות, ְְְִִֶַַָָָֻׁשּכל
.‡È אני'ׁשני 'טהֹור אֹומר והּוא 'נטמאת', לֹו אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ

עצמֹו ידי על נאמן הּוא לֹו:- אֹומרין אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות עׂשה אם אּלא ּבטהרֹות'; ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹ'עסק

ּוׁשנים [להחמיר]ויחּוׁש 'נטמא', אֹומר עד עצמֹו. על ְְְְִִֵֵַַַָָ
הּיחיד  ּברׁשּות ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' 'לא ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹאֹומרים
ּבין  - נטמא' 'לא אֹומר ועד 'נטמא', אֹומרים ׁשנים טהֹור. -ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹ
אֹומר  עד טמא. זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּברׁשּות
ואּׁשה  'נטמא', אֹומרת אּׁשה נטמא', 'לא אֹומר ועד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ'נטמא',
הרּבים, ּברׁשּות טמא; הּיחיד, ּברׁשּות - נטמא' 'לא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹומרת

ָטהֹור.

טז  ¤¤ּפרק
הּצּבּור ‡. ׁשהרי הרּבים? רׁשּות ספק חכמים טהרּו מה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּפני

ּבטמאה, הּפסח טמאה עֹוׂשין אם מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻֻֻ
ּכל  ׁשאּסּור - טמאה לספק וחמר קל מּפניהם, נדחית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוּדאית

מּדבריהם  אסּורֹות.הּספקֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַ
ׂשֹוטה  ׁשהרי הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּומּפני
טמאה  היא הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנסּתרה

ׁשּתׁשּתה. עד ְְֲִֶֶַַָלבעלּה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּׂשֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

ׁשם  טמאתם ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֻאבל
זה  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטהֹור,
ּׁשארע  מה מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל ּדעת ּבֹו יׁש ּבספק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנטמא

ּכׂשֹוטה  ׁשאינֹולֹו, קטן אֹו ׁשֹוטה, אֹו חרׁש היה אם אבל ; ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ
טהֹור. ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹודע
להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
ספק  נגעּו ספק  טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּנמצאּו
על  אף - להּׁשאל ּדעת ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין; - נגעּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹלא

טהֹור. ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ְְִִִֵֵֶַַַָָָּפי
הּיחיד ‚. ּברׁשּות ספקֹו - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּסּומה,

ּדברים ּבּמה להּׁשאל. ּדעת לֹו ׁשּיׁש מּפני אמּורים טמא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּדבר  ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול,

טמא  זה הרי ּבצד ׁשּנטמא, ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּתינֹוק  ׁשּדר טמאה; העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה,

זֹו. חזקה על ׂשֹורפין ואין חזקתֹו; היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח,
אֹוהיּו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
וטּמאּוהּו ּבּבצק ונׁשכּו ּובין מׁשקין, ּפרה, ׁשם היה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

והּבצק -]הּמׁשקין דיו מקום -[יש לׁשֹונּה את ׁשּתלח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
את  ׁשּתנּגב ּכדי הּבהמֹות, ּכל ּובׁשאר טהֹור; הּבצק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי
היה  אפּלּו - ּכלב היה ואם טמא. הּבצק מּזה, ּפחֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּפיה;
ּכלב  ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי הּבצק, ּבצד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקין
נקירת  ּבּבצק נמצא הּמים. אל לֹו וליל הּמזֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלהּניח
את  ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק הּמׁשקין ּבין יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרנגֹולין
ׁשחזקתן  - טמא לאו, ואם טהֹור; הּבצק ּבארץ, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּפיהן
ּדברים  ּבּמה ׁשּבפיהן. ּבּמׁשקין ּבּבצק ונקרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשתּו,
נּכרת  ּתינֹוק ׁשל ׁשּבבּואה צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאמּורים?
היה  ּבּמׁשקין, נּקרּו ׁשאּלּו טהֹור; הּבצק - עכּורין אבל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהן;
ּפי  על אף - צלּולין היּו ואם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָמקֹום
אּלא  זֹו חזקה על ׂשֹורפין אין טמאה, ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּבצק

ִּתֹולין.
עּסה איזֹו‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּוצפרּד ּוׁשרצים חתיכֹות ּבּבית ונמצאּו ׁשם, מנּפלין עים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֻ
טמאה  העּסה ׁשרצים, המנּפלין רב אם - ּבעּסה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻמּבׂשרן

טהֹורה  צפרּדעים, הרב ואם .ותּׂשרף; ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
.Âונתעּטף היּו מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻ

נגעּו וספק ׁשּנתעּטף [בטלית]ּבטּליתֹו, ּבעת נגעּו לא ספק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבאה  טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
קרקע, ּגּבי על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה; נׁשאלין אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּבידי
ּברׁשּות  היּו ואם להּׁשאל. ּדעת  ּבֹו ׁשּיׁש ּכמי טמא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
טמא. ספקֹו יּגע, ׁשּלא אפׁשר אי ואם טהֹור; ספקֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרּבים,

.Ê הּדףּכּכר ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ּומדרס[מדף]ׁשל [הזב], ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
אף  - ּבּמדרס יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ואי ּתחּתיו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתּון

מדרֹון ּבמקֹום ׁשהּוא ּפי שיפוע]על הּכּכר [- ּומצא ּובא , ְְִִִִֶַַָָָָ
ּבא  אדם אֹומר: ׁשאני ּבטהרתֹו; הּוא הרי - אחר ְְֲֲֳִֵֵֵֶַָָָָָָּבמקֹום
אדם  ּבא ׁשּלא לי 'ּבריא אמר: ואם זה; ּבמקֹום ּונתנֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּונטלֹו,

ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ונגע נפל, ׁשּוּדאי טמא, - ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלכאן'
.Á אף ּתינֹוק - ּבידֹו והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות, ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ספקֹו הּטמאה, ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל
ּבבית  העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנן לּקטן, אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור;
ּבהן, נתמע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹורין; ּכליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות,
לא  ּוכׁשּנמצאּו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין מּפני - ּבקבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאתן נ  ּכׁשעת - הּטמאֹות וכל נֹוגעין, .מצאּו ְְְְְְְִִִִַַָָָֻ
.Ë על ּתינֹוק רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו, ׁשל ּבידֹו ּתֹופׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאביו  מּפני טמא; הּיחיד, ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכתפֹו
עליו  .נׁשאל ְִָָָ

.È יכֹול וארּבע ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות אֹותֹו ּומצאה ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָלהּל
ונּׁשקּתּו ּבאה, טמאה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹור; - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבמקֹומֹו
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טהֹורין, ּבגדיו - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוגּפפּתּו'.
ׁשהן  ּפי על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואינן
עֹוׂשין  אין - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין,

טהרֹות  ּגּביהן ספקֹועל להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
את  לׁשמר ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹטמא
ידיו, את לׁשמר יֹודע טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ְְְִִֵֶַַַָָָֹּגּופֹו,
מטּבילין  אֹותֹו? ּבֹודקין ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על ְְְְִִִִֵַַַַָָָאֹוכלין
לׁשמר  יֹודע היה אם - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻאֹותֹו,
לׁשמר  יֹודע היה ואם טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאת

טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, ְְִֶַַָָָָָאת
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ועל ּכזית ‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

טמא  האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן  ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם  טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ּבֹו ׁשּמּלא ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,

להּׁשאל  ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, ואם היה . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי פנימה]היה כפופה שפה הֹואיל [- - ְֳִִִִֵֶַָָָ

וכן  טמאין. ּכּלן הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻואפׁשר
ּכלים  ּבעׂשרה ונתן זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהממּלא

האחרֹון מן הראׁשֹון ידּוע ואין אחד, לכלי אחד [-מּדלי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אחרון] ואיזה ראשון מילא מהן איזה אחד ּבכלי ׁשרץ ונמצא ,ְְְִִִֵֶֶֶֶָָ

אֹומר: ׁשאני טהֹורין, הּדליים ע ׂשרת עם ּכלים ּתׁשעה הרי -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
לּדליים  יׁש ואם מּתחּלתֹו'; הּׁשרץ היה זה ּבכלי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'ׁשּמא
המערה  טמאים. הּכלים ּכל עם הּדליים ּכל הרי ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאגנים,
ואין  טהֹור; העליֹון - ּבּתחּתֹון הּׁשרץ ונמצא לכלי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּכלי
מּפני  היה, ּבּתחּתֹון ׁשּמא אּלא נפל', העליֹון 'מן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹומרין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

יׁשקּפה ·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּכל  הרי - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה

טמאֹות  ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּבדּוקה הּטהרֹות היתה ואפּלּו , ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
אפּלּו הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;

וט  זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה אחרת,נׁשּתּמׁש לזוית לטלּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טמאה  ׁשּמחזיקין לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻונמצא

[- עברה שהיא לתלֹות[מעריכים למקֹום [לטמא מּמקֹום ְְִִָָ
לׂשרף.מספק] לא אבל ,ְֲִָֹֹ

היה [שואב]הּזֹולף ‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּׁשרץ  ונמצא אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשקיע
טמאה, היא - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֻּבראׁשֹונה
הראׁשֹונֹות, את ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻוכּלן
עד  החבּיֹות לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנפל
ּבלבד, טמאה היא - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּלא
היה  אֹו הּׁשרץ, נפל ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכּלן
חבית  ּכל ּבֹודק היה אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹבּה
אחר  אֹותּה ּומכּסה הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוחבית

טמאֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּזֹולף
טמא. הּכל - ּבֹו ׁשּזֹולף ּבּכלי אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכן

קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ
ׁשּבּמעטן  זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל  ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
זיתים, ׁשל ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,

טמא;והּגּוׁש הּמעטן אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹ
ואם  ּבתֹוכֹו'. והּׁשרץ עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאני
הּמעטן  הרי לּגג, הּזיתים מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
ימים. הּׁשלׁשה ּבתֹו גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹטהֹור;

-]מקרצתהּקֹורץ ‰. חתיכה ׁשרץ [חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
העּסה  ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת

טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה
.Â ּגּבי על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאכל

הרי  טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתבׁשיל
ּבתֹו ונּמֹוח ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהם
נמצאת  ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהּכּכר,
אּלּו הרי - צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּגרעינה
'ּגרעינה  אֹומר: ׁשאני מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטהֹורין,
אינּה ׁשהרי מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹזֹו

.מטּמאה' ְְַָ
.Êּגרעינה היּו ונמצאת טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

הרב  אחר הֹולכין - ודמים ּבּבית טמאים ּדמים היּו אם וכן ; ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
אחר  הֹולכים - האכל על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹטהֹורים
מעׂשה  ּובא ּדם, עליו ׁשּנמצא ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהרב.
- הּוא' הּׁשרץ 'ּדם נאמר: ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹלפני

טהֹור'. ׁשהּוא הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: ֲִֵֶֶֶַַָאני
.Á ּבּה,עיר הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הרב  אחר ּבֹו ספק הֹולכין ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּזמן. ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: ְְְִֶַַַָָָָֹזה
.Ë ּגבבאהאּׁשה מגּבבת תבואה]ׁשהיתה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאין  טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
טמאה, זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשרץ
ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּמא
- הּכברה ּגּבי על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפרֹות
הּיחיד  ּברׁשּות ספק וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַָטמא,

ה'תשע"ג  תשרי כ"ה חמישי יום
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ּברׁשּות ּכל ‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ

למבֹוי  נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה  נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק  נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר  ואם ׁשם; היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
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טהֹורין, ּבגדיו - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוגּפפּתּו'.
ׁשהן  ּפי על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואינן
עֹוׂשין  אין - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין,

טהרֹות  ּגּביהן ספקֹועל להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
את  לׁשמר ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹטמא
ידיו, את לׁשמר יֹודע טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ְְְִִֵֶַַַָָָֹּגּופֹו,
מטּבילין  אֹותֹו? ּבֹודקין ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על ְְְְִִִִֵַַַַָָָאֹוכלין
לׁשמר  יֹודע היה אם - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻאֹותֹו,
לׁשמר  יֹודע היה ואם טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאת

טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, ְְִֶַַָָָָָאת

יז  ¤¤ּפרק
ועל ּכזית ‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

טמא  האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן  ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם  טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ּבֹו ׁשּמּלא ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,

להּׁשאל  ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, ואם היה . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי פנימה]היה כפופה שפה הֹואיל [- - ְֳִִִִֵֶַָָָ

וכן  טמאין. ּכּלן הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻואפׁשר
ּכלים  ּבעׂשרה ונתן זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהממּלא

האחרֹון מן הראׁשֹון ידּוע ואין אחד, לכלי אחד [-מּדלי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אחרון] ואיזה ראשון מילא מהן איזה אחד ּבכלי ׁשרץ ונמצא ,ְְְִִִֵֶֶֶֶָָ

אֹומר: ׁשאני טהֹורין, הּדליים ע ׂשרת עם ּכלים ּתׁשעה הרי -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
לּדליים  יׁש ואם מּתחּלתֹו'; הּׁשרץ היה זה ּבכלי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'ׁשּמא
המערה  טמאים. הּכלים ּכל עם הּדליים ּכל הרי ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאגנים,
ואין  טהֹור; העליֹון - ּבּתחּתֹון הּׁשרץ ונמצא לכלי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּכלי
מּפני  היה, ּבּתחּתֹון ׁשּמא אּלא נפל', העליֹון 'מן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹומרין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

יׁשקּפה ·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּכל  הרי - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה

טמאֹות  ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּבדּוקה הּטהרֹות היתה ואפּלּו , ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
אפּלּו הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;

וט  זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה אחרת,נׁשּתּמׁש לזוית לטלּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טמאה  ׁשּמחזיקין לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻונמצא

[- עברה שהיא לתלֹות[מעריכים למקֹום [לטמא מּמקֹום ְְִִָָ
לׂשרף.מספק] לא אבל ,ְֲִָֹֹ

היה [שואב]הּזֹולף ‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּׁשרץ  ונמצא אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשקיע
טמאה, היא - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֻּבראׁשֹונה
הראׁשֹונֹות, את ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻוכּלן
עד  החבּיֹות לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנפל
ּבלבד, טמאה היא - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּלא
היה  אֹו הּׁשרץ, נפל ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכּלן
חבית  ּכל ּבֹודק היה אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹבּה
אחר  אֹותּה ּומכּסה הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוחבית

טמאֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּזֹולף
טמא. הּכל - ּבֹו ׁשּזֹולף ּבּכלי אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכן

קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ
ׁשּבּמעטן  זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל  ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
זיתים, ׁשל ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,

טמא;והּגּוׁש הּמעטן אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹ
ואם  ּבתֹוכֹו'. והּׁשרץ עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאני
הּמעטן  הרי לּגג, הּזיתים מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
ימים. הּׁשלׁשה ּבתֹו גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹטהֹור;

-]מקרצתהּקֹורץ ‰. חתיכה ׁשרץ [חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
העּסה  ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת

טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה
.Â ּגּבי על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאכל

הרי  טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתבׁשיל
ּבתֹו ונּמֹוח ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהם
נמצאת  ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהּכּכר,
אּלּו הרי - צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּגרעינה
'ּגרעינה  אֹומר: ׁשאני מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטהֹורין,
אינּה ׁשהרי מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹזֹו

.מטּמאה' ְְַָ
.Êּגרעינה היּו ונמצאת טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

הרב  אחר הֹולכין - ודמים ּבּבית טמאים ּדמים היּו אם וכן ; ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
אחר  הֹולכים - האכל על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹטהֹורים
מעׂשה  ּובא ּדם, עליו ׁשּנמצא ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהרב.
- הּוא' הּׁשרץ 'ּדם נאמר: ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹלפני

טהֹור'. ׁשהּוא הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: ֲִֵֶֶֶַַָאני
.Á ּבּה,עיר הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הרב  אחר ּבֹו ספק הֹולכין ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּזמן. ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: ְְְִֶַַַָָָָֹזה
.Ë ּגבבאהאּׁשה מגּבבת תבואה]ׁשהיתה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאין  טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
טמאה, זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשרץ
ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּמא
- הּכברה ּגּבי על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפרֹות
הּיחיד  ּברׁשּות ספק וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַָטמא,

ה'תשע"ג  תשרי כ"ה חמישי יום

יח  ¤¤ּפרק
ּברׁשּות ּכל ‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ

למבֹוי  נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה  נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק  נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר  ואם ׁשם; היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
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ּתאמר  ואם ּבּה; ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ׁשם, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא  ואפּלּו טמאה; ׁשאינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ּבּה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׁש

רׁשּות טמאה, ׁשהּמבֹוי טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
.הּיחיד  ִַָ

ּבאחד ·. ונגע הּיחיד, ּברׁשּות אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּתׁשעה
ספקֹו - הּוא איזה יֹודע ואינֹו ׁשרצים מהן, ּתׁשעה טמא; ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ספקֹו - מהם ּבאחד ונגע הרּבים, ּברׁשּות אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוצפרּדע
עד טהֹור  טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה . ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי'; 'נטמאתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר
ועצם  הּמת עצמֹות ,לפיכ נטמאתי'. ׁשּלא 'וּדאי ׁשּיאמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹעד
מּבית  וגּוׁשים טהֹורה מארץ ּגּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָנבלה

קבר]הּפרס בה שנחרש שדה ּבאחד [- ונגע העּמים, מארץ אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכּזית  הסיט; ּובמה מהן ּנגע ּבמה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהן
ידּוע  ואין מהם אחת על והאהיל הּנבלה, מן וּכּזית הּמת ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמן
טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין ׁשני האהיל; מהם איזה ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעל
ּבאדם  ׁשּנגע אֹו ;הל ּבאיזה ידּוע ואין מהם ּבאחד ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהל
ׁשהיּו אֹו טהֹור; הּוא ואם טמא הּוא אם ידּוע ואין ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּדר
ואין  מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ואחד טמא אחד אנׁשים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשני

טהֹור. הּספקֹות, אּלּו ּבכל - נגע מהם ּבאיזה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָידּוע
והּוא הּמֹוצא ‚. ׁשלם, היה אם - ּדר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשחזקתֹו לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּומפרק  מׁשּבר ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ְְֲֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּנגע;
היה  ואם טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשאפׁשר

מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל אחד]קבר לגוש חלקיו ,[את ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ח  אּלא ספקֹות, ּכׁשאר זה ׁשאין טמא; ׁשם זקתֹווהעֹובר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ֶַָׁשּנגע.
ׁשּיאמר:ׁשרץ „. העת עד למפרע, מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשרץ'; בֹו היה ולא ּפלֹוני, ּביֹום הּזה הּמבֹוי את ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ'ּבדקּתי
מּקדם  למפרע מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ּכּבדֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאפּלּו
מצאֹו אם אבל יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּבּוד.
ׁשּימּות  ׁשאפׁשר ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלח

ׁשּנמצא  ּכמֹו לח עּתה ויהיה .ּבּה, ְְְְִִֶֶַַָָָ
הרּקין ׁשני ‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ּבאחד הּנמצאין ונגע , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
את  עליו ּתֹולין - מהן איזה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם

מספק]הּתרּומה ספק [מטמאין ספקֹות: ׁשני ׁשהם מּפני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ
ׁשהּוא  ספק - ּבּנמצא ּתאמר ואם ּבּנמצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּטהֹור
- הרּבים ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמא,
טהֹור. ספקֹו מהן, ּבאחד ונגע  ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאם
מּנח  אינֹו מּׁשּנׂשאֹו, ׁשהרי עליו; ּתֹולין מהן, אחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנׂשא
הרק  ּבֹו ונתלה לח, מהם אחד היה אם וכן הרּבים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברׁשּות
ּכדי  הרּבים ּברׁשּות מּנח אינֹו ׁשהרי עליו; ּתֹולין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּלח
ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
- מקֹום ּבכל הסיטֹו, אֹו נׂשאֹו אֹו הּנמצא, ּברק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹׁשאם
ּבֹו, וכּיֹוצא הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׂשֹורפין

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ְְִֶַַַַָָָָׁשּׂשֹורפין
.Â אֹומי ּבגדיו, על ודרס אחד ּובא הרּבים, ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ועל  הּתרּומה. את ׂשֹורפין הרק, על - הרק ּבֹו ונגע ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשרקק
ּבגדיו  טמאין, העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹּבגדיו,

[- בטומאת טהֹורים,[הזב]מדרס[טמאים העיר רב ואם ; ְְְִִִִָָֹ
ָטהֹור.

.Ê טמא מי זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי, לֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מת  טמא וטמא ּומצאֹומדרס, הרּבים, ּברׁשּות לֹו אבד . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

טהֹור; - ּבּיֹום ּבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום, אבד אם - הרּבים ְְִִִַַַַָָָָּברׁשּות
אֹו ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ׁשאבד אֹו ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
טמא. ּבחזקת זה הרי - ׁשּלאחריו ּבּיֹום ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאבד

טמא. מקצתֹו, אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל הּכלל: ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָזה
.Á ׁשעבר ּפי על אף - הרּבים ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּניח

זה  הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכח אֹו הּניח  טהֹור; הּלילה, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹטמא
לא  ּתמיד, מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

ּבֹו .ּגזרּו ְָ
.Ë ׁשהּוא המאּבד מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשמּור  .ּבחזקת ְְֶַָ
.È ּוברׁשּות הּׁשֹוטח טהֹורין. אּלּו הרי הרּבים, ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָ

היה  ואם טמאים; ּבהם נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּיחיד
טהֹו ׁשהרי מׁשּמרם, טמאים, - להביאם והל נפלּו רים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מעיניו  ּומצאם נעלמּו הּיחיד, ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הם הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפּלּו
.‡È ּבחזקת ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר, אחת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום  ּבכל לעֹולם, .טמאה ְְְָָָָֻ
.·È- ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו, על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

לאו, ואם טהֹורין; ּכליו ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאם
טמאה]יׁשאלּנה  היא .[אם ְִֶָָ

.‚È טהֹורין מי ּכליו - ועמד הרּבים, ּברׁשּות .ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
.„È אם נגע חי אם ידּוע ואין ּבּלילה, ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּכל  טמא; זה הרי - מת ּומצאֹו עמד, ּובּׁשחר ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,
מציאתן  ּכׁשעת ּובּׁשחר הּטמאֹות, ּבערב, חי ראהּו ואם . ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

וטהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ספק זה הרי - מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצאֹו
.ÂË אם ה -][חולה ידּוע ואין ונתעּלף הּיחיד, ּברׁשּות מסּכן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

והכניסּוהּו וחזרּו הרּבים, לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָעדין
טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלרׁשּות
ׁשהיה  ּבאחד מעׂשה טהֹור. ספקֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשהּוא
מתחּלפֹות  ּכּתֹות והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻמסּכן,
ּכת  אּלא חכמים טּמאּו ולא מת; נמצא ּובאחרֹונה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו,

ּבלבד. ְֲִַַָאחרֹונה
.ÊË צּנֹורהטמא ונּתזה הּבֹור, על ּומדּבר עֹומד [-ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

רוק] אם טיפת - הּגיעה לא ספק לּבֹור, הּגיעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמּפיו,
ּבֹור  היה ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ספקֹו ׁשמן, ׁשל ּבֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
קֹולטת  הּבֹור ׁשּׂשפת מּפני - מקֹום ּבכל טהֹור ספקֹו יין, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל

לבור] הרוק כניסת .[מונעת

יט  ¤¤ּפרק
מהן ׁשני ‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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ׁשליׁשי  והּזה ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּוׁשביעי
ּתלּויֹות, ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם ְְְְִִֵֵַָָטהֹורֹות;
- ּבינתים טהר לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבוּדאי
טמאֹות  הן ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָהראׁשֹונֹות

ׁשבילין  ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה וכן ּבוּדאי, . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ואין  נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּצפרּדע
טהרֹות  ועׂשה מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָידּוע

ּב ונגע וטבל טהֹורֹות;ונאכלּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּׁשני ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
טבל  לא אם ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ְְִִִֵֵַַָָָָֹואם

יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ְְְְְִִִִֵַַָָּבינתים
מהן ·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני

אם  - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועׂשה
עצמֹו, ּבפני מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאּו
עליו  וׁשאל האחד ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא

חברֹו הלכנּו,ועל הּׁשבילים ּובׁשני היינּו, 'ׁשנים ואמר: , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשעׂשּו ּוטהרֹות טמאין, ׁשניהן הרי - עׂשינּו' טהרֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָּוׁשּתי
ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? קּלה. ּבטמאה נטמאּו אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻיּׂשרפּו.
טהרֹות, ועׂשה מהן אחד את אכל טהֹור, ואחד טמא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
זה  נׁשאלּו אם - טהרֹות ועׂשה הּׁשני את ואכל חברֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובא
סֹופרים, ּדברי ספק ׁשהן מּפני טהֹורים; ׁשניהם זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַאחר
נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו חכמים, ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
טמאין  ׁשניהם - חברֹו ועל עליו ׁשּׁשאל אֹו ּכאחת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
הּטהרֹות  מן אחת ׁשּוּדאי נׂשרפֹות; וטהרֹותיהן ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּספק,
ּכּכרֹות  ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה אחת ּכּכר ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָטמאה.

ויּׂשרפּו. טמאין, ּכּלן הרי - ְְְְֲִִֵֵָָֻטהֹורֹות
חמּׁשה ּכּכר ‚. ּובאּו טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

ּבני  חמּׁשה ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם אדם ּבני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ
טמאים, הראׁשֹונים הרי - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָאחרים

ּבהם ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם הטמא]ׁשאין ;[שאכלו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ּבראׁשֹונים. ּתֹולין ׁשהם מּפני טהֹורין, האחרֹונים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהחמּׁשה

ׁשני ׁשני „. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
האחד  היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים

טמא]ּתלּוי ואֹומרין:[ספק ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַָָָ
וזה  ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל הּטהֹור ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָ'זה
ׁשניהם  ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל הל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתלּוי

ְֶָּכאחד.

כ  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל

טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות
ּכרׁשּות ·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע

לטמאה  הּכרמליתהרּבים וכן רה"ר]; ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ
והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות [- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

לטמאה. ְְִַָָֻהרּבים
לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש

הּׁשבילין  הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי

והּבקעה [פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ
שדות] של מלכים [מקום ּובסילקי החּמה; ּבימי ּגדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּמּקפת

רחב ּבנין ׁשהּוא הּמרּכבה- אנׁשי ּבֹו לעמד [של הרּבה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הרּבים;המלך] לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּכנגד  זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין  ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
והּבימֹוסֹות  ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן

לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן

הרּבים „. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות
.לטמאה  ְְָֻ

ּובזמן ‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה
ּגדֹולה  ּבסילקי וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאינּה
ּובזמן  לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן -ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֻ

לּכל  הּיחיד רׁשּות אֹותּה, .ׁשּנֹועלין ְֲִִֶַַָָֹ
.Â הּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

ּולטמאה; רׁשּות לׁשּבת היא הרי מּקפת, היתה לא ואם ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ
ּבלבד  לטמאה הּגׁשמים הּיחיד ימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ

החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻ
ואּלּו מּתֹוכּה; הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָואּלּו

ׁשנּיה רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות השני]הן ּבין [הגשם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לדריכה]העּגּולים המוכנים לּזּוגין[ענבים ענבים [ענבים ׁשל ֲִִִִֶַָָ

נדרכו] לטמאה.שכבר הרּבים רׁשּות ,ְְְִַָָֻ
.Ê,הּבֹוצרים וׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכרם

נכנסים  ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻרׁשּות
ׁשּכנגדּה ּברּוח ויֹוצאים זֹו חּוץ ּברּוח הּמקֹומֹות ּכל ׁשאר . ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָ

ּכ לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו
טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות ְְְְִִֵַַָָֻהם

.Á ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָויׁש
העם  ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻכן

וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?

נ  ספק לראׁשֹו, הכניס ועלה טמא; ספקֹו - נגע לא ספק גע ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻידֹו

ֵָטמא.
.Ë נכנס ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחנּות

הּמּנח  ׁשרץ ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻספק
אחת  חנּיֹות ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּברׁשּות
לּטמאה  ספק מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטמאה
רׁשּות  ספק ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנכנס

הּיחיד  רׁשּות ׁשהחנּות הּגׁשמים הּיחיד, ּבימֹות ּבקעה וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ואֹומר: טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש
טמא; ספקֹו - נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ'ספק

ּביאה ספק אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה כניסה]ׁשּספק -] ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻ
טמא. -ֵָ
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ׁשליׁשי  והּזה ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּוׁשביעי
ּתלּויֹות, ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם ְְְְִִֵֵַָָטהֹורֹות;
- ּבינתים טהר לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבוּדאי
טמאֹות  הן ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָהראׁשֹונֹות

ׁשבילין  ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה וכן ּבוּדאי, . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ואין  נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּצפרּדע
טהרֹות  ועׂשה מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָידּוע

ּב ונגע וטבל טהֹורֹות;ונאכלּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּׁשני ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
טבל  לא אם ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ְְִִִֵֵַַָָָָֹואם

יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ְְְְְִִִִֵַַָָּבינתים
מהן ·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני

אם  - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועׂשה
עצמֹו, ּבפני מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאּו
עליו  וׁשאל האחד ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא

חברֹו הלכנּו,ועל הּׁשבילים ּובׁשני היינּו, 'ׁשנים ואמר: , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשעׂשּו ּוטהרֹות טמאין, ׁשניהן הרי - עׂשינּו' טהרֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָּוׁשּתי
ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? קּלה. ּבטמאה נטמאּו אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻיּׂשרפּו.
טהרֹות, ועׂשה מהן אחד את אכל טהֹור, ואחד טמא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
זה  נׁשאלּו אם - טהרֹות ועׂשה הּׁשני את ואכל חברֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובא
סֹופרים, ּדברי ספק ׁשהן מּפני טהֹורים; ׁשניהם זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַאחר
נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו חכמים, ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
טמאין  ׁשניהם - חברֹו ועל עליו ׁשּׁשאל אֹו ּכאחת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
הּטהרֹות  מן אחת ׁשּוּדאי נׂשרפֹות; וטהרֹותיהן ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּספק,
ּכּכרֹות  ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה אחת ּכּכר ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָטמאה.

ויּׂשרפּו. טמאין, ּכּלן הרי - ְְְְֲִִֵֵָָֻטהֹורֹות
חמּׁשה ּכּכר ‚. ּובאּו טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

ּבני  חמּׁשה ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם אדם ּבני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ
טמאים, הראׁשֹונים הרי - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָאחרים

ּבהם ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם הטמא]ׁשאין ;[שאכלו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ּבראׁשֹונים. ּתֹולין ׁשהם מּפני טהֹורין, האחרֹונים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהחמּׁשה

ׁשני ׁשני „. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
האחד  היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים

טמא]ּתלּוי ואֹומרין:[ספק ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַָָָ
וזה  ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל הּטהֹור ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָ'זה
ׁשניהם  ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל הל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתלּוי

ְֶָּכאחד.

כ  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל

טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות
ּכרׁשּות ·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע

לטמאה  הּכרמליתהרּבים וכן רה"ר]; ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ
והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות [- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

לטמאה. ְְִַָָֻהרּבים
לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש

הּׁשבילין  הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי

והּבקעה [פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ
שדות] של מלכים [מקום ּובסילקי החּמה; ּבימי ּגדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּמּקפת

רחב ּבנין ׁשהּוא הּמרּכבה- אנׁשי ּבֹו לעמד [של הרּבה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הרּבים;המלך] לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּכנגד  זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין  ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
והּבימֹוסֹות  ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן

לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן

הרּבים „. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות
.לטמאה  ְְָֻ

ּובזמן ‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה
ּגדֹולה  ּבסילקי וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאינּה
ּובזמן  לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן -ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֻ

לּכל  הּיחיד רׁשּות אֹותּה, .ׁשּנֹועלין ְֲִִֶַַָָֹ
.Â הּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

ּולטמאה; רׁשּות לׁשּבת היא הרי מּקפת, היתה לא ואם ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ
ּבלבד  לטמאה הּגׁשמים הּיחיד ימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ

החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻ
ואּלּו מּתֹוכּה; הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָואּלּו

ׁשנּיה רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות השני]הן ּבין [הגשם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לדריכה]העּגּולים המוכנים לּזּוגין[ענבים ענבים [ענבים ׁשל ֲִִִִֶַָָ

נדרכו] לטמאה.שכבר הרּבים רׁשּות ,ְְְִַָָֻ
.Ê,הּבֹוצרים וׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכרם

נכנסים  ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻרׁשּות
ׁשּכנגדּה ּברּוח ויֹוצאים זֹו חּוץ ּברּוח הּמקֹומֹות ּכל ׁשאר . ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָ

ּכ לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו
טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות ְְְְִִֵַַָָֻהם

.Á ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָויׁש
העם  ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻכן

וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?

נ  ספק לראׁשֹו, הכניס ועלה טמא; ספקֹו - נגע לא ספק גע ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻידֹו

ֵָטמא.
.Ë נכנס ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחנּות

הּמּנח  ׁשרץ ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻספק
אחת  חנּיֹות ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּברׁשּות
לּטמאה  ספק מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטמאה
רׁשּות  ספק ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנכנס

הּיחיד  רׁשּות ׁשהחנּות הּגׁשמים הּיחיד, ּבימֹות ּבקעה וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ואֹומר: טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש
טמא; ספקֹו - נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ'ספק

ּביאה ספק אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה כניסה]ׁשּספק -] ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻ
טמא. -ֵָ
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.È וחזר הרּבים, רׁשּות ונעׂשה הּיחיד, רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום
טמא; ספקֹו הּיחיד, רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעׂשה

טהֹור  ספקֹו הרּבים, רׁשּות .ּוכׁשהּוא ְְְִֵֶַָָ
.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי הרּבים, ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים

טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻּכיצד?
נגע ספק ּבתֹוכּה, בתוכה]והּטמאה -[בידיו נגע לא ספק ְְְֵֵַַַָָָָָָֹֻ

- נגע לא ספק נגע ספק לתֹוכּה, ידֹו הכניס טהֹור; ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹספקֹו
ּכפיׁשה היתה טמא. אבן]ספקֹו כלי ּכתפֹו,[- על נתּונה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ

ּבסיב ּכרּו ּתרּומה האילן]וכּכר מן ונתּון [חוט ּבניר אֹו ְְְְְִִִַָָָָ
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר, ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,

.·È וטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ידֹו ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּפׁשט
טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות הּמּנח סלע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻוכן
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, נתּונה ְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֻוטמאה
טמא  ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק הּסלע, לראׁש .עלה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.‚È ּומהּלכין חמֹורֹו, על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָהיה
מרּכב  טמא ּתינֹוק נגעּו; לא ספק ּבזה, זה נגעּו ספק ,ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבּדר
ׁשל  ּכתפֹו על מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו, ׁשל ּכתפֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻעל
חבילה  נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה והלכּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאביו,
ּכלים  נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק והרק ּכתפֹו, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻעל
עֹובר, והּטמא מעׂשרה, למעלה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָׁשטּוחין

הסיט טהֹור.[הזיז]ספק הּכל - הסיט לא ספק ִִֵֵֵֵַָָָֹֹ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  תשרי כ"ו שישי יום
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והכׁשרן. ואכלין מׁשקין טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ּפרק
הלכות טומאת אוכלין 

¤¤
וענבים ּכל ‡. ּובׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

מיחד  ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוזיתים
אם  אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל  אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשּיּבלל עד מׁשקין;[יתרטב]טמאה, מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
זרע". על מים יּתן "וכי ׁשּנאמר: 'הכׁשר', הּנקרא הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוזה

האכלין ואּלּו·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הם ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמים  והּדם,לטמאה: והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּברצֹון  האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעלים;
נגּוב, הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף - האכל ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
-אכל ‚. ורּמֹונים ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי ּבלּול ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

הרי  - הּמת ּבׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ּבלּול, ׁשהּוא ּפי על ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָאף
מׁשקין  מּׁשבעה ּבאחד הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, .הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ

הּמׁשקין אין „. ׁשבעת אּלא טמאה, ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  מכׁשירין,ׁשּמנינּו ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלל. טמאה מקּבלין אין ְְְְִֵַָָָֻּכ
הביאּוזיתים ‰. ׁשּלא גדלו]וענבים מׁשקין [- - ׁשליׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

הרי  אּלא טמאה; מקּבלין ולא מכׁשירין, אינן מהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין
לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות, מי ּכׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֶָָהן

.Âאדם אּלּו ׁשּבני ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ׁשאין דברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, עצמם]אֹוכלין -], ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

מּפני  אֹו הריח, מּפני אֹו ּבּמאכלֹות, טעם ׁשּנֹותנין מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
והּתּיה, בׂשמים, וראׁשי והחמס, הּקׁשט, הן: ואּלּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמראה;

חריע וחּלֹות והּפלּפלין, תבלין]והחלּתית, מיני ּכל [- וכן , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Ê ירק]הּׁשבת מין ירקֹות [- ּכׁשאר ּגּופֹו, לאכילת סתמֹו - ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
לּקדרה עליו חּׁשב ואם בתבשיל]ׂשדה; מּטּמא [לבשלו אינֹו , ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

היא  הרי - ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה - והּׁשבת אכלין. ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻטמאת
אכלין. טמאת מּטּמאה ואינּה ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָֻּכזבל,

.Á הן הּתמרים עדין - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן והּגרֹוגרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אדם  מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין, טמאת .מּטּמאין ְְְֱֳִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ

.Ëבדוחק]הּכרׁשינין רק אדם מאכל יחדן [שהם אם - ְֲִִִִַַָ
אכלין. טמאת מּטּמאין אדם, ְְְֲֳִִִַַַַָָָֻלמאכל

.È הדקל]הּקֹור ראש ׁשלקֹו[- ואם ּדבר; לכל ּכעץ הּוא הרי , ְְְְֲִֵֵַָָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא ְְְֳִִִֵַַָֻוטּגנֹו,

.‡È הענבים]והּזּוגיןהחרצּנין קליפי ׁשּכנסן [- ּפי על אף - ְְְִִִֶַַַַַַָָ
מּטּמאין. אין ְֳִִִֵַָָלאכלין,

.·È הּקֹורה מּתחת ויֹוצאין ׁשּנפרצין הּקׁשין וענבים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתים
טמאה  מקּבלין אינן הּדריכה, ארּבעת ּבׁשעת עד ּכּמה? ועד . ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָֻ

ואם  טמאה. מקּבלין מּזה, יתר הּנפרץ היה ּכֹור; לכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻקּבין
קּבין, מארּבעת ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף - לאכלין ְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכנסן

טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין
.‚Èבוסר]הּכפנּיֹות בוסר]והּפּגין[תמרי [של והּבסר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ

טמאה.[כמון]והּקצחענבים] ּומקּבלין ּכאכלין, הן הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻ
.„È דקים]זרדיןלּולבי עצים קצוות עדל [- וׁשל והחרּובין, , ְְְְֲִִֵֶֶָָָ

צמח] הּלּוף[מין ועלי בצל], מקּבלין [סוג אינן - הּׁשֹוטה ְְֲִֵֵֶַַַַָ
ׁשּימּתקּו. עד ְְְִֶַָֻטמאה,

.ÂË קטניות]והּתּורמּוסיןהחרּדל -[מין הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִַַַַָָָָ
ׁשּלא  עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין, טמאת ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻמּטּמאין

ְִִהמּתיקּו.
.ÊË מקּבלין זיתים העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

למראה  אּלא לאכלן, ּכבׁשן ׁשּלא .[לנוי]טמאה; ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֻ
.ÊÈ ׁשּלּה[שערות]ּכׁשּות והּנץ קּׁשּות, שעליה]ׁשל -[פרח ְְִֵֶֶַָ

אכל. ׁשאינן מּפני טמאה, מקּבלת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻאינּה
.ÁÈ ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא ּבכּורּתֹו, .ּדבׁש ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ

הּדבׁש מהכוורת]רדה החלות החּלֹות,-[הוציא מּׁשּירּסק ְְִֵֶַַַַַָָ
טמאת  מּטּמא מּכּורּתֹו, הּזב ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻמּטּמא
אחר  אכלין טמאת מּטּמא לאכלין, עליו חּׁשב ְְֳֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשקין;

ְֶָֻׁשּיכׁשר.
.ËÈ עליו הּׁשמן חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, אינֹו - הּקרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
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דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, וכן ּכׁשהּוא . ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָ
לאכלין, עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּדם

דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמּטּמא
.Î עליו חלב חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

דעּתֹו ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא .לאכלין, ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
.‡Î עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש

ּוׁשאר  דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּבין  עליהן, חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכל

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין .לאכלין ְְְְֳִִֵַַָָָָ
.·Î לאכלין,הּׁשלג עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

מׁשקין. טמאת מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבטלה
ּגּבי על העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, בתוך]נטמא ּכלי [- ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹֻ

ּכּלֹו נטמא הּטמא, .חרׂש ְִֵֶֶַָָֻ
.‚Î הבהמה]ׁשּבּכחלהחלב דד ּבטלה [- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי לאוכלו]דעּתֹו, -], ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא זה ְֲֳִִֵֵֶַַָֻהרי

.„Î וערב,ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹותן  ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻמּטּמאין

מּׁשּיּטענּו - הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין [-ּגרּגרין ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
הסוחטתן] הקורה עליהם מׁשקין;יניחו טמאת מּטּמאין ,ְְְִִִַַַֻ

אכלין. טמאת מּטּמאין ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָֻנׁשארּו
.‰Î,ועגלה הערלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנערפה  ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ּופטר ערּופה מצרע, וצּפרי , ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת  מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ב  ¤¤ּפרק
עד ‡. טמאה מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻּכל

קטן  ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשּיעקרּו;
טמאה  מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות .ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה [נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש [-מּטּמאין; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לטומאה] לא.חיבור אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב [בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי  - ליּבׁשן לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן
ׁשּנפׁשח„. וכן [נשבר]אילן ּכתלּוׁשין; הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש ְֲִִִִֵֵֵֵָָָאם
ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על טמאת [בעודן מּטּמאֹות , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ

ּבמקֹומן. ְֳִִָָאכלין
.Â עד טמאה, מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכל

ׁשעדין .ׁשּימּותּו ּפי על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
מקּבלין  מאימתי ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהן

ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. בדגים]טמאה? ונטמאּו[- טרפה, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

חׁשּובין  הן אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכׁשהן
ׁשּיּדמּו עד טמאה מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻּכמתים,
אֹו ּבבהמה המדלּדלין הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכאבן

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן להרפא]חּיה מקּבלין [- - הכׁשרּו אם - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֻ
נׁשחטה  ׁשּפרׁש. ּכאכל חׁשּובין ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻטמאה
לאבר  יד ּכמֹו ּכּלּה ׁשהּבהמה ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּבהמה,
ּבדבר  ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלֹו, האבר הכׁשר ׁשהכׁשר ויד ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻֻזה,
ּבׂשר  אֹו לאבר יד ּכמֹו ּבחּייה הּבהמה ּתהיה אם ספק, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה

ּבּה. ְְִַָָֻהמדלּדלין
.Ê הכׁשרהּׁשֹוחט ועֹוף, חּיה טומאה]ּבהמה לקבל ּכל [- ְְְֵֵַַַָָָֻ

ּדם  מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא  אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.
.Á ׁשהכׁשרּואכלין אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻ

ׁשּבּקרקע  ׁשּנעקרּו,ּבּמים אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻ
ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים

ּכלי" הּמים "ּבכל ּכעין הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
מכׁשירין. אינן - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּבּכלים.

.Ë ּבעציץ[קישוא]קּׁשּות אף [נקוב]ׁשּנטעּה - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַָָָָ
ועציץ  טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי נקּוב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא
אינן  מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּנטּוע

ְִִַמכׁשירין.
.È היּועציץ ואם טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

מכׁשירין  ּבתֹוכֹו, .מים ְְִִִַַ
.‡È ּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

–]ולצאת, שבהם על [המים ואף הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶָּפי

.·È אּלא עציץ ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
קּבּול  ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא .הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚È ּפי מׁשקין על אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבר  ׁשּלא ּבאין ׁשּנפלּו וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, צֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבּקרקעּכאחת  יהיּו ׁשּלא והּוא, בכלי]; .[אלא ְְְְִֶַַַַַֹ
.„È אדם ּכל למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ראּוי - ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË בישלו]ׁשּׁשלק ֹוהעֹור לאכילה [- עליה ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין -ְְְְֳִִִִֵַַַָָֻ
.ÊË טמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור

מאּוס  ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין
.הרּבה  ְֵַ

.ÊÈ,ׁשּלּקטן הּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחּטין
מּטּמאֹות  לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאינן

אכלין  .טמאת ְֳִַָֻ
.ÁÈ אם ּכל - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
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דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, וכן ּכׁשהּוא . ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָ
לאכלין, עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּדם

דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמּטּמא
.Î עליו חלב חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

דעּתֹו ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא .לאכלין, ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
.‡Î עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש

ּוׁשאר  דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּבין  עליהן, חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכל

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין .לאכלין ְְְְֳִִֵַַָָָָ
.·Î לאכלין,הּׁשלג עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

מׁשקין. טמאת מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבטלה
ּגּבי על העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, בתוך]נטמא ּכלי [- ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹֻ

ּכּלֹו נטמא הּטמא, .חרׂש ְִֵֶֶַָָֻ
.‚Î הבהמה]ׁשּבּכחלהחלב דד ּבטלה [- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי לאוכלו]דעּתֹו, -], ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא זה ְֲֳִִֵֵֶַַָֻהרי

.„Î וערב,ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹותן  ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻמּטּמאין

מּׁשּיּטענּו - הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין [-ּגרּגרין ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
הסוחטתן] הקורה עליהם מׁשקין;יניחו טמאת מּטּמאין ,ְְְִִִַַַֻ

אכלין. טמאת מּטּמאין ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָֻנׁשארּו
.‰Î,ועגלה הערלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנערפה  ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ּופטר ערּופה מצרע, וצּפרי , ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת  מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ב  ¤¤ּפרק
עד ‡. טמאה מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻּכל

קטן  ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשּיעקרּו;
טמאה  מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות .ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה [נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש [-מּטּמאין; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לטומאה] לא.חיבור אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב [בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי  - ליּבׁשן לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן
ׁשּנפׁשח„. וכן [נשבר]אילן ּכתלּוׁשין; הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש ְֲִִִִֵֵֵֵָָָאם
ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על טמאת [בעודן מּטּמאֹות , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ

ּבמקֹומן. ְֳִִָָאכלין
.Â עד טמאה, מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכל

ׁשעדין .ׁשּימּותּו ּפי על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
מקּבלין  מאימתי ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהן

ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. בדגים]טמאה? ונטמאּו[- טרפה, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

חׁשּובין  הן אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכׁשהן
ׁשּיּדמּו עד טמאה מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻּכמתים,
אֹו ּבבהמה המדלּדלין הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכאבן

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן להרפא]חּיה מקּבלין [- - הכׁשרּו אם - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֻ
נׁשחטה  ׁשּפרׁש. ּכאכל חׁשּובין ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻטמאה
לאבר  יד ּכמֹו ּכּלּה ׁשהּבהמה ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּבהמה,
ּבדבר  ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלֹו, האבר הכׁשר ׁשהכׁשר ויד ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻֻזה,
ּבׂשר  אֹו לאבר יד ּכמֹו ּבחּייה הּבהמה ּתהיה אם ספק, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה

ּבּה. ְְִַָָֻהמדלּדלין
.Ê הכׁשרהּׁשֹוחט ועֹוף, חּיה טומאה]ּבהמה לקבל ּכל [- ְְְֵֵַַַָָָֻ

ּדם  מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא  אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.
.Á ׁשהכׁשרּואכלין אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻ

ׁשּבּקרקע  ׁשּנעקרּו,ּבּמים אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻ
ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים

ּכלי" הּמים "ּבכל ּכעין הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
מכׁשירין. אינן - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּבּכלים.

.Ë ּבעציץ[קישוא]קּׁשּות אף [נקוב]ׁשּנטעּה - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַָָָָ
ועציץ  טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי נקּוב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא
אינן  מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּנטּוע

ְִִַמכׁשירין.
.È היּועציץ ואם טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

מכׁשירין  ּבתֹוכֹו, .מים ְְִִִַַ
.‡È ּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

–]ולצאת, שבהם על [המים ואף הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶָּפי

.·È אּלא עציץ ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
קּבּול  ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא .הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚È ּפי מׁשקין על אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבר  ׁשּלא ּבאין ׁשּנפלּו וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, צֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבּקרקעּכאחת  יהיּו ׁשּלא והּוא, בכלי]; .[אלא ְְְְִֶַַַַַֹ
.„È אדם ּכל למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ראּוי - ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË בישלו]ׁשּׁשלק ֹוהעֹור לאכילה [- עליה ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין -ְְְְֳִִִִֵַַַָָֻ
.ÊË טמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור

מאּוס  ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין
.הרּבה  ְֵַ

.ÊÈ,ׁשּלּקטן הּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחּטין
מּטּמאֹות  לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאינן

אכלין  .טמאת ְֳִַָֻ
.ÁÈ אם ּכל - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
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הּכלב  מּלאכל ּכחרׂשנפסל ׁשּיבׁש אֹו חרס], זה [- הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
זה טהֹור  הרי - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם, מּלאכל נפסל ; ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבמקוה. טהרה להן אין ׁשּנטמאּו, האכלין וכל ּכׁשהיה. ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָטמא
.ËÈ טהֹור זרעים מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרען ואפּלּוטמאים , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכלה זרעֹו ׁשאין נשאר]ּבדבר ׁשהׁשריׁשּו.[הגרעין והּוא, ; ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשּזרעֹו ּבדבר אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי - הׁשרׁשה קדם ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻאבל

ֶָּכלה.
.Î ואם אכל; מּתֹורת ּבטלּו לכלים, מחּברין ׁשהן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻאכלין

והן  הֹואיל - הּכלי ּכטמאת מּטּמאין הם הרי הּכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֻנטמא
ּכעץ  הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש .מׁשּמׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַ

.‡Î הרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
לעֹולם  הּכלב ידי יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם; ּבטמאתֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה

משקה] כל מן [מלקק חּוץ טהרה, ׁשּנטמא למׁשקה ואין .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ
מי  ׁשּצף ּכיון - ּבמקוה מים הטּביל ׁשאם ּבלבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
ּבחּמין, וצֹונן ּבצֹונן, חּמין ּומטּבילין טהרּו; עליהם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמקוה

ּברעים. ויפים ּביפים, ְְְְִִִִָָָָורעים
.·Î מלאה מּקל מקצתּה[רטובה]ׁשהיא והטּביל מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

את  ׁשּיטּביל עד מקצתּה, ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמקוה
ָֻּכּלּה.

.‚Î וטהר ׁשלג הֹואיל - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּכּלֹו טהר .מקצתֹו, ְִַָָֻ

.„Î שמרים]הּתמד עם אחר [מים ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
החמיץ, ׁשּלא עד - טמאים ּבמים ׁשּתּמדֹו ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּתּמדֹו,
הרי  - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּׁשיקֹו

ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, ְְְְֳִִֵֶַָָהּוא
.‰Î וכּיֹוצא קדרה ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, מלאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ונגע  ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט ּבּמקוה, ּונתּונה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבהן,
במשקין]ּבּה ּפי [- על אף הּמׁשקין, את מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּפי  על אף הּמׁשקין, מחמת הּקדרה ונטמאת ּבּמקוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהן
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה מקוה. ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּמים  ואין לעֹולם; חרׂש ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

מקוה ּבמי מערבין ׁשהן מּפני טמאים, ע"י ׁשּבתֹוכּה -] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאת השקה] - ּבּה ונגע ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט .ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

חרׂש. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקדרה,
.ÂÎ שופכים]ׁשפיכּותמי יר [מי טמאה. ּבחזקת הן הרי דּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֻ

מחצה  טהֹורין; הן הרי עליהן, רּבּו אם - גׁשמים מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליהן
ּבזמן  אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא הּכל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלמחצה,
להן  וירדּו גׁשמים, מי קדמּו אם אבל ׁשפיכּות; מי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּקדמּו
הּטמאין  ׁשהּמׁשקין טמא; הּכל - ׁשפיכּות מּמי ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכל

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין לטהֹורים, ְְְְְִִִֶֶַָָׁשּירדּו
.ÊÎ ּגּגֹוהּטֹורף הטיט]את את ּכסּותֹו,[מחליק את והמכּבס ְְְֵֵֶֶַַַַ

ורּבּו עליהם, ּגׁשמים וירדּו מנּטפין, הן [התגברו]והרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ
מהן  והּנֹוטפין עליהן, גׁשמים מי רּבּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּנטיפֹות

ְִטהֹורין.
.ÁÎהּׁשמן הּס והרי וטבל, האדם, זה ונטמא טהֹור, ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

קטן אבר סיכת ּכדי היה אם - ּבׂשרֹו קטנה]על הרי [-אצבע , ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
טהר  לא - וטבל טמא, ׁשמן ס קדם. ּכׁשהיה טהֹור ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהּוא

טֹופח מׁשקה מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ׁשעליו; מרטיב הּׁשמן -] ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת האצבע נׁשאר את לא ואם ּבטמאתֹו; הּׁשמן הרי ,ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֻ

ּבמעּוטֹו. ּבטל להטּפיח, ּכדי ְְְְִִִֵֶַַַָמּמּנּו

ג  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. וׁשּכל ּכבר ׁשּיכׁשרּו; עד מּטּמאין האכלין ׁשאין , ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

עד  טמאה מקּבל אינֹו אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם ·. מיחד ואינֹו זה, ּבמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה  צרי אינֹו ּבֹו, מיחד ׁשהּוא ּבמקֹום - אחר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּבמקֹום
מחׁשבה  צרי ּבֹו, מיחד ׁשאינֹו ּובמקֹום לאדם; ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֻליחדֹו

טמאה  יקּבל ּכ ואחר לאדם, ׁשּסֹופֹוליחדֹו אכל וכל . ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הכׁשר. צרי אינֹו וכלים, אדם ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלטּמא

הכׁשר‚. ׁשּצריכין אכלין צריכין [לטומאה]יׁש ואינן ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכין [לאכילה]מחׁשבה ואינן מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכין  ׁשאינן ויׁש והכׁשר, מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכׁשר,
לאדם  המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? הכׁשר. ולא מחׁשבה ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלא
ּדגים  מחׁשבה. צריכין ואינן הכׁשר, צריכין - מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
וחגבין  טמאים ודגים מקֹום, ּבכל טהֹורים וחגבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָטהֹורים
הכׁשר  ּוצריכין לאדם, מיחדין הם הרי - ּבּכפרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאים
צרי - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה חלב וכן מחׁשבה; צריכין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָואין
צריכין  ואּלּו מקֹום. ּבכל מחׁשבה, צרי ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָהכׁשר
ּבין  האדם, מן ּבין - החי מן הּפֹורׁש ּבׂשר והכׁשר: ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמחׁשבה
וחלב  הּטמא; העֹוף ונבלת העֹוף; מן ּבין הּבהמה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמן
ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על אף - ּבּכפרים ׁשחּוטה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבהמה
הּׂשדה  ירקֹות ּכל ּוׁשאר הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי

ׁשמרקעין חריפים]ּכגֹון ּביֹותר,[בצלים הּקׁשים והּבצלים , ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
מחׁשבה  צריכין - קטּנים ודגים החגבים וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָוהּפטרּיֹות,

עלׁשין ירק]ּבּכפרים. עליהן [מין ונמל לבהמה, ׁשּזרען ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אחר  עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם

ׁשּמחׁשבת עלׁשין [בשעת]ׁשּיּתלׁשּו; מחׁשבה. אינּה חּבּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
והדיחן לבהמה -[במים]ׁשּלּקטן לאדם עליהן ונמל , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹצריכֹות
שנפשט]האלל בעור הדבוק בשר עליו [שאריות חּׁשב אם - ֲִִֵָָָָ

הּוא  הרי עליו, חּׁשב לא ואם אכלין; טמאת מקּבל ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻלאכילה,
ּבּבׂשר, המחּברין העצמֹות  וכן טמאה. מקּבל ואינֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻֻּכעץ
הּטלפים, ּומן הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָוהּגידין,
ּומן  הּצּפרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָוהּכנפים
ואּלּו והכׁשר. מחׁשבה צריכין - ּבּבׂשר הּמבלעין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהחרטֹום
טהֹורה  ּבהמה נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
טמאה  ּבהמה וחלב הּטהֹור, העֹוף ונבלת מקֹום, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל

ל  מחׁשבה, צרי מאּלּו אחד אין - מיחדין ּבּכרּכים ׁשהן פי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
אדם  לטּמא ׁשּסֹופן מּפני הכׁשר, צריכין ואינן אדם; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמאכל
צרי אינֹו חמ ּורה, טמאה המטּמא וכל ּבכזית, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכלים
נבלת  הכׁשר: צריכין ואין מחׁשבה, צריכין ואּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהכׁשר.
מקֹום; ּבכל טמאה ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָהעֹוף
הּוא. טמאה אב ּכזית, אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻוהּוא,
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ׁשנים „. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל
וושט] ׁשהיא [קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה  ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]אֹו ּגֹוי [בכלי וכן אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב  אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשחט
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה
חּׁשב ‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות

צרי אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעליו
טמ הכׁשר  ׁשּמטּמא מּפני המטּמא ; וכל ּכנבלה, חמּורה אה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה ְְֲִֵֵֶָָָֻטמאה
.Â והׁשלים עליו, ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

הֹואיל  הכׁשר; צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעליו
מטּמא  לכזית, הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּופחֹות

חמּורה  עליה,טמאה ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת ּכזית וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ואינֹו הֹואיל - לכביצה ׁשהׁשלים עד ּבבצק אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָוחּפה
ואין  מחׁשבה. צרי זה הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מטּמא  הּזה הּׁשעּור וכל הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבצק
מטּמא  ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבמּׂשא
צרי אין לפיכ חמּורה; טמאה לטּמא סֹופֹו הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֻּבמּגע,

ְֵֶהכׁשר.
.Ê מּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

הּכל  - אדם;אכלין ּכל אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבכללֹו הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל .ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

.Á טמאה ּכזית מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
.חמּורה  ֲָ

.Ëחּׁשב החֹות אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הכׁשר  צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל .עליו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

.Èלגת ׁשּנפל היין]ּגֹוזל ייצור ׁשהּגת [בית ּפי על אף - ומת , ְִֵֶֶַַַַַַָָָ
מחׁשבה [בעיר]ּבּמדינה צרי ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

זה [לאכילה] הרי - לנכרי להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב .ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
להאכילֹו עליו חּׁשב אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּטּמא,
עליו  ׁשחּׁשב זה היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלכלב,
העלהּו טהֹור; זה הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהאכילֹו

להם [החרש] ׁשּיׁש - טמא זה הרי לאדם, להאכילֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכדי
מחׁשבה. להם ואין ְֲֲֵֶֶַַָָָמעׂשה,

ה'תשע"ג  תשרי כ"ז קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ;ּכּמה ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

אׁשר  האכל "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אֹו אחר אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיאכל",
וכן  קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשקין

ּכביצה  ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהאֹוכל
ּפרס  חצי הּוא וזה .ּומחצה, ְְֱֲִֶֶָָ

ׁשהן ·. ּכל מּטּמאין אפּלּוהּמׁשקין ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אֹו ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
מׁשקין  הּׁשֹותה אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַּבמׁשקין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָטמאין
הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

טמאת  לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.
קמח  עם חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹאכלים,

מצטרף. הּכל - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹעם
והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריות העֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ

שנפשט] בעור הדבוק עליו בשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ
ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא [השאירה ּומקצתֹו ְְְִִִֵַָָָָָֹ
ס ּכיןשאריות] ּפלטּתּו ּומקצתֹו כשחתכו חּיה שנותרו [שאריות ְְִִַַַָָָ

והּמקֹומֹות בסכין] והּגידים ּבּבׂשר, המחּברין והעצמֹות ,ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֻ
והּנֹוצה  והּכנפים והּטלפים, הּקרנים מן והּמקֹומֹות הרּכין , ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ

אחד  ּכל - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ּומן הּצּפרנים מן ְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻהרּכין
ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה, ּומצטרפין ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמאּלּו

אינן ‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה
מן  וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;

טהֹורין  - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן .הּׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים [קדשים ּופּגּול[מן ְְְִִֵֶַָָ

במחשבה] חּיבין שנפסלו אין - ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָׁשהּניחן
ׁשהיּו, לכמֹות חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליהן

לאּסּור. ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָֻֻּבין
.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים חלּולין [עלי ׁשהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָ

חלּולין  היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם -ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ
חללן. את ממע ְְֲִֵֵֶַָָָוריקנין,

.Áספּגנין לּה[כספוג]ּפת יׁש ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
חללה. את ממע ְֲֵֶַָָָָחלל,

.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעט[בבישול]ּבׂשר זקנה ּובׂשר ,- ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין

.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמת האגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ

.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל
אין  - טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן

לא מצטרפין  אבל טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
טמאתֹו, ולא ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻׁשעּורן?

ּבׂשר -]ּכגֹון לֹומר,[האדם צרי ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
ּבׂשר  ּכגֹון ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ְְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻׁשאם

מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנבלה
.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין

אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא
כלים  ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא לפיכמטּמא . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

אכל  ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
ׁשני; זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
ּביצה  וכחצי ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹואם
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ׁשנים „. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל
וושט] ׁשהיא [קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה  ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]אֹו ּגֹוי [בכלי וכן אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב  אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשחט
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה
חּׁשב ‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות

צרי אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעליו
טמ הכׁשר  ׁשּמטּמא מּפני המטּמא ; וכל ּכנבלה, חמּורה אה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה ְְֲִֵֵֶָָָֻטמאה
.Â והׁשלים עליו, ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

הֹואיל  הכׁשר; צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעליו
מטּמא  לכזית, הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּופחֹות

חמּורה  עליה,טמאה ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת ּכזית וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ואינֹו הֹואיל - לכביצה ׁשהׁשלים עד ּבבצק אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָוחּפה
ואין  מחׁשבה. צרי זה הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מטּמא  הּזה הּׁשעּור וכל הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבצק
מטּמא  ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבמּׂשא
צרי אין לפיכ חמּורה; טמאה לטּמא סֹופֹו הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֻּבמּגע,

ְֵֶהכׁשר.
.Ê מּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

הּכל  - אדם;אכלין ּכל אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבכללֹו הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל .ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

.Á טמאה ּכזית מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
.חמּורה  ֲָ

.Ëחּׁשב החֹות אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הכׁשר  צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל .עליו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

.Èלגת ׁשּנפל היין]ּגֹוזל ייצור ׁשהּגת [בית ּפי על אף - ומת , ְִֵֶֶַַַַַַָָָ
מחׁשבה [בעיר]ּבּמדינה צרי ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

זה [לאכילה] הרי - לנכרי להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב .ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
להאכילֹו עליו חּׁשב אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּטּמא,
עליו  ׁשחּׁשב זה היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלכלב,
העלהּו טהֹור; זה הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהאכילֹו

להם [החרש] ׁשּיׁש - טמא זה הרי לאדם, להאכילֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכדי
מחׁשבה. להם ואין ְֲֲֵֶֶַַָָָמעׂשה,

ה'תשע"ג  תשרי כ"ז קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ;ּכּמה ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

אׁשר  האכל "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אֹו אחר אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיאכל",
וכן  קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשקין

ּכביצה  ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהאֹוכל
ּפרס  חצי הּוא וזה .ּומחצה, ְְֱֲִֶֶָָ

ׁשהן ·. ּכל מּטּמאין אפּלּוהּמׁשקין ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אֹו ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
מׁשקין  הּׁשֹותה אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַּבמׁשקין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָטמאין
הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

טמאת  לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.
קמח  עם חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹאכלים,

מצטרף. הּכל - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹעם
והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריות העֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ

שנפשט] בעור הדבוק עליו בשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ
ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא [השאירה ּומקצתֹו ְְְִִִֵַָָָָָֹ
ס ּכיןשאריות] ּפלטּתּו ּומקצתֹו כשחתכו חּיה שנותרו [שאריות ְְִִַַַָָָ

והּמקֹומֹות בסכין] והּגידים ּבּבׂשר, המחּברין והעצמֹות ,ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֻ
והּנֹוצה  והּכנפים והּטלפים, הּקרנים מן והּמקֹומֹות הרּכין , ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ

אחד  ּכל - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ּומן הּצּפרנים מן ְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻהרּכין
ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה, ּומצטרפין ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמאּלּו

אינן ‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה
מן  וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;

טהֹורין  - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן .הּׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים [קדשים ּופּגּול[מן ְְְִִֵֶַָָ

במחשבה] חּיבין שנפסלו אין - ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָׁשהּניחן
ׁשהיּו, לכמֹות חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליהן

לאּסּור. ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָֻֻּבין
.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים חלּולין [עלי ׁשהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָ

חלּולין  היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם -ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ
חללן. את ממע ְְֲִֵֵֶַָָָוריקנין,

.Áספּגנין לּה[כספוג]ּפת יׁש ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
חללה. את ממע ְֲֵֶַָָָָחלל,

.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעט[בבישול]ּבׂשר זקנה ּובׂשר ,- ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין

.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמת האגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ

.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל
אין  - טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן

לא מצטרפין  אבל טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
טמאתֹו, ולא ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻׁשעּורן?

ּבׂשר -]ּכגֹון לֹומר,[האדם צרי ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
ּבׂשר  ּכגֹון ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ְְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻׁשאם

מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנבלה
.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין

אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא
כלים  ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא לפיכמטּמא . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

אכל  ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
ׁשני; זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
ּביצה  וכחצי ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹואם
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ׁשליׁשי  זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי ּכּיֹוצא אכל ּכל וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
רביעי  אכל ּביצה וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבזה.

רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשל 
.‚È- ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה

חּלקן ראׁשֹון; חלקים]הּכל לשני נפל [- ׁשני. מהן אחד ּכל , ְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
נפלּו ּפסלּוהּו; ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו וזה לעצמֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָזה

ׁשני. עׂשּוהּו ּכאחד, ְְִֵֵֶֶָָׁשניהן
.„È- ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה

וזה  לעצמֹו זה נפל ׁשליׁשי. מהם אחד ּכל חּלקן, ׁשני; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכל
ּכאחת  ׁשניהן נפלּו ּפסלּוהּו; לא ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלעצמֹו

ׁשליׁשי  ׁשעׂשּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, -. ְְְִִִֵֶָָ
.ÂË ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה

ׁשּנגע  ׁשהּׁשליׁשי - ׁשני וזה ׁשני זה חּלקן, ראׁשֹון; הּכל -ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשני  נעׂשה .ּבראׁשֹון, ֲִִֵַָָ

.ÊË ׁשני אכל ביצים וכׁשּתי ראׁשֹון, אכל ביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי
ראׁשֹון; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן  ׁשני. מהן אחד ּכל ארּבעה, אֹו חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחּלקן
- ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ביצים וכׁשּתי ׁשני, אכל ביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה  ׁשני; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ׁשני. ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּכל

ׁשליׁשי  מהן אחד ּכל .ּולארּבעה, ְְְִִֵֶֶַָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשהאכל ידֹות ‡. לאכל, הּסמּוכין הרּכין העצים הן האכלין, ְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּוקצה  והאּגסים תאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻנתלה
צרי ׁשהאכל מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּגלעינין, וכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאׁשּכֹול;
ׁשהיא  האכל ׁשעל הּקלּפה הם האכלין, וׁשֹומרי ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו; ְֵֵֶֶֶַָֹׁשֹומרת
מצטרף ּכל ·. ולא ּומטּמא, מּטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד, ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

טומאה] לשיעור יד [- ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ;ְִֵֵֶֶַַָֹ
- יד ולא ׁשֹומר לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ּומּטּמא מטּמא -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹ
מצטרף. ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא מּטּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
טמאה  נגעה ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא, מּטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיצד
ּבאכל, טמאה נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל נטמא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻּבּיד,
להׁשלימֹו האכל, עם מצטרפת הּיד ואין הּיד. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנטמאת
מצטרף  זה הרי ׁשֹומר, היה אם אבל ּפרס; לחצי אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלכביצה

ּפרס. ולחצי ְְְֲִִֵַָָלכביצה
להכׁשר‚. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד טומאה]ּכׁשם לקבלת -] ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֻ

יד  ויׁש ּבֹו; הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר הּיד, הכׁשר ׁשאם -ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ
מּכזית מכזית]לפחֹות פחות האוכל לפחֹות [אפי' ׁשֹומר ויׁש , ְְְְִִֵֵַָָ

שעועית]מּכפֹול סוג - פול של ׁשחּלקֹו[מגודל וׁשֹומר . ְְְִִֵֶ
האכל [לשנים] עם מצטרף אינֹו ,. ְִִֵֵֶָָֹ

ּכׁשהן „. האכלין עם מּטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין
יּזרע" אׁשר זרּוע זרע ּכל "על ׁשּנאמר: ּבהן? -מחּברין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּבׂשעירן חּטים לזריעה, מֹוציאין אדם ׁשּבני [קליפתן]ּכדר, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
לׁשאר  הּדין והּוא ּבקלּפיהן; ועדׁשים ּבקלּפיהן, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּוׂשעֹורין

ְִַהּׁשֹומרין.
ּכׁשהן ‰. ּומטּמאֹות מּטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין

לכם" הּוא "טמא ׁשּנאמר: האכל? עם לכל מחּברין - ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ
ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.

.Âיין]לּגת[ענבים]הּבֹוצר ׁשהרי [לעשותם ידֹות; לֹו אין - ֲֵֵֵֶַַַָ
ׁשּמֹוצץ מּפני ּבּיד, צר לֹו הּמׁשקה.[היד]אין את ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

.Êלסּכּו לסוכתו]הּקֹוצר -]צרי אינֹו ׁשהרי ידֹות; לֹו אין - ְֲִִֵֵֵֵֶַָָ
ַָלּיד.

.Áׁשּבססן האכלין ידֹות טהֹורין.[ריסקם]ּכל ּבּגרן, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ

.Ëקטן]ּפסיגה ׁשרּקנּה[אשכול אׁשּכֹול ,[מענביה]ׁשל ְְְִִֶֶֶָָ
יד זה הרי - אחד ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם לאֹותֹוטהֹורה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת ׁשרּקנֹו,[אשכול]ּגרּגר, ּתמרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
קטנּיֹות  ׁשרביט וכן טמא. אחת, ּתמרה ּבֹו ׁשּיר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור;

טמאה. מקּבל אחד, ּגרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשרּקנֹו,
.Èׁשֹומר ּגּבי על ׁשֹומר אין קליפה]לעֹולם על קליפה ;[כגון ְֵֵֵֵַַָ

עּמֹו. הּנחׁשב הּוא לאכל, הּסמּו ּבלבד אחד ׁשֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
.‡Èּפנימית ּבבצל: קלּפֹות הנאכל]ׁשלׁש ּבין [הבצל - ְְְִִִֵָָָֹ

קדּורה ּבין אמצעית[חתוכה]ׁשלמה מצטרפת; [שאינה , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
החיצֹונה נאכלת] מצטרפת; אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

טהֹורה. ,ּכ ּובין ּכ ּבין -ְֵֵָָָ
.·È ׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מּטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל

תּורמּוסיןׁשֹומר  ּוקלּפי פֹולין קלּפי קטנית]. מין זרקן,[- - ְְְְִִִִֵֵֵָָ
אכל  ּבהן נׁשאר ואם מּטּמאין; לאכלין, ּכנסן מּטּמאין; ְְְְְֳִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינן
ׁשאין  ּפי על אף - מלפפֹון קלּפי מּטּמאין. ּכ ּובין ּכ ּבין -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
- הּׂשעֹורין אכלין. טמאת מּטּמאֹות הּמלפפֹון, מּתֹו ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָֻּבהן
לחין, ׁשהן ּובזמן עּמהן; מצטרפת קלּפתן יבׁשין, ׁשהן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבזמן
קלּפתּה יבׁשה, ּבין לחה ּבין - החּטה אבל מצטרפת. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאין

.מצטרפת  ְִֶֶָ
.‚È חּוץ מצטרפֹות, ולא ּומטּמאֹות מּטּמאֹות - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל

הרטב ורך]מּגלעינת רטוב אין [תמר יבׁשה, ּתמרה ׁשל אבל ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ְִֵָמצטרף.

.„Èלתמר]החֹותל הגרעין שבין ׁשל [קרום הּגרעינה ׁשעל ְִֶֶַַַַָָ
מּפני  - מצטרף היבׁשה, ּגרעינת וׁשעל מצטרף; אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

ּכאכל. נחׁשב ּבאכל, ּדבק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהּוא
.ÂËמקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל לתמר]ּגרעינה ּכל [מחוץ - ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא מצטרף, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּכנגד
מּצד  הּבׂשר עליו היה מצטרף. הּבׂשר ׁשּכנגד ּכל ּבׂשר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
חלל  עד הּבׂשר ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף אין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד,
הּוא  ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין חלל, לעצם היה לא ואם ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצם;

האזֹוב מצטרפת]ּכעבי העצם מן דקה העצם [שכבה ּוׁשאר , ְֳִֵֶֶָָָָ
חׁשּובין. הן ׁשֹומר ּכמֹו לּבׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

.ÊËהירך]קּולית -[עצם ּכפֹול אפּלּו ּבׂשר, עליה ׁשהיה ְֲִִֶֶָָָָָָ
לטמאה. ּכּלּה את ְְֵֶָָֻֻּגֹורר

.ÊÈ ׁשּׁשלקן ּפי על אף - תמרה וגרעיני זיתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגלעיני
מּטּמאין [בישלן] אין .לאכלין, ְֳִִִֵַָָ

.ÁÈ אין לאכלין, ׁשּכנסן ּפי על אף - חרּובין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָּגלעיני
מּטּמאין  לאכלין, ׁשלקן .מּטּמאין; ְְְֳִִִִִַַָָָָ

.ËÈ הּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאּלּו
והּקפלֹוטֹות בצל]והּבצלים והּפטמה [מין לחין, ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
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הבצל] והעּמּוד[ראש יב ׁשה, ּבין לחה ּבין קנה]ׁשּלהן [כעין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
האכל ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא  הנאכל החלק וׁשרׁשי [- , ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֻ

צנון]והּנפּוס[חסה]החזרין מצטרף,[מין ּגדֹול צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָ
והּפיגם [חוטים]והּסיב הּמנתה וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עשב] מיני ׁשעקרן [- ּגּנה וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ
והּלבּוׁש[לשותלם]לׁשתלים ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה [קליפה], ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

והּכלסין ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי דקות]ׁשּלּה, [תאנים ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ְִֶָוהחרּובין.

.Î הּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו
ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות  והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

ׁשּב מּסרהּׁשחרֹות ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת משור]ראׁש -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין [תפוחים והּקרּוסטמלין[חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

ועקץ קטנים] לאכל, הּסמּו טפח הּדלעת ועקץ ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוהעזרּודין,
מר]קּונדס וטפח [ירק מּכאן טפח הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל הגפן]מּכאן, ׁשהאׁשּכֹולֹות [ענפי ְְְִִִֶֶַַַָָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, עצמו]ּתלּויֹות ּוזנב[הגפן ׁשהּוא, [סוף]ּכל ְְְְֶֶַַָָ

ׁשרּקנֹו בראשו]האׁשּכֹול רק ונשארו ׁשל [מענבים הּמכּבד ויד , ְְְְִֵֶֶֶַַַָ
האדם  העץ הּוא והּמכּבד טפחים, ארּבעה ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹּתמרה
וקנה  ּבּׁשרביטין, ּדבּוקֹות והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשהּׁשרביטין
טפחים, ׁשלׁשה הּנקצרין ּכל ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשל

ׁשהן ּכל וׁשרׁשיהן ידיהן להּקצר ּדרּכן שהם]וׁשאין -[כמו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ידֹות  ׁשהן מּפני מצטרפין, ולא ּומטּמאין מּטּמאין אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

ֳִָאכלין.
.‡Î ׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו

העקצין  ּתרדיןּכל וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי [סלק], ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ
ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות

והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין [צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתור ׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון מצט [שער]ׁשל אינֹו רף.ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח הּנׁשאר [הרקיב]הרּמֹון אין מקצתֹו, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָחּבּור
מּכאן  ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהרי
ואין  לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּכאן,
אין  ּולבנים מצטרפין; ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻקלּפתֹו

ּכלּום. אינן ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶָָמצטרפין,

ו  ¤¤ּפרק
חּבּור ‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים

ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
מגלּגלת·. קצת]ּביצה לגמעּה[צלויה מקֹום ּבּה מּׁשּיּקב - ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ

ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין היטב]מּמּנּו, ,[מבושלת ְְְִִִֵֶָָָָ
נּתּבלה ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור בה קלּפתּה [נתן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

חּבּור תבלינים] ּכּלּה ׁשרּצצּה, ּפי על אף - .ּבקלּפתּה ְְִִִִִֶַַָָָָֻ
ׁשּירּצץ ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר [ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ּפי  על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי
לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן

סּכין „. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי
קצת]עליהן הרּמֹון [הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ
האשכולות]הּׁשרביטין‰. זה [ענפי חּבּור אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָ

ֶָלזה.
.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסות מלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ

חתיכה לגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק ּפּקה [- חּבּור. אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

שלו]הּתחּתֹונה התחתון חּבּור [קצה ואינּה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָ
אחד  ּכל וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹלחתיכֹות.
זה  - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמהם
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êמרק המחּת ׁשּלא ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

החתיכות]והבּדיל הפריד נטמא [לא אם אּלא חּבּור; אינֹו , ְְְִִִִִֵֶָָ
מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - קצת]זה [מחובר ְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ

זה  הרי - הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֻּבֹו.
.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַָחּבּור,

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו .נטמא ְִָֻ

.Ëׁשּנפרס ּבאחד [נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה  הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
האחר  יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּבּור;
ּבראׁשֹון  ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויּפל

ְִֶָׁשּנטמא.
.È את - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל

אֹוחזין  ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום  ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם עולה וכן אם [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

ּבאיז עמו] אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה ׁשּירצה.; מהן ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבּטמא  אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה ְְִִִִִֵֵֶַָוהּׁשני
.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ

חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים [כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבאגֹוזים  לפרק התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשחּברן

ּבּבצלים מהשרשרת]ּולפּקל אפּלּו[פרקם חּבּור; הּׁשאר אין , ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
ׁשּדעּתֹו הֹוכיח ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהיּו

הּכל. ְֵַָֹלפרק
.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, לכל [ידי]הּוא חּבּור אדם ְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן אריגה]ּדבר. אֹו[מוט ְְְְְִֵֶֶַָָָ

עץ]ּבקיסם חּבּור[נסר אינֹו החלקים]- .[שני ְִֵֵָ
.‚Èל ׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה

ּבלבד  מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר .ּדבר ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנה הממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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הבצל] והעּמּוד[ראש יב ׁשה, ּבין לחה ּבין קנה]ׁשּלהן [כעין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
האכל ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא  הנאכל החלק וׁשרׁשי [- , ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֻ

צנון]והּנפּוס[חסה]החזרין מצטרף,[מין ּגדֹול צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָ
והּפיגם [חוטים]והּסיב הּמנתה וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עשב] מיני ׁשעקרן [- ּגּנה וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ
והּלבּוׁש[לשותלם]לׁשתלים ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה [קליפה], ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

והּכלסין ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי דקות]ׁשּלּה, [תאנים ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ְִֶָוהחרּובין.

.Î הּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו
ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות  והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

ׁשּב מּסרהּׁשחרֹות ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת משור]ראׁש -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין [תפוחים והּקרּוסטמלין[חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

ועקץ קטנים] לאכל, הּסמּו טפח הּדלעת ועקץ ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוהעזרּודין,
מר]קּונדס וטפח [ירק מּכאן טפח הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל הגפן]מּכאן, ׁשהאׁשּכֹולֹות [ענפי ְְְִִִֶֶַַַָָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, עצמו]ּתלּויֹות ּוזנב[הגפן ׁשהּוא, [סוף]ּכל ְְְְֶֶַַָָ

ׁשרּקנֹו בראשו]האׁשּכֹול רק ונשארו ׁשל [מענבים הּמכּבד ויד , ְְְְִֵֶֶֶַַַָ
האדם  העץ הּוא והּמכּבד טפחים, ארּבעה ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹּתמרה
וקנה  ּבּׁשרביטין, ּדבּוקֹות והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשהּׁשרביטין
טפחים, ׁשלׁשה הּנקצרין ּכל ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשל

ׁשהן ּכל וׁשרׁשיהן ידיהן להּקצר ּדרּכן שהם]וׁשאין -[כמו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ידֹות  ׁשהן מּפני מצטרפין, ולא ּומטּמאין מּטּמאין אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

ֳִָאכלין.
.‡Î ׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו

העקצין  ּתרדיןּכל וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי [סלק], ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ
ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות

והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין [צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתור ׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון מצט [שער]ׁשל אינֹו רף.ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח הּנׁשאר [הרקיב]הרּמֹון אין מקצתֹו, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָחּבּור
מּכאן  ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהרי
ואין  לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּכאן,
אין  ּולבנים מצטרפין; ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻקלּפתֹו

ּכלּום. אינן ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶָָמצטרפין,

ו  ¤¤ּפרק
חּבּור ‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים

ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
מגלּגלת·. קצת]ּביצה לגמעּה[צלויה מקֹום ּבּה מּׁשּיּקב - ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ

ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין היטב]מּמּנּו, ,[מבושלת ְְְִִִֵֶָָָָ
נּתּבלה ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור בה קלּפתּה [נתן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

חּבּור תבלינים] ּכּלּה ׁשרּצצּה, ּפי על אף - .ּבקלּפתּה ְְִִִִִֶַַָָָָֻ
ׁשּירּצץ ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר [ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ּפי  על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי
לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן

סּכין „. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי
קצת]עליהן הרּמֹון [הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ
האשכולות]הּׁשרביטין‰. זה [ענפי חּבּור אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָ

ֶָלזה.
.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסות מלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ

חתיכה לגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק ּפּקה [- חּבּור. אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

שלו]הּתחּתֹונה התחתון חּבּור [קצה ואינּה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָ
אחד  ּכל וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹלחתיכֹות.
זה  - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמהם
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êמרק המחּת ׁשּלא ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

החתיכות]והבּדיל הפריד נטמא [לא אם אּלא חּבּור; אינֹו , ְְְִִִִִֵֶָָ
מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - קצת]זה [מחובר ְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ

זה  הרי - הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֻּבֹו.
.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַָחּבּור,

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו .נטמא ְִָֻ

.Ëׁשּנפרס ּבאחד [נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה  הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
האחר  יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּבּור;
ּבראׁשֹון  ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויּפל

ְִֶָׁשּנטמא.
.È את - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל

אֹוחזין  ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום  ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם עולה וכן אם [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

ּבאיז עמו] אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה ׁשּירצה.; מהן ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבּטמא  אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה ְְִִִִִֵֵֶַָוהּׁשני
.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ

חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים [כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבאגֹוזים  לפרק התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשחּברן

ּבּבצלים מהשרשרת]ּולפּקל אפּלּו[פרקם חּבּור; הּׁשאר אין , ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
ׁשּדעּתֹו הֹוכיח ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהיּו

הּכל. ְֵַָֹלפרק
.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, לכל [ידי]הּוא חּבּור אדם ְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן אריגה]ּדבר. אֹו[מוט ְְְְְִֵֶֶַָָָ

עץ]ּבקיסם חּבּור[נסר אינֹו החלקים]- .[שני ְִֵֵָ
.‚Èל ׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה

ּבלבד  מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר .ּדבר ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנה הממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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ו יבישה] אינן והּתמרים - אחד ּגּוף ועׂשאן ׁשּקּבצן הּצּמּוקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
עּגּול ,לפיכ טמאין [גוש]חּבּור; מׁשקין ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבלבד, הּמׁשקה מקֹום מּמּנּו נֹוטל זה הרי - מקצתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָעל
טהֹור. ְְַָָוהּׁשאר

.ÂËאם ונעׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות אּלּו[גוש]הּתמרים הרי , ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹ
ִחּבּור.

.ÊËׁשעטנן הקרקע]הּזיתים בחפירת ּגּוׁש[הניחם ונעׂשּו ְֲֲִֵֶַַָָ
אּלא  לּמעטן נתנן לא ׁשּמּתחּלה מּפני חּבּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

ׁשּיינקּו מנת אם [שמן]על על ׁשּנמצא ׁשרץ ,לפיכ מּזה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
נגע  אפּלּו - אחד ּגּוף ּכּלן ׁשּנעׂשּו זיתים והם זיתים, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
ׁשל  אם לֹו היתה אחד. ּגּוף ׁשהּכל טמא, הּכל - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבכׂשעֹורה

להפכּה ועתיד הזיתים]זיתים את [ולפרק ּבּה ׁשּתקע ּכיון - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּגּופין[להופכה]הּיתד ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף הרּבה,[גושים], ְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נעׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור; חּבּור.[שוב]אינן אינן אם, ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
.ÊÈ ּפי על אף - ּבזה זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל

אחד  ּכגּוף ואינֹו להּטמא, חּבּור ׁשּבארנּוׁשאינֹו הרי ּכמֹו - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכּנסֹו, לא ואם אחרים; אכלים לטּמא לכביצה, מצטרף ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹהּוא

קדרה ּכמעׂשה מפרד ה ּוא הרי תבואה אּלא גרעיני -] ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָֹ
בקדירה] ׁשּיקּבצם המתבשלים עד מצטרף, אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוהּקטנּיֹות

ונגע  זה, ּבצד זה הרּבה ּגּוׁשין היּו אחד. ּגּוף אֹותן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָויעׂשה
ׁשּבצּדֹו והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻאב

וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני ׁשּבצד והּגּוׁש רביעי.ׁשני, הּׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
.ÁÈ לּהּכּכר והּׁשי לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻ

וכּלן [הצמיד]אחרֹות ראׁשֹון, היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלן - ְְֲִִִֵֵָָָֻֻ
ּפרׁשה  ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה, היתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֻׁשנּיֹות.
לּה והּׁשי ׁשליׁשית, היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה, היא -ְְְְְְִִִִִִִִָָָָָֻ
ּבין  ׁשּפרׁשּו, ּבין טהֹורֹות; וכּלן ׁשליׁשית, היא - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָֻאחרֹות

ּפרׁשּו. ְֵֶֹׁשּלא
.ËÈ נֹוׁשכֹותּכּכרֹות ּתרּומה קצת]ׁשל -[מחוברות ּבזֹו זֹו ְְִֶָָָ

ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ּבׁשרץ מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻנטמאת
ׁשנּיֹות, ּכּלן - טמאין ּבמׁשקין מהן אחת נטמאת מּכאן; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
ּכּלן  - ּבידים מהן אחת נטמאת מּכאן; אחר ׁשּפרׁשּו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻאף
ּבׁשעת  אחד ּגּוף ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו; ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשליׁשּיֹות,

ְָָֻטמאתן.
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חמּׁשים ‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה
הּימים  אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה החמּׁשים,זּוז ׁשּנמצאּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבימֹות  חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע ּדינרין ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּׁשה
ּבליֹותיהן ולֹובׁשת שנתיישנו]הּגׁשמים, ּבימֹות [בגדים ְְְִִֵֶֶֶַָָ

הּכסּות מֹותר והם והּׁשחקים, שנשחקו]החּמה. הרי [בגדים - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
חגֹור  לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהן

למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ
יׂשראל ·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים  לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזול הראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה‚. חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה ה ּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצע ׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

קדרה גס] ּכגֹון ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
ּבית  - לּה ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוקערה

רחבה ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע [חצר]ׁשל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָ
מּמּנּו. חּוץ הּכּסא ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּוצה

ּתכׁשיטיה „. לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין צבעֹונין וכן ּבגדי ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּופּדחּתּה ראׁשּה על ּופּו[מצחה]להּקיף העין], וׂשרק [איפור ְְְִַַַַָָָָֹ

ללחיים] עליו.[אודם תתּגּנה ׁשּלא ּכדי - ּבהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכּיֹוצא
ּבעׁשיר,‰. אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

עׁשרֹו לפי מׁשי הּכל ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
עׁשרֹו. לפי הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָורקמה
לּתן  ידֹו קצרה ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹוהּתכׁשיט
ותהיה  להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָלּה

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו ְֲִֶַַַָָָֻהּכתּבה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּתׁשמיׁש ּוכלי להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו
עׁשרֹו ּכפי להן נֹותן ואינֹו ּבֹו; לׁשּכן צרּכן ּומדֹור ּכפי אּלא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

מזֹונֹות עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה חייב ּבלבד. [שהוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
בית לזונו] ּוכלי כסּות לֹו יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְְְִֵֵֵֵַַַַָ

מֹוכרין  ּכ - למזֹונֹותיו מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ְְְְִִִִֵֶָָָָּומדֹור;
ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי ְְְִֵֵלכסּותֹו

.Ê ּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
אין  ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי

לֹו ׁשּתתקּׁשט ּבעל נתחרׁשלּה אֹו ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּתכׁשיט  לּה ּפֹוסקין הּכסּות - ּבטענת אׁשּתֹו עם הּבעל ודין . ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָ

הּוא  אמר אם הּמזֹונֹות: ּבטענת ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָוהּכלים
לּכל. אחד ּדין - נתּת' 'לא אֹומרת והיא ְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'נתּתי'

.Á- הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר
עניה]ּבענּיֹות יקּים[אשה אחת ׁשנה בנדרו], איתה ;[יחיה ְֲִֵַַַַָָ
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ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻיתר
נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים; יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּובעׁשירֹות,

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ְְִִֵָֻאֹו
.Ëּבכרּכים - למרחץ תל ׁשּלא גדולות]הּדירּה ,[ערים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אחת ּתנעל [שבוע]ׁשּבת ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ּובכפרים, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
יתר  לעת. מעת ּובכרּכים, ימים; ׁשלׁשה ּבכפרים, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - זה ְְְִִִִֵֶַַָֻעל
.È ּכל ׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּדירּה

רחים  ּוכברה נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשכנֹות
מּפני  ּכתּבה, ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻותּנּור

לה]ׁשּמּׂשיאּה ׁשּנדרה [מוציא היא וכן ּבׁשכּונֹותיה. רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
וכּיֹוצא  ותּנּור ורחים ּוכברה נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
לארג  ׁשּדרּכן ּבמקֹום לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּבהן,
רע  ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו מּפני בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹותן

ׁשהּוא .[קמצן]ּכיליּבׁשכּונֹותיו ְִִֶַָ
.‡È ׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד  לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל [צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות  רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

ּכדי [הזול] עׁשרֹו, לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָּבכל
אּׁשה  ׁשּכל לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתצא
ּולבית  האבל ּולבית לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָיׁש
הם  ׁשּיבֹואּו ּכדי ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּמׁשּתה
אבל  תבֹוא. ולא תצא ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלּה
ּפעם  ּבחּוץ ּפעם ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּגנאי
לצאת  יּניחה ולא מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּברחֹובֹות;
;הּצר ּכפי ּבחדׁש, ּפעמים אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹאּלא
"ּכל  ּכתּוב: ׁשּכ ּביתּה, ּבזוית ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאין

ּפנימה". ,מל בת ְְִֶֶַָָּכבּוּדה
.·È ׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר

ויּתן  יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
.‚Èּולבית הּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי  ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה  ונעל הּסהר ּבבית בני ׁשאסרּה 'מּפני טֹוען היה ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמׁשּתה', ּבבית אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאדם
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם ְְְְְִִָֻוהחזקּו

.„Èואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר
להם  הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
ּובכל  ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
ּגדֹול  ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרים  ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכגֹון

אּמלרׁשּותֹו אצלי ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לי  ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואחֹות
ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצרין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו ְֲִִִֵאחרים
.ÂË אדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּגֹויים  אֹו ּפרּוצים אֹו -רעים מהם' מתירא ואני ּבׁשכנּותי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָ
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות; החזקּו ׁשּלא ּפי על אף לֹו, ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים

ה  ואפּלּו רע'. מּׁשכן 'הרחק -חכמים: ׁשּלּה הּמדֹור יה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשאמרה  היא וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמֹוציאּה
- עליהן' מקּפיד איני 'אני אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּכן,
ׁשם  עלי ׁשּיצא רצֹוני 'אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשֹומעין

אּלּו'. ּבׁשכנֹות ְִֵֵַרע
.ÊË,ּכנען ארץ ּכגֹון: הּוא, ארצֹות ארצֹות - הּיּׁשּוב ְְֲֲִֶֶַַַָָָּכל

וכּיֹוצא  ׁשנער, וארץ ּכּוׁש, וארץ ּתימן, וארץ מצרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוארץ
לענין  יׂשראל וערי ּוכפרים. מדינֹות - וארץ ארץ וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
והּגליל  הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ׁשלׁש - .נּׂשּואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈ אחרת ּבארץ אּׁשה ונׂשא הארצֹות, מן ּבארץ ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאיׁש
ּכתּבה, ּבלא ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין -ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף נׂשאּה, ּכן מנת הּנֹוׂשא ׁשעל אבל . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אינֹו - הארץ אֹותּה מאנׁשי והּוא הארצֹות, מן ּבאחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּׁשה
למדינה  מּמדינה מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָיכֹול

לעיר] יכֹול [מעיר ואינֹו הארץ. ּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו ,ְְְְִִֵֶָָָָָָ
ּדברים  ׁשּיׁש למדינה, מּכפר ולא לכפר, מּמדינה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָָֹלהֹוציאּה
הּכפרים  ׁשּיׁשיבת ּדברים ויׁש להן, טֹובה הּמדינה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשיבת

להן. ֶָָטֹובה
.ÁÈּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו למדינה, מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה

ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מּנוה מֹוציאּה אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהארץ
להּטּפל צריכה ׁשהיא ּבּנוה [לטפל]מּפני יפה עצמּה ולבּדק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ק  ּבֹו תהיה ׁשּלא ּכדי יֹוציאּההּיפה, לא וכן ּוכעּורה. ּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מקֹום, ּובכל ּגֹויים; ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻֻמּמקֹום

יׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום ּגֹויים ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְִִִִִֵֶֶָָָֻֻמֹוציאין
.ËÈאֹו לארץ, לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

לארץ  לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמארץ
ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

מעלין  - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ואין מּמקֹום . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
הרע  מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

יׂשראל. ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻׁשרּבֹו
.Î- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר

- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
עם  יׂשראל מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
מֹוציאין  הּכל ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹירּוׁשלים;
מּׁשם. מֹוציאין הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּׁשם;

ה'תשע"ג  תשרי כ"ב שני יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכפי [תשמיש]עֹונה‡. ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ

הרּכים  הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו
אּלא [מפונקים]והענּגים ּכחן ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לילה. ּבכל ע ֹונתן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָאֹוכלין
- ּבהן וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם  ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתן ּבעיר, מלאכּתן היתה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָאם
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ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻיתר
נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים; יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּובעׁשירֹות,

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ְְִִֵָֻאֹו
.Ëּבכרּכים - למרחץ תל ׁשּלא גדולות]הּדירּה ,[ערים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אחת ּתנעל [שבוע]ׁשּבת ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ּובכפרים, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
יתר  לעת. מעת ּובכרּכים, ימים; ׁשלׁשה ּבכפרים, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - זה ְְְִִִִֵֶַַָֻעל
.È ּכל ׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּדירּה

רחים  ּוכברה נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשכנֹות
מּפני  ּכתּבה, ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻותּנּור

לה]ׁשּמּׂשיאּה ׁשּנדרה [מוציא היא וכן ּבׁשכּונֹותיה. רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
וכּיֹוצא  ותּנּור ורחים ּוכברה נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
לארג  ׁשּדרּכן ּבמקֹום לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּבהן,
רע  ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו מּפני בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹותן

ׁשהּוא .[קמצן]ּכיליּבׁשכּונֹותיו ְִִֶַָ
.‡È ׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד  לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל [צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות  רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

ּכדי [הזול] עׁשרֹו, לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָּבכל
אּׁשה  ׁשּכל לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתצא
ּולבית  האבל ּולבית לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָיׁש
הם  ׁשּיבֹואּו ּכדי ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּמׁשּתה
אבל  תבֹוא. ולא תצא ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלּה
ּפעם  ּבחּוץ ּפעם ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּגנאי
לצאת  יּניחה ולא מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּברחֹובֹות;
;הּצר ּכפי ּבחדׁש, ּפעמים אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹאּלא
"ּכל  ּכתּוב: ׁשּכ ּביתּה, ּבזוית ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאין

ּפנימה". ,מל בת ְְִֶֶַָָּכבּוּדה
.·È ׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר

ויּתן  יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
.‚Èּולבית הּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי  ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה  ונעל הּסהר ּבבית בני ׁשאסרּה 'מּפני טֹוען היה ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמׁשּתה', ּבבית אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאדם
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם ְְְְְִִָֻוהחזקּו

.„Èואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר
להם  הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
ּובכל  ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
ּגדֹול  ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרים  ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכגֹון

אּמלרׁשּותֹו אצלי ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לי  ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואחֹות
ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצרין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו ְֲִִִֵאחרים
.ÂË אדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּגֹויים  אֹו ּפרּוצים אֹו -רעים מהם' מתירא ואני ּבׁשכנּותי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָ
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות; החזקּו ׁשּלא ּפי על אף לֹו, ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים

ה  ואפּלּו רע'. מּׁשכן 'הרחק -חכמים: ׁשּלּה הּמדֹור יה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשאמרה  היא וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמֹוציאּה
- עליהן' מקּפיד איני 'אני אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּכן,
ׁשם  עלי ׁשּיצא רצֹוני 'אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשֹומעין

אּלּו'. ּבׁשכנֹות ְִֵֵַרע
.ÊË,ּכנען ארץ ּכגֹון: הּוא, ארצֹות ארצֹות - הּיּׁשּוב ְְֲֲִֶֶַַַָָָּכל

וכּיֹוצא  ׁשנער, וארץ ּכּוׁש, וארץ ּתימן, וארץ מצרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוארץ
לענין  יׂשראל וערי ּוכפרים. מדינֹות - וארץ ארץ וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
והּגליל  הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ׁשלׁש - .נּׂשּואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈ אחרת ּבארץ אּׁשה ונׂשא הארצֹות, מן ּבארץ ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאיׁש
ּכתּבה, ּבלא ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין -ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף נׂשאּה, ּכן מנת הּנֹוׂשא ׁשעל אבל . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אינֹו - הארץ אֹותּה מאנׁשי והּוא הארצֹות, מן ּבאחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּׁשה
למדינה  מּמדינה מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָיכֹול

לעיר] יכֹול [מעיר ואינֹו הארץ. ּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו ,ְְְְִִֵֶָָָָָָ
ּדברים  ׁשּיׁש למדינה, מּכפר ולא לכפר, מּמדינה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָָֹלהֹוציאּה
הּכפרים  ׁשּיׁשיבת ּדברים ויׁש להן, טֹובה הּמדינה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשיבת

להן. ֶָָטֹובה
.ÁÈּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו למדינה, מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה

ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מּנוה מֹוציאּה אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהארץ
להּטּפל צריכה ׁשהיא ּבּנוה [לטפל]מּפני יפה עצמּה ולבּדק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ק  ּבֹו תהיה ׁשּלא ּכדי יֹוציאּההּיפה, לא וכן ּוכעּורה. ּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מקֹום, ּובכל ּגֹויים; ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻֻמּמקֹום

יׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום ּגֹויים ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְִִִִִֵֶֶָָָֻֻמֹוציאין
.ËÈאֹו לארץ, לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

לארץ  לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמארץ
ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

מעלין  - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ואין מּמקֹום . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
הרע  מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

יׂשראל. ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻׁשרּבֹו
.Î- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר

- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
עם  יׂשראל מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
מֹוציאין  הּכל ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹירּוׁשלים;
מּׁשם. מֹוציאין הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּׁשם;

ה'תשע"ג  תשרי כ"ב שני יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכפי [תשמיש]עֹונה‡. ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ

הרּכים  הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו
אּלא [מפונקים]והענּגים ּכחן ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לילה. ּבכל ע ֹונתן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָאֹוכלין
- ּבהן וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם  ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתן ּבעיר, מלאכּתן היתה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָאם
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- החּמרים ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן אחרת, ּבעיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכּתן
הּמּלחין  יֹום; לׁשלׁשים אחת - הּגּמלים ּבׁשּבת; אחת ְְִִִִַַַַַַַַַַַָָָֹּפעם
אחת  ּפעם עֹונתן - חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה אחת -ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ּתלמידי  ודר ּכחן; מתׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת,

ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחכמים
אּלא ·. לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׁש

ּברׁשּותּה אּלא יצא ולא מעֹונתּה, ימנע ׁשּלא קרֹוב, ;למקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
למלאכה  קרֹובה ׁשעֹונתּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָוכן
ּגּמל  אֹו ּגּמל, להעׂשֹות ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעֹונתּה
ׁשּלא  ּתֹורה לתלמּוד יֹוצאין חכמים ותלמידי מּלח. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלהעׂשֹות
ׁשּנעׂשה  וענג ר וכן ׁשנים; ׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּברׁשּות

לעּכב. יכֹולה אׁשּתֹו אין חכמים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָּתלמיד
אחת ‚. ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ּבין נֹוׂשא , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יכֹול  ׁשּיהיה והּוא לעּכב; יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו
יכֹול  ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה. ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכף

ׁשּתי „. לֹו ׁשהיּו ּפֹועל ּכיצד? מנינן. לפי עֹונתן? היא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכּמה
ּבׁשּבת; אחת עֹונה ולזֹו ּבׁשּבת אחת עֹונה לזֹו יׁש - ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָנׁשים
אחת  ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת נמצאת - נׁשים ארּבע לֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהיּו
ּתהיה  נׁשים, ארּבע לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן ׁשּבתֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשּתי

ׁשנים  ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל צּוּועֹונת לפיכ . ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּפי  על אף נׁשים, ארּבע על יֹותר אדם יּׂשא ׁשּלא ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחכמים

עֹונה להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו אחת ׁשּיׁש ּפעם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ְֶֹּבחדׁש.

אׁשּתֹו‰. את עד]הּמּדיר מה [מממונו, לאחרים ׁשּתאמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
ראׁש וקּלּות ׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה מה אֹו לּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר
יֹוציא  זה הרי - תׁשמיׁש עסקי על אׁשּתֹו עם אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמדּבר
לאחרים  ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ׁשאין ּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויּתן
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת מתהּפכת ׁשּתהיה הּדירּה אם וכן קלֹון. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדברי
ׁשֹוטים  מעׂשה ׁשּתעׂשה הּדירּה אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכדי
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות אּלא ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּודברים

.Âאחת ׁשּבת - הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ,[שבוע]הּמּדיר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ
נדרֹו, יפר אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר לֹו; ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻממּתינין
הרי  ׁשּנדר, ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח היה ְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואפּלּו
'ּתׁשמיׁשי  לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָצערּה
ּכלּום, נדר לא - מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,'עלי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור
אמר  לּה. מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻואם
ואסּור  נדר, זה הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה:

לֹו. האסּור ּדבר האדם את מאכילין ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלׁשּמׁש;
.Ê ּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור

"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
יֹוציא  אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.Á הּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.

מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני ּכֹופין [מרצוני]'מאסּתיהּו, - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ
לׁשעתֹו להֹוציא ׁשּתּבעל [מיידית]אֹותֹו ּבּׁשביה ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ו  ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; ּבליֹותיהלׂשנּוי [בגדים תּטל ְְְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֻ
ונתחּיב בלויים] לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּימין,

ואינּה ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאחריּותן,
ּומטּפחת  ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָנֹוטלת
לּה ׁשּנתן ּכל וכן לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבראׁשּה
ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּתנה,

.Ë הריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם
'מּפני  אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים  וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי  כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות  ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

.È אם' לּה: ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָואחר
ּבמרּדּה עמדה אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻאּת
לּה יהיה ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹֹֻולא

ּכלל  ואין ּכתּבה חדׁש, עׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
ּבעלּה הּגט, קדם מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלּה

ְָיֹורׁשּה.
.‡È היתה ואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכּסדר

ּבעלּה היה ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנּדה
אחרת. אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּלח

.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת רצת ולא ׁשּלא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתיּבם
.‚Èחדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת

ּבעל  ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסים ּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מֹוציאין  אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה  ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
לּה מׁשּלם אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ְְְִֶֶֶַַּכלּום.
.„È אחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים  יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;
ראּוי  הּתלמּוד ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּוגדֹולים

ולדּון. ְְִָֹלתּפס
.ÂË איני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד

ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי  על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה
.ÊË מֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש

אני  הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',
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והּוא  מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעּמֹו',
מחרימין  - עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:

סתמי]ּתחּלה ּדין;[חרם ּבבית יֹודה ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
ּבפני  'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹואחר
ועֹוׂשין  הּנטען מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָעדים'.
לפי  אפׁשר, אי אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּפׁשרה

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ְְְִִִֵֶָָָֹׁשאסּור
.ÊÈ ׁשּתבריא עד אֹותּה לרּפא חּיב - ׁשחלתה ראה האּׁשה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי  לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
מגרׁש הריני אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ּכן,ונֹותן לעׂשֹות ראּוי ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָֻ
הארץ. ּדר ְִֵֶֶֶָָמּפני

.ÁÈלפּדֹותּה חּיב - נאסרה נׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר  היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן  ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈ על ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

ּדמיה  היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ּכתּבתּה,יֹותר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻ

אֹותֹו ּכֹופין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתל
אֹותּה ואפּלּוּופֹודה ּבכתּבתּה, עׂשרה עד ּדמיה היּו אפּלּו , ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ

ּבפעם  אמּורים? ּדברים ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאין
לגרׁשּה ורצה ׁשנּיה ּפעם ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָראׁשֹונה;

ע  את ּתפּדה והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי צמּה.- ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
.Î יֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזהלנכסיו  פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Î ולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
ׁשּמעת  לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב .ׁשהּדירּה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא  ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
עצמּה ּפֹודה ּתפּדה הּוא והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּוא  הּׁשביה ואּסּור מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹותּה
לּה. ֶַָָׁשּגרם

.‚Îּבקבּורתּה חּיב - אׁשּתֹו וקינים מתה הסּפד לּה ולעׂשֹות , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מקוננות] ׁשּביׂשראל,[לשכור עני ואפּלּו הּמדינה; ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכדר

הּכל  עׁשיר, היה ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹלא
לפי  אֹותּה קֹוברין מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; ְְְְְְְִִִִִֵָָלפי

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה עשירותו]כבֹודּה; ואינּה[לדרגת ְְֲִִֵֶַָָָָָָ
מיתה. לאחר אפּלּו ְֲִִֶֶַַָיֹורדת,

.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ׁשּלא  ּכדי לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוקברּה

לּכלבים  מׁשלכת זֹו ּכׁשּמתה תהיה אחרת ּבמדינה היה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - [מכרז אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לפי פומבי] אֹו כבֹודֹו ּולפי הּבעל, ממֹון לפי אֹותּה וקֹוברין ,ְְְְְְִִִִַַַָָ
ְָכבֹודּה.

ה'תשע"ג  תשרי כ"ג שלישי יום

טו  ¤¤ּפרק
עֹונתּה‡. ׁשּימנע הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּׁשה

ּבנים, לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לבעל  חּיב קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכבר
ׁשל  עׂשה מצות ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל

ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָּתֹורה,
האּׁשה ·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ּומאימתי האיׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ

ׁשבע  מּבן אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתחּיב
ע  ׁשעברּו וכיון ׁשנה. -ע ׂשרה אּׁשה נׂשא ולא ׁשנה ׂשרים ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ּבּתֹורה  עֹוסק היה ואם עׂשה; מצות ּומבּטל עֹובר זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
יטרח  ׁשּלא ּכדי אּׁשה מּלּׂשא מתירא והיה ּבּה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹוטרּוד
להתאחר, מּתר זה הרי - הּתֹורה מן ויּבטל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבמזֹונֹות
ּתֹורה. ּבתלמּוד ׁשּכן וכל הּמצוה, מן ּפטּור ּבּמצוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהעֹוסק

ּבּה‚. וׁשגה ּתמיד, ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה בה מי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ
אין תמיד] - אּׁשה נׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ונדּבק עּזאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכבן

אם  אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עוֹון; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבידֹו
לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - עליו מתּגּבר יצרֹו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְִִִֵֶָָָּבנים,
זכר „. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש, לֹו יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה

סריסּונקבה  הּבן היה ּבראם". ּונקבה "זכר ׁשּנאמר: ,[עקר], ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אילֹונית הּבת ׁשהיתה זֹו.[עקרה]אֹו מצוה קּים לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ּפרּיה ‰. מצות קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו
ּכבנים  הן הרי בנים ּבני אמּורים?ּורבּיה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

אף  ּונקבה; מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
מּׁשני  והם הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
ּובת  ּבן לֹו היּו אם אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָבניו,
ּמצוה. קּים לא עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹומתּו,

.Â קּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהיּו
עבד והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. והן [כנעני]מצוה הּוא ונׁשּתחרר , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנׁשּתחרר; אחר ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים לא -ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּוס לֹו אין אליו]ׁשהעבד מתייחסים בניו .[אין ִֵֶֶֶָ

.Êואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא זכר לא לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
מולידה] קּים ואינה ּכן אם אּלא לולד, ראּויה ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּוקטּנה

לפרֹות  אחרת אּׁשה לֹו ׁשהיתה אֹו ּורבּיה, ּפרּיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָמצות
ילדה  ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת אּׁשה נׂשא מּמּנה. ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹולרּבֹות
לולד; הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ
עד  ּבּׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין להֹוציא, רצה לא ְְִִִִַַַָָֹואם
ּבפני  עּמּה ׁשֹוכן אני והרי ּבֹועלּה, 'איני אמר: ואם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּיֹוציא.
ּבין  ּכן, היא ׁשאמרה ּבין עּמּה', אתיחד ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעדים

אּׁשה ׁשאמר  יּׂשא אֹו יֹוציא אּלא להן, ׁשֹומעין אין - הּוא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
לולד. ְְָָָָהראּויה

.Á זרע ׁשכבת יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהת
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והּוא  מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעּמֹו',
מחרימין  - עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:

סתמי]ּתחּלה ּדין;[חרם ּבבית יֹודה ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
ּבפני  'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹואחר
ועֹוׂשין  הּנטען מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָעדים'.
לפי  אפׁשר, אי אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּפׁשרה

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ְְְִִִֵֶָָָֹׁשאסּור
.ÊÈ ׁשּתבריא עד אֹותּה לרּפא חּיב - ׁשחלתה ראה האּׁשה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי  לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
מגרׁש הריני אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ּכן,ונֹותן לעׂשֹות ראּוי ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָֻ
הארץ. ּדר ְִֵֶֶֶָָמּפני

.ÁÈלפּדֹותּה חּיב - נאסרה נׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר  היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן  ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈ על ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

ּדמיה  היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ּכתּבתּה,יֹותר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻ

אֹותֹו ּכֹופין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתל
אֹותּה ואפּלּוּופֹודה ּבכתּבתּה, עׂשרה עד ּדמיה היּו אפּלּו , ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ

ּבפעם  אמּורים? ּדברים ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאין
לגרׁשּה ורצה ׁשנּיה ּפעם ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָראׁשֹונה;

ע  את ּתפּדה והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי צמּה.- ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
.Î יֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזהלנכסיו  פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Î ולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
ׁשּמעת  לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב .ׁשהּדירּה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא  ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
עצמּה ּפֹודה ּתפּדה הּוא והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּוא  הּׁשביה ואּסּור מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹותּה
לּה. ֶַָָׁשּגרם

.‚Îּבקבּורתּה חּיב - אׁשּתֹו וקינים מתה הסּפד לּה ולעׂשֹות , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מקוננות] ׁשּביׂשראל,[לשכור עני ואפּלּו הּמדינה; ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכדר

הּכל  עׁשיר, היה ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹלא
לפי  אֹותּה קֹוברין מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; ְְְְְְְִִִִִֵָָלפי

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה עשירותו]כבֹודּה; ואינּה[לדרגת ְְֲִִֵֶַָָָָָָ
מיתה. לאחר אפּלּו ְֲִִֶֶַַָיֹורדת,

.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ׁשּלא  ּכדי לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוקברּה

לּכלבים  מׁשלכת זֹו ּכׁשּמתה תהיה אחרת ּבמדינה היה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - [מכרז אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לפי פומבי] אֹו כבֹודֹו ּולפי הּבעל, ממֹון לפי אֹותּה וקֹוברין ,ְְְְְְִִִִַַַָָ
ְָכבֹודּה.

ה'תשע"ג  תשרי כ"ג שלישי יום

טו  ¤¤ּפרק
עֹונתּה‡. ׁשּימנע הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּׁשה

ּבנים, לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לבעל  חּיב קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכבר
ׁשל  עׂשה מצות ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל

ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָּתֹורה,
האּׁשה ·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ּומאימתי האיׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ

ׁשבע  מּבן אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתחּיב
ע  ׁשעברּו וכיון ׁשנה. -ע ׂשרה אּׁשה נׂשא ולא ׁשנה ׂשרים ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ּבּתֹורה  עֹוסק היה ואם עׂשה; מצות ּומבּטל עֹובר זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
יטרח  ׁשּלא ּכדי אּׁשה מּלּׂשא מתירא והיה ּבּה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹוטרּוד
להתאחר, מּתר זה הרי - הּתֹורה מן ויּבטל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבמזֹונֹות
ּתֹורה. ּבתלמּוד ׁשּכן וכל הּמצוה, מן ּפטּור ּבּמצוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהעֹוסק

ּבּה‚. וׁשגה ּתמיד, ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה בה מי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ
אין תמיד] - אּׁשה נׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ונדּבק עּזאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכבן

אם  אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עוֹון; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבידֹו
לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - עליו מתּגּבר יצרֹו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְִִִֵֶָָָּבנים,
זכר „. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש, לֹו יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה

סריסּונקבה  הּבן היה ּבראם". ּונקבה "זכר ׁשּנאמר: ,[עקר], ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אילֹונית הּבת ׁשהיתה זֹו.[עקרה]אֹו מצוה קּים לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ּפרּיה ‰. מצות קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו
ּכבנים  הן הרי בנים ּבני אמּורים?ּורבּיה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

אף  ּונקבה; מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
מּׁשני  והם הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
ּובת  ּבן לֹו היּו אם אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָבניו,
ּמצוה. קּים לא עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹומתּו,

.Â קּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהיּו
עבד והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. והן [כנעני]מצוה הּוא ונׁשּתחרר , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנׁשּתחרר; אחר ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים לא -ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּוס לֹו אין אליו]ׁשהעבד מתייחסים בניו .[אין ִֵֶֶֶָ

.Êואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא זכר לא לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
מולידה] קּים ואינה ּכן אם אּלא לולד, ראּויה ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּוקטּנה

לפרֹות  אחרת אּׁשה לֹו ׁשהיתה אֹו ּורבּיה, ּפרּיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָמצות
ילדה  ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת אּׁשה נׂשא מּמּנה. ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹולרּבֹות
לולד; הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ
עד  ּבּׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין להֹוציא, רצה לא ְְִִִִַַַָָֹואם
ּבפני  עּמּה ׁשֹוכן אני והרי ּבֹועלּה, 'איני אמר: ואם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּיֹוציא.
ּבין  ּכן, היא ׁשאמרה ּבין עּמּה', אתיחד ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעדים

אּׁשה ׁשאמר  יּׂשא אֹו יֹוציא אּלא להן, ׁשֹומעין אין - הּוא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
לולד. ְְָָָָהראּויה

.Á זרע ׁשכבת יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהת

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



`zeyiקב zekld - ixyz c"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּמּנה  החלי חזקת - לּהּכחץ ויׁש ּבכתּבה, ׁשּלא ותצא , ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
רצונו]ּתֹוספת לפי בכתובה עצמו על שלקח לא [התחייבות ; ֶֶֹ

ּתֹוספת  לּה ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹתהיה
מּמּנּו החלי חזקת ּכחץ, יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכמֹו

עּקר ּכּלּה, הּכתּבה יּתן - ּוכׁשּיֹוציא שקבעו ּבלבד; [הסכום ְְְִִִִֵֶַַָָָֻֻ
בכתובה] ְֶֶותֹוספת.חכמים

.Ëמּמּנּו' אֹומרת: והיא הּולד', נמנע 'מּמּנה אֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּוא
נאמנת  היא - ּכחץ' יֹורה ׁשאינֹו מּפני לֹונמנע, ויׁש ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ּבוּדאי, אֹותֹו יֹודעת ׁשאינּה ּדבר ׁשּטֹוענת מי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהחרים
מּמּני  אם יֹודעת 'איני אמרה: ואם ּכתּבתּה. יּתן ּכ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻואחר
ממֹון  העמד ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין - מּמּנּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאם
ולּמה  ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ּבעליו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבחזקת
ּכחץ  יֹורה אם מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה נאמנת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, יֹורה לא ְְְִֵֵֶַֹאֹו
.È ׁשנים עׂשר אחר לגרׁשּה ּבעלּה לתּבע ׁשּבאה מּפני האּׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

לּה; ׁשֹומעין - ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
לבנים  היא צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻאף
ּבלבד; ּכתּבה עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֻלזקנּותּה.
ותּטל. לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

.‡Èאֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ׁשנים, עׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָהל
אין  - האסּורים ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהיתה

הּמנין  מן זמן אֹותֹו להם .עֹולה ְְִִֶֶַַָָ
.·È ׁשהּפילה מּיֹום מֹונה - וחזרה הּפילה הּפילה אם . ְְִִִִִִִִֶָָָָָָ

זכה  לא וׁשּמא לנפלים, החזקה - ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֹֻוהּפילה
ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה; ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות

.‚È,עּמּה ׁשּיׁשהה ּכדי עׂשר', ּבתֹו 'הּפילה אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא
עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - הּפלּתי' 'לא אֹומרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'ׁשלׁשה' אֹומרת והיא ׁשנים', 'הּפילה אֹומר הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעקרּות;
ּכתּבה  ויּתן ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, -. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשהּפילה  אֹו הּפילה, ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּובכל
ּכתּבה. לּתן יתחּיב זֹו ׁשּבטענה - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשלׁשה

.„Èוהֹוציאּה ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת לאחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹנּׂשאת
ילדה  ולא ׁשנים עׂשר הּׁשני עם ׁשהת לׁשני. להּנׂשא מּתרת -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לׁשליׁשי; תּנׂשא לא ּבלא - ּתצא - לׁשליׁשי נּׂשאת ואם ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵָֹֹ
מצות  ׁשּקּים אֹו אחרת, אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכתּבה,

ּורבּיה. ְְִִָָּפרּיה
.ÂË יכֹול אינֹו 'ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

יֹורה  ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד', ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
ׁשּתנהגי  לי 'ראּוי לּה: ואֹומרין ּפׁשרה, הּדּינין יעׂשּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכחץ

ׁשנים  עׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי ּכעם ואחר תֹולידי, ולא ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ולא  ליׁשב; אֹותּה ּכֹופין ואין ּבּדבר, עּמּה ּומגלּגלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּתתּבעי'.
ׁשּיעׂשּו עד זה ּבדבר מאריכים אּלא הּמֹורדת, ּדין אֹותּה ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדנין

ְָָּפׁשרה.
.ÊË הּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף

סֹופרים  מּדברי זמן מצּוה ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבנה  ּכאּלּו ּביׂשראל, אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל - ּכח ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
- אּׁשה ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם;

ׁשּלא  - איׁש ּבלא אּׁשה תׁשב ולא הרהּור, לידי יבֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹׁשּלא
ֵֵָתחׁשד.

.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על על וחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ
פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

ּביֹותר  לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו
.ÁÈּביתּה ּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ,וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

תתּבע  ולא ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק תרּבה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹולא
ולא  זה; ּבעסק מדּברת תהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתׁשמיׁש
אּלא  ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָתמנע
ּכדי  ביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
הּדֹומה  ּומן הּכעּור מן ותתרחק קנאה; רּוח עליו יעבר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ְִלכעּור.
.ËÈ חכמים צּוּו יֹותר וכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

יעׂשה  הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו
יתרה  אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיה ּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Î ּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא  עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני  יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה  אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

ה'תשע"ג  תשרי כ"ד רביעי יום

טז  ¤¤ּפרק
עבדים ‡. ּבין קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנכסים

אינן  - ּכתּבה ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
הּבעל  קּבל ואם ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻנקראין

ּפחתה אם ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא [נפחת אחריּות ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ
לֹושוויה] כשמתגרשת]ּפחתה הפחת הֹותירה [משלם ואם ְֲִִָָָ

לֹו[התייקרה] הרווח]הֹותירה לה מחזיר זֹו[אינו הרי - ֲִֵָ
הּנדּוניא  אחריּות קּבל לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנקראת
לּה ּפחתה ּפחתה אם האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,

מלֹוג'. 'נכסי נקראת זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָואם
לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן

לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ
הּכל  - ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻנפלּו
'ּכתּבה' נקרא ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻנקראין
ּבלבד. הּתֹוספת עם מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא

הֹודענּו‚. הּתֹוספת ּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
הרי  אּלא ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
לאחר  אּלא נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהיא
לּבעל  היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמיתת
ּכתּבתּה לגּבֹות האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ְְְִִִֵָָָָָָָָֻׂשדֹות
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הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא הּנקראת מּמּנּו, והיא ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ִִ'זּבּורית'.

עד „. תגּבה לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹוכן
חפץ ּבנקיטת קדוש]ׁשּתּׁשבע חפץ אצלּה[אחיזת הּניח ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא [בגד ּכלּום, ְְְְְֲִֶָָָָָָָָֹֹ
לה] ּגרׁשּהשקנה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻׁשעליה,

ׁשהרי  ׁשעליה, ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלרצֹונֹו,
היא. לא להֹוציא רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה ְְְְִִֶֶָָָָָָֹלקחן

מן ‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן
מיתת הּקרקע  לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

מּׁשבח  אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,
טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים ּבכתּבתּה[גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הּלֹוקח ׁשהׁשּביח והשביח מּׁשבח מבעלה הקרקע [שקנה ְִִִֵֶֶַַַַ
אּלּואותה] ּודברים הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּכתּבה הן.מּקּלי ְִֵֵָֻֻ
.Â ׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן

ומשקל] ּבמקֹום [בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ
מקֹום  מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות  היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוה מסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Ê ּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה  ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל  ּבכל ויׁשנן זֹו הן, ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע -ּבּמּטלטלין זכרים [בנים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַֻ

אמם] כתובת ּפׁשּוט שירשו ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ
אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל

הּתלמּוד  ּדין הּקרקע.על מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר

מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה ּתּקּון ׁשּיכּתבּו זה ודבר ; ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתנאי  זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּגדֹול

תמיד]ׁשּבממֹון מן [שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë אם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
נסּתּפק  אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיה
ּבתּקנת  ּכח ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלנּו
ּתנאי  ּכדין נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגאֹונים
ממֹון  ּבּה ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכתּבה

הּיֹורׁשים. ְִִַמן
.È אחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

קרקע [ערבים]וערבאין לֹו ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻ
ׁשּימּכר  וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻּבאלפים

ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין [מותר]אחר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֻלֹו
חֹורין; ּבני נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּכׁשּיגרׁשּנה

חפץ  ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ּכל ּוכׁשּתטרף, ּכדין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
ּבעיניו. קּלה ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבעלי

.‡È ּכׁשּתבֹוא האלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּמׁשּביעין
ּכתּבתּה, ּדין,לגּבֹות לבית חּוץ אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ

לּה ׁשחֹוׁשׁשין מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמּפני
היתֹומים  רצּו ואם ּבּׁשבּועה. עצמּה על תדקּדק לא ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ובתמורה] שבועה, חומרת ממנה [בהנאה להּדירּה[להוריד ְִַָ
[- ידוע שלא מהבעל משהו קיבלה אם - מסויים נֹודרת מדבר ,ֶֶ

ּכ ואחר ּדין, ּבבית אֹותּה ּומּדירין ּׁשּירצּו; מה ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהם
ּכתּבתּה. ְֶֶָָֻנֹוטלת

.·È יֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נּׂשאת  ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל  ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן

.‚Èקרקע לּה ׁשּיחדּה[מסויימת]יחד ּבין - [סימן]ּבכתּבתּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמצרים את [גבולות]ּבארּבעת ּגֹובה - אחד ּבמצר ּבין , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והן  מּטלטלין לּה ּכתב אם וכן ׁשבּועה. ּבלא מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכתּבתּה
נמּכרּוע  אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן נֹוטלת - קּימין צמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מּדמי  הּׁשנּיים ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, מּטלטלין ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָונלקח
ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלת - הראׁשֹונים ְְְְִִִִֶֶַַָָֹהּמּטלטלין

.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא תּפרע לא - ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת
אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
'וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא הּכל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתקּבלה
דקּדקה  ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ואפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר  תּטל לא ּפרּוטה, חצי ּבחצי ּׁשּנטלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבחׁשּבֹון

ּבׁשבּועה  .אּלא ְִֶָָ
.ÂË לא' אֹומרת: והיא הּכל', 'נתקּבלה הּבעל: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר

אֹו הּכל, ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ּכלּום', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּבלּתי
ּבׁשבּועה  אּלא תּפרע לא - .מקצת ְְִִִֶַָָָָֹ

.ÊË ּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא ּבפניו, ׁשּלא ּכיצד?הּנפרעת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לנכסיו  יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּבמקֹום  ׁשּיהיה והּוא ּכתּבתּה; אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאחר
הּדר קרֹוב היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרחֹוק,
ּתּׁשבע  - יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו ׁשֹולחין ְְְִִִִִִַָָֹלהֹודיעֹו,

ְִֹותּטל.
.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת

הּכל', 'נתקּבלה אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻהֹוציאה
מאֹות  חמׁש אּלא לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהיא

לבינֹו' ּביני ׁשהיתה אמנה - אלף לי ׁשּכתב וזה [האמין זּוז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מאות] מה' יותר אתבע ּבׁשבּועה.שלא ׁשּלא נפרעת זֹו הרי -ְְֲִִֵֶַַָֹ

- מאֹות' חמׁש אּלא ּכתּבתי ּבׁשטר 'אין אמרה: אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ּבּטלה  ׁשהרי ּכלּום, אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאינּה
הּסת  ׁשבּועת נׁשּבע לפיכ ׁשקר; ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹותֹו,

מדרבנן] ונפטר.[שבועה ,ְְִָ
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הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא הּנקראת מּמּנּו, והיא ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ִִ'זּבּורית'.

עד „. תגּבה לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹוכן
חפץ ּבנקיטת קדוש]ׁשּתּׁשבע חפץ אצלּה[אחיזת הּניח ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא [בגד ּכלּום, ְְְְְֲִֶָָָָָָָָֹֹ
לה] ּגרׁשּהשקנה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻׁשעליה,

ׁשהרי  ׁשעליה, ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלרצֹונֹו,
היא. לא להֹוציא רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה ְְְְִִֶֶָָָָָָֹלקחן

מן ‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן
מיתת הּקרקע  לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

מּׁשבח  אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,
טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים ּבכתּבתּה[גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הּלֹוקח ׁשהׁשּביח והשביח מּׁשבח מבעלה הקרקע [שקנה ְִִִֵֶֶַַַַ
אּלּואותה] ּודברים הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּכתּבה הן.מּקּלי ְִֵֵָֻֻ
.Â ׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן

ומשקל] ּבמקֹום [בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ
מקֹום  מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות  היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוה מסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Ê ּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה  ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל  ּבכל ויׁשנן זֹו הן, ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע -ּבּמּטלטלין זכרים [בנים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַֻ

אמם] כתובת ּפׁשּוט שירשו ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ
אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל

הּתלמּוד  ּדין הּקרקע.על מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר

מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה ּתּקּון ׁשּיכּתבּו זה ודבר ; ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתנאי  זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּגדֹול

תמיד]ׁשּבממֹון מן [שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë אם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
נסּתּפק  אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיה
ּבתּקנת  ּכח ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלנּו
ּתנאי  ּכדין נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגאֹונים
ממֹון  ּבּה ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכתּבה

הּיֹורׁשים. ְִִַמן
.È אחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

קרקע [ערבים]וערבאין לֹו ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻ
ׁשּימּכר  וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻּבאלפים

ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין [מותר]אחר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֻלֹו
חֹורין; ּבני נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּכׁשּיגרׁשּנה

חפץ  ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ּכל ּוכׁשּתטרף, ּכדין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
ּבעיניו. קּלה ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבעלי

.‡È ּכׁשּתבֹוא האלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּמׁשּביעין
ּכתּבתּה, ּדין,לגּבֹות לבית חּוץ אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ

לּה ׁשחֹוׁשׁשין מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמּפני
היתֹומים  רצּו ואם ּבּׁשבּועה. עצמּה על תדקּדק לא ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ובתמורה] שבועה, חומרת ממנה [בהנאה להּדירּה[להוריד ְִַָ
[- ידוע שלא מהבעל משהו קיבלה אם - מסויים נֹודרת מדבר ,ֶֶ

ּכ ואחר ּדין, ּבבית אֹותּה ּומּדירין ּׁשּירצּו; מה ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהם
ּכתּבתּה. ְֶֶָָֻנֹוטלת

.·È יֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נּׂשאת  ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל  ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן

.‚Èקרקע לּה ׁשּיחדּה[מסויימת]יחד ּבין - [סימן]ּבכתּבתּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמצרים את [גבולות]ּבארּבעת ּגֹובה - אחד ּבמצר ּבין , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והן  מּטלטלין לּה ּכתב אם וכן ׁשבּועה. ּבלא מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכתּבתּה
נמּכרּוע  אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן נֹוטלת - קּימין צמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מּדמי  הּׁשנּיים ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, מּטלטלין ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָונלקח
ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלת - הראׁשֹונים ְְְְִִִִֶֶַַָָֹהּמּטלטלין

.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא תּפרע לא - ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת
אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
'וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא הּכל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתקּבלה
דקּדקה  ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ואפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר  תּטל לא ּפרּוטה, חצי ּבחצי ּׁשּנטלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבחׁשּבֹון

ּבׁשבּועה  .אּלא ְִֶָָ
.ÂË לא' אֹומרת: והיא הּכל', 'נתקּבלה הּבעל: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר

אֹו הּכל, ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ּכלּום', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּבלּתי
ּבׁשבּועה  אּלא תּפרע לא - .מקצת ְְִִִֶַָָָָֹ

.ÊË ּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא ּבפניו, ׁשּלא ּכיצד?הּנפרעת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לנכסיו  יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּבמקֹום  ׁשּיהיה והּוא ּכתּבתּה; אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאחר
הּדר קרֹוב היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרחֹוק,
ּתּׁשבע  - יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו ׁשֹולחין ְְְִִִִִִַָָֹלהֹודיעֹו,

ְִֹותּטל.
.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת

הּכל', 'נתקּבלה אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻהֹוציאה
מאֹות  חמׁש אּלא לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהיא

לבינֹו' ּביני ׁשהיתה אמנה - אלף לי ׁשּכתב וזה [האמין זּוז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מאות] מה' יותר אתבע ּבׁשבּועה.שלא ׁשּלא נפרעת זֹו הרי -ְְֲִִֵֶַַָֹ

- מאֹות' חמׁש אּלא ּכתּבתי ּבׁשטר 'אין אמרה: אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ּבּטלה  ׁשהרי ּכלּום, אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאינּה
הּסת  ׁשבּועת נׁשּבע לפיכ ׁשקר; ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹותֹו,

מדרבנן] ונפטר.[שבועה ,ְְִָ
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.ÁÈ אֹומרין - ּבׁשבּועה' אּלא תּפרע 'לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּכל
ׁשּלא  'ּתּפרע ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי'. 'הּׁשבעי ּדין: ּבית ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלּה
נאמן  אּתה ואין לּה, ותן 'עמד לּבעל: אֹומרין - ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשבּועה'

'לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו .ּבטענה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָ
.ËÈ'טענתי על לי 'ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל אֹומרין אמר - ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָ

עּמּה התנה חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי'; 'הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָלּה:
מה  ּבכל נאמנת ׁשהיא אֹו ׁשבּועה, ּבלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאת  אם אבל ּכלל; ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹּׁשּתטען

ותּטל. ּתּׁשבע - מּיֹורׁשיו ְְִִִִַַָָָֹלּפרע
.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹור ׁשיו נֹוטלת ׁשּתהא עּמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה

ׁשבּועה. ּבלא מהן נֹוטלת זֹו הרי - יֹורׁשיו על נאמנת ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּתהא
מׁשעּבדים מּנכסים לטרף ּבאה אם בעלה]אבל ע"י [שנמכרו ְְְְֲִִִִִָָָָָֹֻ

ׁשהאמינּה ּפי על ואף ּבׁשבּועה, אּלא תטרף לא [האמין - ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
יֹורׁשיו,לה] ועל עליו אּלא מֹועיל הּבעל ּתנאי ׁשאין ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּבעל;

מֹועיל. אינֹו אחרים ממֹון להפסיד ְְֲֲִִִֵֵַָָאבל
.‡Î נׁשּבעת - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻאלמנה

ׁשהיתה  ּבין ׁשנה, מאה לאחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻוגֹובה
אביה  ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּכתּבה ּבבית ׁשטר אין ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ואפּלּו ּכתּבה, עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ידּה מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֻיֹוצא
ּכתּבה  עּקר אפּלּו - הּגרּוׁשה וכן ּבעלּה; מיתת ּביֹום ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻּתבעה

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה, ְְִֵֶַַָָֻאין
.·Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה

אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום ּתנאי אבל על סֹומכין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּבידּה ׁשאין ּפי על אף ּכתּבה עּקר ּגֹובה ז ֹו הרי - ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻבית

ּכתּבה  ּבבית ׁשטר ׁשהיתה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבכל  לּה אין ּתֹוספת אבל ּבעלּה. ּבבית היתה לא ּבין ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבעלּה

ּברּורה. ּבראיה אּלא ְְִֶָָָָָמקֹום
.‚Î ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה  ואם לעֹולם; ּגֹובה ּבעלּה, ּבבית היתה אם ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
אחר  לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עׂשרים עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבבית
לא  מחלה, לא ׁשאּלּו ּכלּום, לּה אין ׁשנה, וחמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹעׂשרים
ׁשּתאמר: ּכדי הּיֹורׁשין, עם אינּה והרי זה; זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתקה

ּבּבית' עּמי והן מּלתבען, .'נכלמּתי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ
.„Î לבית מזֹונֹותיה לּה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ

אחר  ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש - ּבּה ּומּטּפל ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻאביה,
מּפני  ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזה מּפני ׁשנה; וחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹעׂשרים

הּיֹורׁש מן בֹוׁשה .ׁשהיא ִִֵֶַָ
.‰Î,'מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי, 'ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא  לּה ואין נּׂשאת, 'ּבעּולה אֹומרין: הּיֹורׁשין אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּבעל
ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'

ׂשמחה  מיני ּכגֹון לבתּולה, לעׂשֹותן העיר אֹותּה אֹואנׁשי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
אּלא  ּכן עֹוׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו כתרים אֹו ידּוע ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמלּבּוׁש
ּבזה, עדים לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבתּולה

לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו [יכולה]הרי ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמ  הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת הּטענה.להׁשּביעֹו קצת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ

קטן  ּכׁשהייתי אני 'זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָונאמן
האּלּו, הּדברים וכל הּבתּולֹות'. מנהג לפלֹונית ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ְְְְְִֵֶֶַָָָֻּבמקֹום

.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - 'ּגרׁשּתני' לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּפניה ׁשהֹוציאה [מחציפה]מעּזה האּׁשה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ואבד  'ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשטר
לּתן  חּיב - ּגרׁשּתי' 'לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻּגּטי,
ראיה  ׁשּתביא עד הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעּקר

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,
.ÊÎ עּקר הּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר

ׁשֹובר לי וכתבה קבלה]ותֹוספת, מּתֹו[כתב - ׁשֹוברי' ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
זה  הרי ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּיכֹול

חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה קדוש]נאמן; חפץ לּה[תפיסת ונֹותן , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאת

.ÁÎ ו ּגט אֹותֹוהֹוציאה ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּגט  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום

עד ׁשּבידּה לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשבּועת  הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא

ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת
.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה

ואיזֹו אחת; ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּתי
ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את [בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן [גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;

הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה
.Ï ּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה

ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;
החזירּה -הראׁשֹונה הּבעל מיתת אחר ּוכתּבה ּגט הֹוציאה . ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ

אין  אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה לּכתּבה, ק ֹודם ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻאם
זכת  ׁשהרי ּבּכתּבה, ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדרּכן
אּלא  לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבּה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבה ׁשעל אחת, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻּכתּבה
.‡Ï ׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתּנׂשא  ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
מֹותֹו, אחר אם לאחר לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ולא  להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
אֹותּה ּומׁשּביעין אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֻהזּכירה
את  לי ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻונֹותנין
ּבאה, הּכתּבה עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבתי'
לּטל  אּלא להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהרי
הּתירּוני  ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּכתּבה
לּה ונֹותנין אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֻלהּנׂשא
אם  אבל ּבאה. נּׂשּואין עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבתּה,
אֹותּה מּתירין - להּנׂשא' והּתירּוני ּכתּבתי את לי 'ּתנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻאמרה:
מּידּה. מֹוציאין אין ּתפסה, ואם ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻואין

ה'תשע"ג  תשרי כ"ה חמישי יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי

ּבׁשבּועה; אּלא נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקֹודמת
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ׁשּלפניה  ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה היא ואין וגם , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשטר [האחרונה] עליו היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנׁשּבעת

ואם  ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - ְְִִִֵֶַַַַָָָחֹוב
חֹוב. לבעל והּׁשאר ּתחּלה, האּׁשה ּגֹובה קדמה, ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהּכתּבה

לגּבֹות ·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין  הּוא - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

ּתחּלה  זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נׁשים נֹותן, נׂשא אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואחר  נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹזֹו
ּכּלן  ׁשּׁשעּבּוד ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּנׂשא
ּדין  ּכאן ואין לּכל, מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻּכאחת

ְִָקדימה.
אחד ‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם אֹווכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ

ׁשאין  ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעה
חֹובֹו ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה  ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֻאֹו

ְְְִִַּבמּטלטלין.
חֹוב „. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי

- והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
הּקרקע  מן ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב .ּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא  לׁשניהן, להגּבֹות ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹואם
נׁשאר  ואם חֹוב; לבעל אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה ְְְְְִִִִִַַַָָָָהיה

ּכלּום ּבעל [משהו]לאּׁשה מּפני ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
חסרה  לא והאּׁשה מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹחֹוב;
להּנׂשא. רֹוצה אּׁשה לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר,

ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן
קדימה  ּכל ּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתחּלה. ְִָחֹובֹו
.Â מן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון

אם  - ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּכל  חֹוב לבעל נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלא
ּתּטל, ּבכתּבתּה ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻחֹובֹו

ּתּדחה  .אֹו ִֶָ
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשה היּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו [לעצמו]וטענה ְְְֲֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹות; ּבעלי ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
וחֹולקת  מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹונׁשּבעת

חֹובֹות. ּבעלי ֲִֵַעם
.Á ּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה  יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות [לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי  מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות  וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי  ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
מאֹות, ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
רביעית  וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹוׁשל

ארּבע  הּניח אם - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמאה,
מאה  נֹוטלת אחת וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאֹות
ּבׁשוה, ּכּלן ּבין ּתחּלק אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאֹו
אּלא  ּבכתּבתּה אין והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנמצאת
וחֹולקין  מאֹות, ארּבע לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמאה.
ּכדי  נטלה הרביעית ונמצאת מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאֹותן
נׁשים  וׁשלׁש מאֹות, ארּבע ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻכתּבתּה,
ּבין  מאֹות הארּבע ּתחלק אם מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּביד
ּוׁשלׁשים  מאתים נֹוטלת הּׁשליׁשית נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשּתן
לפיכ מאתים. אּלא ּבכתּבתּה אין והרי ּוׁשליׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
ׁשלׁשּתן  ּבין וח ֹולקין מאֹות, ׁשלׁש הּמאֹות מארּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹלֹוקחין
לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה הּׁשליׁשית ׁשּנמצאת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבׁשוה;
ּבין  ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי מאה, ּכאן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָונׁשאר
וכן  וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ּוׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָראׁשֹונה
הרביעית  ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא הּׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּביד

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ועל ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָמאה.
.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייב הערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

סודר] לׁשּלם בקנין חּיב אינֹו חסרה , לא והרי עׂשה, ׁשּמצוה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
מכספה]ּכלּום הוציאה הּוא,[לא ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ערב ואם ; ְְְְִֵֶַָֻ

עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָוקנּו
אף [בליבו]וגֹומר לׁשּלם, חּיב ּכתּבה ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

לאּׁשה: ׁשאמר זה קּבלן? הּוא ואיזה מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
'אני  לּה: אמר אם אבל זֹו'. ּכתּבה נֹותן ואני לזה, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'הּנׂשאי
ּפטּור, - ּבזה וכּיֹוצא זֹו', ּכתּבה ּפֹורע 'אני זֹו', ּכתּבה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻערב
הניה  יּדירּנה - אׁשּתֹו את המגרׁש אביו. היה ּכן אם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

ממנו] תהנה הערב [שלא מן אֹו הּקּבלן, מן ּתּפרע ּכ ואחר ,ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
יחזירּנה ׁשּמא אביו; היה גרושתו]אם עֹוׂשין [את ונמצאּו , ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

זה.[תחבולה]קנּוניה ׁשל נכסיו על ְְְֶֶַָָָ
.Èנכסיו הּמקּדיׁש הבית]וכן -[לבדק אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּמא  ההקּדׁש; מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָיּדירּנה
ּובאה  אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על קנּוניא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָיעׂשּו
אּלא  להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - הּלקֹוחֹות מן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלטרף
ידעּו ׁשּכבר לבעלּה, ּתחזר רצת, ואם וטֹורפת; ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹנׁשּבעת
עצמן  על הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּלקֹוחֹות

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת נכסים ְְְִִֶֶַַָָָׁשּלקחּו
.‡È:לּלֹוקח אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר נכסיו, ׁשּמכר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ּודב  ּפי 'ּדין על אף למעׂשיו, והסּכימה ,'עּמ לי אין רים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ
ׁשּלא  אּלא לֹו כתבה ׁשּלא טֹורפת, זֹו הרי - מּמּנה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּקנּו
רּוח  'נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה ּובין ּבינּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
לּה ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשיתי
אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד

אֹותֹו לכּתב טֹורפת לאׁשּתֹו ואמר הּבעל מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הסּכימה  ולא ּכתבה ולא ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹלּלֹוקח

הּמכר ונפסד לאיׁש[התבטל]למעׂשיו, ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבעל  ׁשּמכר ואחר אחרת, ׂשדה ּבין ּׂשדה אֹותּה ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
זֹו ׂשדה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו למעׂשיו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהסּכימה
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ׁשּלפניה  ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה היא ואין וגם , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשטר [האחרונה] עליו היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנׁשּבעת

ואם  ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - ְְִִִֵֶַַַַָָָחֹוב
חֹוב. לבעל והּׁשאר ּתחּלה, האּׁשה ּגֹובה קדמה, ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהּכתּבה

לגּבֹות ·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין  הּוא - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

ּתחּלה  זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נׁשים נֹותן, נׂשא אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואחר  נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹזֹו
ּכּלן  ׁשּׁשעּבּוד ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּנׂשא
ּדין  ּכאן ואין לּכל, מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻּכאחת

ְִָקדימה.
אחד ‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם אֹווכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ

ׁשאין  ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעה
חֹובֹו ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה  ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֻאֹו

ְְְִִַּבמּטלטלין.
חֹוב „. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי

- והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
הּקרקע  מן ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב .ּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא  לׁשניהן, להגּבֹות ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹואם
נׁשאר  ואם חֹוב; לבעל אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה ְְְְְִִִִִַַַָָָָהיה

ּכלּום ּבעל [משהו]לאּׁשה מּפני ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
חסרה  לא והאּׁשה מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹחֹוב;
להּנׂשא. רֹוצה אּׁשה לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר,

ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן
קדימה  ּכל ּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתחּלה. ְִָחֹובֹו
.Â מן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון

אם  - ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּכל  חֹוב לבעל נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלא
ּתּטל, ּבכתּבתּה ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻחֹובֹו

ּתּדחה  .אֹו ִֶָ
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשה היּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו [לעצמו]וטענה ְְְֲֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹות; ּבעלי ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
וחֹולקת  מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹונׁשּבעת

חֹובֹות. ּבעלי ֲִֵַעם
.Á ּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה  יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות [לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי  מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות  וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי  ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
מאֹות, ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
רביעית  וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹוׁשל

ארּבע  הּניח אם - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמאה,
מאה  נֹוטלת אחת וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאֹות
ּבׁשוה, ּכּלן ּבין ּתחּלק אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאֹו
אּלא  ּבכתּבתּה אין והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנמצאת
וחֹולקין  מאֹות, ארּבע לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמאה.
ּכדי  נטלה הרביעית ונמצאת מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאֹותן
נׁשים  וׁשלׁש מאֹות, ארּבע ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻכתּבתּה,
ּבין  מאֹות הארּבע ּתחלק אם מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּביד
ּוׁשלׁשים  מאתים נֹוטלת הּׁשליׁשית נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשּתן
לפיכ מאתים. אּלא ּבכתּבתּה אין והרי ּוׁשליׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
ׁשלׁשּתן  ּבין וח ֹולקין מאֹות, ׁשלׁש הּמאֹות מארּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹלֹוקחין
לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה הּׁשליׁשית ׁשּנמצאת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבׁשוה;
ּבין  ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי מאה, ּכאן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָונׁשאר
וכן  וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ּוׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָראׁשֹונה
הרביעית  ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא הּׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּביד

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ועל ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָמאה.
.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייב הערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

סודר] לׁשּלם בקנין חּיב אינֹו חסרה , לא והרי עׂשה, ׁשּמצוה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
מכספה]ּכלּום הוציאה הּוא,[לא ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ערב ואם ; ְְְְִֵֶַָֻ

עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָוקנּו
אף [בליבו]וגֹומר לׁשּלם, חּיב ּכתּבה ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

לאּׁשה: ׁשאמר זה קּבלן? הּוא ואיזה מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
'אני  לּה: אמר אם אבל זֹו'. ּכתּבה נֹותן ואני לזה, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'הּנׂשאי
ּפטּור, - ּבזה וכּיֹוצא זֹו', ּכתּבה ּפֹורע 'אני זֹו', ּכתּבה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻערב
הניה  יּדירּנה - אׁשּתֹו את המגרׁש אביו. היה ּכן אם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

ממנו] תהנה הערב [שלא מן אֹו הּקּבלן, מן ּתּפרע ּכ ואחר ,ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
יחזירּנה ׁשּמא אביו; היה גרושתו]אם עֹוׂשין [את ונמצאּו , ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

זה.[תחבולה]קנּוניה ׁשל נכסיו על ְְְֶֶַָָָ
.Èנכסיו הּמקּדיׁש הבית]וכן -[לבדק אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּמא  ההקּדׁש; מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָיּדירּנה
ּובאה  אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על קנּוניא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָיעׂשּו
אּלא  להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - הּלקֹוחֹות מן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלטרף
ידעּו ׁשּכבר לבעלּה, ּתחזר רצת, ואם וטֹורפת; ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹנׁשּבעת
עצמן  על הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּלקֹוחֹות

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת נכסים ְְְִִֶֶַַָָָׁשּלקחּו
.‡È:לּלֹוקח אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר נכסיו, ׁשּמכר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ּודב  ּפי 'ּדין על אף למעׂשיו, והסּכימה ,'עּמ לי אין רים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ
ׁשּלא  אּלא לֹו כתבה ׁשּלא טֹורפת, זֹו הרי - מּמּנה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּקנּו
רּוח  'נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה ּובין ּבינּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
לּה ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשיתי
אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד

אֹותֹו לכּתב טֹורפת לאׁשּתֹו ואמר הּבעל מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הסּכימה  ולא ּכתבה ולא ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹלּלֹוקח

הּמכר ונפסד לאיׁש[התבטל]למעׂשיו, ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבעל  ׁשּמכר ואחר אחרת, ׂשדה ּבין ּׂשדה אֹותּה ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
זֹו ׂשדה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו למעׂשיו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהסּכימה
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עׂשיתי  רּוח 'נחת לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לטרף, יכֹולה אינּה -ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּברצֹון  הלכה לא רצת ּכׁשּלא ּבראׁשֹונה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹלבעלי',

ֲַָּבעלּה.
.·È מּיד וקנּו ׂשדהּו, את ּומכר נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי

סודר]הראׁשֹונה בקנין ׂשדה [התחייבה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְִִֵֶֶַָָָָ
הּמֹועיל  קנין והיה הּלֹוקח, מן אֹותּה טֹורפת ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
ואחר  לבעלי', עׂשיתי רּוח ּב'נחת לֹו לטען יכֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאינּה
מּיד  מֹוציאה הּׁשנּיה - ׁשּתיהן ּגרׁש אֹו הּבעל, מת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכ
מֹוציאה  והראׁשֹונה לּלֹוקח, מּידּה קנּו לא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח,
אּלא  ׁשעּבּודּה הסירה ולא קדמה ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּיד
הּלֹוקח  חֹוזר לראׁשֹונה, הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
עד  חלילה, וחֹוזרֹות לֹו; מּידּה קנּו ׁשהרי מּידּה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּומֹוציאּה

ּביניהן. ּפׁשרה ְֲֵֵֶֶַָָׁשּיעׂשּו
.‚È הּנּׂשּואין מן ּבין נׁשּבעת אלמנה, - הארּוסין מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

מבעלה] כתובתה קיבלה ּבעלּה[שלא מּקרקע ְֲִֶֶַַַָּומֹוכרת
ּדין  ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין, ּדין ּבבית ּבין ּכתּבתּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻונפרעת
ויֹודעין  נאמנין אנׁשים הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹֻממחין;

הּמכר ואחריּות הּקרקע. היתה]ּבׁשּומת שגזולה נמצא -[אם ְְְֲֶֶַַַַַַָ
ּדין  ּבבית אּלא תמּכר לא הּגרּוׁשה אבל יתֹומים. נכסי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹעל
ּבהכרזה  אּלא תמּכר לא ּדין, ּבבית הּמֹוכרת וכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻממחין.

פומבי] ּבית [מכרז מכירת מׁשּפט יתּבאר הלואה ּובהלכֹות ;ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
צריכה  אינּה - ּדין ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. היא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּדין
הּׁשּומא. ויֹודעין נאמנין ׁשלׁשה ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהכרזה,

.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּהאלמנה לבין [ללא ּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אנשים] ג' קּים;נוכחות מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה מכרה אם -ְְְִִֶֶַָָָָָָ

לאחר, ׁשּמכרה והּוא ׁשּמכרה; אחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָונׁשּבעת
הכריזה. ואפּלּו ּכלּום, עׂשת לא - לעצמּה ׁשמה אם ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹאבל

.ÂËאֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה
ּכלּום, לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשוה

אלמנה  ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע מאה,ּובלבד ּכתּבתּה היתה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אמרה: ואפּלּו ּבטל. מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּומכרה

ּבטל. מכרּה - לּיֹורׁשים' הּדינר את אחזיר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ'אני
.ÊË ולזה ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיתה

ודינר  מאה ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ּבמנה ולזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבמנה
קּים  ּכּלם וׁשל ּבטל אחרֹון ׁשל - .ּבמאה ְְֲֵֵֶֶַַָָָָֻ

.ÊÈ מת אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ּכתּבתּה למּכר לאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻיׁש
הּלז יבֹוא - ּגרׁשּה אֹו היא [הקונה]הּבעל מתה ואם ויּטל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ׁשּנׁשּבעה קדם אֹו בעלּה קיבלה]ּבחּיי ּכלּום.[שלא לֹו אין - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
.ÁÈאֹו מקצתּה, מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֻהרי

הּׁשאר  ותגּבה ּבעלּה, מּקרקע מֹוכרת - מקצתּה לאחר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנתנה
לכתּבתּה ּומֹוכרת נאמנין. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבין
נאמנין  ּבׁשלׁשה ּבין ּדין, ּבבית ּבין רּבֹות, ּבפעמים ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאפּלּו

הּקרקע  ׁשּומת .ויֹודעין ְְְִַַַַ
.ËÈ א לא - לבעלּה ּבין לאחרים ּבין ּכתּבתּה, ּבדה הּמֹוכרת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכתּבה  ּתנאי ּכתּבתּהׁשאר ּכנגד יֹורׁש זכר, ּבן לּה היה ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻ
זה. ּתנאי ּכדין חלקֹו על יֹותר אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּזאת
ּכתּבתּה, ּתנאי ּכל אּבדה לבעלּה, ּכתּבתּה הּמֹוחלת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻאבל

צריכה  אינּה ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻואפּלּו
ולא  עדים צריכין ׁשאינן הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹקנין
ׁשהּדעת  דברים ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקנין,
תמּה, ודברי והתל ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹסֹומכת

נכֹונה. ּבדעת ְְֶַַָָאּלא

ה'תשע"ג  תשרי כ"ו שישי יום

יח  ¤¤ּפרק
עד ‡. אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה

ּכתּבתּה לּהׁשּתּטל אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻ
אֹו ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה אם וכן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻֻֻמזֹונֹות.

לאחר הּפֹותיקי ּכתּבתּה שלה]עׂשתה חוב לבעל ,[שיעבדה ְְְִֵֵֵַָָָָֻ
ּדברים  ׁשעׂשת ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ׁשּתאמר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהּוא
ּבין  ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֹֻֻאּלּו
אין  - ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ּבחּיי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשת
לּה יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל ה ּיֹורׁשים; מן מזֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָלּה

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ּומּׁשּתתארס ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמזֹונֹות.
ּכסּות ·. לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשם

ּומדֹור ּתׁשמיׁש ּבֹו[דירה]ּוכלי ׁשהיתה ּבּמדֹור יֹוׁשבת - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהן  ׁשנׁשּתּמׁשה ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת בעלּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבחּיי
ּבחּיי  ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוׁשפחֹות ּובעבדים בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּיי
אמרה: ואם לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין הּמדֹור, נפל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָבעלּה.
לא  וכן לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ואני לי, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ'הּניחּו

ּבדקֹו אֹותֹו[סדקו]תחּזק טחה ולא ּבֹו[בטיט], ּתׁשב אּלא , ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
עׂשּו לא אלמנה, מדֹור ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּכמֹו

ְּכלּום.
.‚- ּבׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

מזֹונֹותיה [שוכרים]נֹותנין וכן כבֹודּה; לפי מדֹור לּה ְְְְְִִֵֶָָָָ
מּכבֹודּה, ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם כבֹודּה. ּכפי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּוכסּותּה
אפּלּו יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. ְִַַָלאחר
ּכל „. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת

אחד  ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ּבערּוב הּדין [יחד]ואֹוכלין והּוא קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

מּבית  זזה 'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָלׁשאר
לֹומר: הּיֹורׁשין יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו ְְְְְִִִִִִַַָָאבי,
נֹותנין  אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ'אם
ׁשהיא  מּפני טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָל

ילדים[צעירה]ילּדה רע]והם לשם לּה[וחוששת נֹותנין - ְְְְִִֵַָָָ
אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין ּומֹותר מזֹונֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה ְְְְִַַַַָָָמזֹונֹות

קצּבה ‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי היא , ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִִֵַָָ

נׁשּבית  מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
ואפּלּו יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין -ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
לפּדֹותּה חּיבין אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָנׁשּבית
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ותפּדה  ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמּנכסיו,
ְַָעצמּה.

.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואם מתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
יֹורׁשין  יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעׂשה  הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה מעׂשה ידי 'טלי לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי המזונות]ידי דמי לֹו;[במקום ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא ְֲִִֶֶָָָָָאבל
.Ê עֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל

ּפניו  והרחצת הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָליתֹומים
ורגליו  .ידיו ְְַָָָ

.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום  ּבהם לּיֹורׁש ואין .לעצמּה, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ë ּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם  ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין הֹותירּוׁשבּועה; ּכן אם אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לּבעל.[התייקרו] ׁשהּמֹותר ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹּבחּיי
נדּוניתּה, יֹורׁשין יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹואם
מֹותר, ּבהם היה ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואף

ה  ליֹורׁשי ּבעל.הּמֹותר ְְֵַַַַָ
.È ׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

זהב  ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין אין מחּיים - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּׁשּתפסה, מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמֹוציאין
ּׁשּבידּה מּמה נּזֹונת והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופֹוסקין
הּיֹורׁשין  ויּקחּו מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹעד

הּׁשאר. ְֶַָאת
.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

ּגֹובה  אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻּגֹובה
ּותנאי מהן  הּכתּבה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּמּטלטלין  מן האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָֻהּכתּבה
ּתפסה  ׁשּלא ּפי על ְִֶַַָָֹאף

- (·È)- אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, נֹוטלין מזֹונֹות.[משלמים]הּיֹורׁשין לּה ְְְְֲִִִֵַַָָ

מּנחין  הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
מזֹונֹות'; לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבבית

עליו התנת הבעל]ואפּלּו הּמּטלטלין,[על מן ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאינּה

.‚È הּניח אם ׁשּלא אבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין  הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
.„È נּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח

קדימהּבׁשוה  ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות {, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
.ÂË הראׁשֹונים חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאלמנה

ּבעל  מּׁשל -נּזֹונת מעּברת הּניחּה אם וכן העּבר, הּכר אם ; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻ
והֹולכת  נּזֹונת - קּימה ׁשל ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָנּזֹונת
אחר  מעּברת נמצאת לא הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכל
ּבעל  מּׁשל לא נּזֹונת אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, ְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשלׁשה

לחלץ. אֹו לכנס יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹולא

.ÊË ּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה אֹוּתבעה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ
מּׁשל  נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,

ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם
.ÊÈ ויהיה ׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה

היבמין  .ּכׁשאר ְְִִַָָ
.ÁÈ למזֹונֹותיה מיתה ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי

מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום 'יהיה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואמר:
ׁשאר  נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ׂשכרֹו היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָואם
הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו היה ואם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנכסים;

וׁשתקה  ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה לּה: אמר אם -אבל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו ּפרֹות אּלא לּה [קצב]אין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

מזֹונֹות. ְָלּה
.ËÈ ׁשהֹורה מי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאלמנה

לסמ ראּוי ואין אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּפֹוסקין
ּבעלּה ׁשהל ּבאּׁשה הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל
עד  ּדין מּבית מזֹונֹות לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלמדינת
הּנפרע  וכל יתֹומים, מּנכסי להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתּׁשבע,
נֹוטה, ּדעּתי ולזה ּבׁשבּועה; אּלא נפרע אינֹו יתֹומים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּנכסי

לדּון. ראּוי ָָּובֹו
.Îאֹותּה מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹאלמנה

הכרזה  ּבלא ּומֹוכרין לּהּתחּלה, יׁש וכן מזֹונֹות; לּה ונֹותנין , ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹ
ממ  ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות נאמנין,למּכר ּבׁשלׁשה אּלא חין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֻ

ׁשוה  עצמּה לבין ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבלא
אֹותּה, להׁשּביע הּיֹורׁשין ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבׁשוה,

ְִַַנׁשּבעת.
.‡Î חדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

מזֹון  לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וכן  חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשים
וגֹובה  כתּבתּה, ּכדי הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמֹוכרת

לּה והֹולכת הּׁשאר מן .ּכתּבתּה ְְְִֶֶַָָָָֻ
.·Îעּמּה מחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאלמנה

ידיה מעׂשה ידיה]על במעשה לה די ׁשּיבֹואּו[אם עד , ֲֵֶֶַַַָָָ
אֹותֹו, נֹוטלין ידיה, מעׂשה לּה מצאּו אם ויתּבעּוה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּיֹורׁשים
הּיֹורׁשים  היּו ׁשאם אֹומר ואני לדרּכן. הֹולכין לאו, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָואם

עּמּה מחּׁשבין ּדין ּבית - רווחיה קטּנים נותנת אם [בודקים ְְְִִִִֵַַָ
לּהליתומים] ּופֹוסקין ,[- מ רווח מכסת לה קובעים מעׂשה [- ְֲִֵַָ

מזֹונֹות. לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ְְְִֶֶֶֶָָָידיה
.‚Îלּה אין ידּה, מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

מׁשּכנה  אֹו אֹותּה, מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא - ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות
לּה: ואֹומרים לֹו טֹוענין יֹורׁש, טען ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאֹותּה;
אין  אם אּלא - מזֹונֹות' ּוטלי והּׁשבעי, ,ּכתּבתי ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָֻ'הביאי

ּכתּבה  לכּתב .ּדרּכם ְְְִַָָֹֻ
.„Î הי ׁשהלכה ּובאה האּׁשה הּים, למדינת ּובעלּה א ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ

רצת, האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת רצת, - ּבעלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
ונּזֹונת  נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'ּגרׁשני אמרה: ּכתּבתּה. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנֹוטלת
אׁשּתֹו, היא עדין ׁשאם - ּפנים מּכל כתּבתּה ּכדי עד ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּנכסיו
ׁשהרי  ּכתּבה, לּה יׁש ּכׁשאמרה, ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻיׁש
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ותפּדה  ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמּנכסיו,
ְַָעצמּה.

.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואם מתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
יֹורׁשין  יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעׂשה  הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה מעׂשה ידי 'טלי לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי המזונות]ידי דמי לֹו;[במקום ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא ְֲִִֶֶָָָָָאבל
.Ê עֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל

ּפניו  והרחצת הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָליתֹומים
ורגליו  .ידיו ְְַָָָ

.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום  ּבהם לּיֹורׁש ואין .לעצמּה, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ë ּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם  ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין הֹותירּוׁשבּועה; ּכן אם אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לּבעל.[התייקרו] ׁשהּמֹותר ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹּבחּיי
נדּוניתּה, יֹורׁשין יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹואם
מֹותר, ּבהם היה ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואף

ה  ליֹורׁשי ּבעל.הּמֹותר ְְֵַַַַָ
.È ׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

זהב  ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין אין מחּיים - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּׁשּתפסה, מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמֹוציאין
ּׁשּבידּה מּמה נּזֹונת והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופֹוסקין
הּיֹורׁשין  ויּקחּו מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹעד

הּׁשאר. ְֶַָאת
.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

ּגֹובה  אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻּגֹובה
ּותנאי מהן  הּכתּבה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּמּטלטלין  מן האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָֻהּכתּבה
ּתפסה  ׁשּלא ּפי על ְִֶַַָָֹאף

- (·È)- אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, נֹוטלין מזֹונֹות.[משלמים]הּיֹורׁשין לּה ְְְְֲִִִֵַַָָ

מּנחין  הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
מזֹונֹות'; לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבבית

עליו התנת הבעל]ואפּלּו הּמּטלטלין,[על מן ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאינּה

.‚È הּניח אם ׁשּלא אבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין  הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
.„È נּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח

קדימהּבׁשוה  ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות {, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
.ÂË הראׁשֹונים חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאלמנה

ּבעל  מּׁשל -נּזֹונת מעּברת הּניחּה אם וכן העּבר, הּכר אם ; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻ
והֹולכת  נּזֹונת - קּימה ׁשל ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָנּזֹונת
אחר  מעּברת נמצאת לא הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכל
ּבעל  מּׁשל לא נּזֹונת אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, ְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשלׁשה

לחלץ. אֹו לכנס יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹולא

.ÊË ּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה אֹוּתבעה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ
מּׁשל  נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,

ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם
.ÊÈ ויהיה ׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה

היבמין  .ּכׁשאר ְְִִַָָ
.ÁÈ למזֹונֹותיה מיתה ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי

מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום 'יהיה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואמר:
ׁשאר  נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ׂשכרֹו היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָואם
הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו היה ואם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנכסים;

וׁשתקה  ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה לּה: אמר אם -אבל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו ּפרֹות אּלא לּה [קצב]אין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

מזֹונֹות. ְָלּה
.ËÈ ׁשהֹורה מי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאלמנה

לסמ ראּוי ואין אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּפֹוסקין
ּבעלּה ׁשהל ּבאּׁשה הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל
עד  ּדין מּבית מזֹונֹות לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלמדינת
הּנפרע  וכל יתֹומים, מּנכסי להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתּׁשבע,
נֹוטה, ּדעּתי ולזה ּבׁשבּועה; אּלא נפרע אינֹו יתֹומים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּנכסי

לדּון. ראּוי ָָּובֹו
.Îאֹותּה מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹאלמנה

הכרזה  ּבלא ּומֹוכרין לּהּתחּלה, יׁש וכן מזֹונֹות; לּה ונֹותנין , ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹ
ממ  ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות נאמנין,למּכר ּבׁשלׁשה אּלא חין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֻ

ׁשוה  עצמּה לבין ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבלא
אֹותּה, להׁשּביע הּיֹורׁשין ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבׁשוה,

ְִַַנׁשּבעת.
.‡Î חדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

מזֹון  לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וכן  חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשים
וגֹובה  כתּבתּה, ּכדי הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמֹוכרת

לּה והֹולכת הּׁשאר מן .ּכתּבתּה ְְְִֶֶַָָָָֻ
.·Îעּמּה מחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאלמנה

ידיה מעׂשה ידיה]על במעשה לה די ׁשּיבֹואּו[אם עד , ֲֵֶֶַַַָָָ
אֹותֹו, נֹוטלין ידיה, מעׂשה לּה מצאּו אם ויתּבעּוה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּיֹורׁשים
הּיֹורׁשים  היּו ׁשאם אֹומר ואני לדרּכן. הֹולכין לאו, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָואם

עּמּה מחּׁשבין ּדין ּבית - רווחיה קטּנים נותנת אם [בודקים ְְְִִִִֵַַָ
לּהליתומים] ּופֹוסקין ,[- מ רווח מכסת לה קובעים מעׂשה [- ְֲִֵַָ

מזֹונֹות. לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ְְְִֶֶֶֶָָָידיה
.‚Îלּה אין ידּה, מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

מׁשּכנה  אֹו אֹותּה, מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא - ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות
לּה: ואֹומרים לֹו טֹוענין יֹורׁש, טען ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאֹותּה;
אין  אם אּלא - מזֹונֹות' ּוטלי והּׁשבעי, ,ּכתּבתי ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָֻ'הביאי

ּכתּבה  לכּתב .ּדרּכם ְְְִַָָֹֻ
.„Î הי ׁשהלכה ּובאה האּׁשה הּים, למדינת ּובעלּה א ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ

רצת, האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת רצת, - ּבעלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
ונּזֹונת  נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'ּגרׁשני אמרה: ּכתּבתּה. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנֹוטלת
אׁשּתֹו, היא עדין ׁשאם - ּפנים מּכל כתּבתּה ּכדי עד ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּנכסיו
ׁשהרי  ּכתּבה, לּה יׁש ּכׁשאמרה, ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻיׁש
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כתּבתּה ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה; ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה
לּה .והֹולכת ְֶֶָ

.‰Î נּזֹונת אינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
בעלּה, ּבחּיי אבל מּספק; הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּנכסיו,

ּגמּורין  ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה .יׁש ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
.ÂÎאֹו מזֹונֹות, ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהת ענּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה

מזֹונֹות  לּה אין - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהת ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹעׁשירה
מּזה,ּבּׁשנים ּפחֹות ׁשהת ואם ׁשּתבעה; מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ

אֹותן  מזֹון ונֹוטלת ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹאפּלּו
ׁשעברּו .הּׁשנים ְִֶַָָ

.ÊÎ:אֹומרים הם - הּיֹורׁשים מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
על  נּׂשאת, ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי' 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ'נתּנּו',

הּסת ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא [מדרבנן]היתֹומים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הּיֹורׁשים  יּׁשבעּו אֹו ראיה, להביא עליה ּומּׁשּנּׂשאת, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹותּטל;

לּה ׁשּנתנּו הּסת .ׁשבּועת ְְֵֶֶַָָ
.ÁÎ,ׁשּתבעה אלמנה לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻּדין

העּקר  עם ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה, אֹו מכרה, ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָֻאֹו
הרי  - מקצת והּניחה מקצת, ּתבעה ואם מזֹונֹות; לּה אין -ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָ

מקצתּה והּניחה העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי הּמֹוכרת זֹו וכל . ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
- העּקר עם הּתֹוספת ּומחלה מכרה סתם, הּמֹוחלת ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו

מקֹום. ּבכל ׁשמם 'ּכתּבה' ְְְְֵֶֶָָָָֻׁשּׁשניהם

ה'תשע"ג  תשרי כ"ז קודש שבת יום

יט  ¤¤ּפרק
אּמן,‡. ּכתּבת יֹורׁשין הּזכרים ּבניו ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻמּתנאי

אביה]ּונדּוניתּה מבית צאן [נכסים נכסי ּבתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ
ולהפסד]ּברזל לרווח הבעל, באחריות ּכ[שיהיה ואחר , ְְֶַַַָ

ּבׁשוה. אחיהם עם הּירּׁשה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻחֹולקין
ּבן ·. וילדה אלף, ּונד ּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה נׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד?

ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נׂשא ּכ ואחר ּבחּייו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח  הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו, ּומתה ּבן וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,
ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים

והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה מאות מן [ח' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻ
אלף זוז] הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָיֹורׁשים

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ּוביד מאֹות, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוארּבע
ׁשּתי ‚. ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבּמה

אחד ּדינר ּבׁשוה;הּכתּבֹות הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשאם  ּבׁשוה: הּכל  חֹולקים ּדינר, יֹותר ה ּניח לא אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאבל
ּדינר  יּׁשאר ולא אּמן, ּכתּבת ואּלּו אּמן ּכתּבת אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻיירׁשּו
מבּטל  זה ּתנאי נמצא - הּיֹורׁשים ּבין אֹותֹו לחלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד

הּתֹורה  מן ׁשהּוא ּבׁשוה, הּבנים ּבין ירּׁשה .חּלּוק ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
זֹו„. אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנׂשא למי הּדין ּבין והּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

היה  אם זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבבת
יֹורׁש ואחד אחד ּכל - ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשם

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ְְְְְִִֶַַָָֻּכתּבת
מעלין‰. אנּו 'הרי היתֹומים: הערך]אמרּו לגובה [מוסיפים ְְֲֲִִֵַַָָ

ׁשֹומעין  אין - אּמן' ּכתּבת ׁשּיּטלּו ּכדי יֹותר, אבינּו נכסי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻעל
ּבׁשעת  ׁשוין היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהן,
מיתת  אחרי נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַמיתת
ּכׁשעת  אּלא אֹותם ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאביהן,

אביהן. ֲִִֶַמיתת
.Â עליו ׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיה

האב] ּכל [על אּלא ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשטר
אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן ְִֵֵֶֶַָֻאחד

.Ê ואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר  הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר

הּכתּבֹות  ׁשּתי קדם על אלמנה ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
יֹורׁשים  ׁשאינם מּפני ּכתּבתּה, לירׁש קֹודמים ּבניה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתמּות,
ּכ ואחר ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבת

זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני בנים יֹורׁשין ["תקנת ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
ואם זכרים"] ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְְִִִִֶַָָ

אּמן  ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמתה
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,

.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים אחד מתּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
- נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
ׁשאין  לפי ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻחֹולקין

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה ְְְִֶַַַָָָָֻלאלמנה
.Ë ּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

ּבׁשוה  אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה וכל יֹורׁשין . ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
מּנכסים  טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלא אּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ
הּיֹורׁשין נמכרו] .ּככל ְְִַָ

.È,ּכתּבה אביהן ּומּתנאי מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אף  הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
- ּבגרה ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאין

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
.‡È ּוכסּות מזֹונֹות לּבת אביה,[דירה]ּומדֹורּפֹוסקין מּנכסי ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּוכסּותן  הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכדר
הכרזה המרבה]ּבלא לכל פומבית ׁשּמֹוכרין [מכירה ּכדר , ְְְְִֶֶֶַָָֹ

לפי  לּה ּפֹוסקין ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמזֹון
להן  המסּפק ּדבר להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכבֹודּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ְְְִִֵַַָָּבלבד;
.·È נּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין

אּלּו אבל ּבתנאים ידם; מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אּמן  מחלה ׁשּמא ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאם
הּתנאים. ּכפי להם יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻּכתּבתּה.

.‚È ּכגֹון ּכתּבה, מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
'אל  אֹו אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשאמר:

לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו נכסיו יירׁשּו ּכל נתן . ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
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מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים חולה]ּבמּתנה [אדם ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
הּמּתנה  הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאינּה
אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָוחּיּוב

יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ׁשּמתה ּובנֹותיו אּמם ּכתּבת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
בעלּה. ְֲֵַַָּבחּיי

.„Èומיאנה הממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבל בנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנ ֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת אסורה ּובת [שאמא , ְְִַַַַַָָָ
אביהן  מיתת אחר מזֹונֹות להן אין - האנּוסה ּובת ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהארּוסה,
ׁשאר  ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי אבל זה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבתנאי

אביהן. ּבחּיי והּבנֹות ְְֲִִֵֶַַַָָהּבנים
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעת המארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ואינּה מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארּוסין
אדם  ואין נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבֹוגרת

הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת

יבם ׁשֹומרת לייבום]היא לבית [ממתינה וחזרה הֹואיל , ְְְִִֵֶֶָָָָ
עד  אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה

ׁשּתתארס. עד אֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשּתבּגר
.ÊÈ,הּנכסים ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבּמה  ׁשּיתארסּו. עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהן
הּבנים  מהן ׁשּיּזֹונּו ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדברים
'נכסים  הּנקראין הן ואּלּו הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּבנֹות
- מּזה ּפחֹות אּלא ׁשהּניח ּבּנכסים אין אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין'.
הּׁשאר  ונֹותנין ׁשּיבּגרּו, עד לּבנֹות מזֹונֹות מהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמֹוציאין
הּבנֹות  - ּבלבד הּבנֹות מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּבנים;

על  יׁשאלּו והּבנים ׁשּיתארסּו, עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנּזֹונֹות
ְִַָהּפתחים.

.ÁÈ קרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניח ּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ
מן  הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים  מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈ- ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכבר
אֹותן  יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו ׁשהתנה [על אֹו חֹוב, ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

אׁשּתֹו ּבת מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹעם
חֹוב  לבעל ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹממעטין
ויזּונּו ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹובֹו,

ידיהם. מּתחת ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחיֹותיהן
.‡Î ואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח

ּתׁשאל  והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
הּפתחים  לירּׁשת על קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ׁשּׁשניהם  ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
ירּׁשה  נדחית אם ּומה הּדברים: וחמר קל ּכתּבה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמּתנאי
הּכתּבה  ירּׁשת תּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

הּבת?! מזֹונֹות מּפני ּדין בית ּתנאי ְְְִִִֵֵֶַַַׁשהיא
.·Îמי- ּבן הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ

ׁשאר  ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָאין
ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻהּנכסים
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ה'תשע"ג  תשרי כ"א ראשון יום

ה'תשע"ג  תשרי כ"ב שני יום

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ז מיניםהּמצוה ׁשמֹונה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשרץ טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֻמן
ְִֶָודיניה.

ה'תשע"ג  תשרי כ"ג שלישי יום

ה'תשע"ג  תשרי כ"ד רביעי יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

ה'תשע"ג  תשרי כ"ה חמישי יום

ה'תשע"ג  תשרי כ"ו שישי יום

ה'תשע"ג  תשרי כ"ז קודש שבת יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש כ "א ֿ כ "ז תשרי 
― הצ"ח אכליןהּמצוה ּבטמאת לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִֶַַַַַָָָֻ

ֿ ּתֹורת ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּומׁשקין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין ְְֳִִַַָָֻֻטמאת
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מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים חולה]ּבמּתנה [אדם ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
הּמּתנה  הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאינּה
אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָוחּיּוב

יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ׁשּמתה ּובנֹותיו אּמם ּכתּבת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
בעלּה. ְֲֵַַָּבחּיי

.„Èומיאנה הממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבל בנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנ ֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת אסורה ּובת [שאמא , ְְִַַַַַָָָ
אביהן  מיתת אחר מזֹונֹות להן אין - האנּוסה ּובת ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהארּוסה,
ׁשאר  ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי אבל זה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבתנאי

אביהן. ּבחּיי והּבנֹות ְְֲִִֵֶַַַָָהּבנים
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעת המארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ואינּה מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארּוסין
אדם  ואין נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבֹוגרת

הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת

יבם ׁשֹומרת לייבום]היא לבית [ממתינה וחזרה הֹואיל , ְְְִִֵֶֶָָָָ
עד  אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה

ׁשּתתארס. עד אֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשּתבּגר
.ÊÈ,הּנכסים ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבּמה  ׁשּיתארסּו. עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהן
הּבנים  מהן ׁשּיּזֹונּו ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדברים
'נכסים  הּנקראין הן ואּלּו הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּבנֹות
- מּזה ּפחֹות אּלא ׁשהּניח ּבּנכסים אין אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין'.
הּׁשאר  ונֹותנין ׁשּיבּגרּו, עד לּבנֹות מזֹונֹות מהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמֹוציאין
הּבנֹות  - ּבלבד הּבנֹות מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּבנים;

על  יׁשאלּו והּבנים ׁשּיתארסּו, עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנּזֹונֹות
ְִַָהּפתחים.

.ÁÈ קרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניח ּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ
מן  הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים  מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈ- ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכבר
אֹותן  יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו ׁשהתנה [על אֹו חֹוב, ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

אׁשּתֹו ּבת מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹעם
חֹוב  לבעל ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹממעטין
ויזּונּו ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹובֹו,

ידיהם. מּתחת ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחיֹותיהן
.‡Î ואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח

ּתׁשאל  והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
הּפתחים  לירּׁשת על קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ׁשּׁשניהם  ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
ירּׁשה  נדחית אם ּומה הּדברים: וחמר קל ּכתּבה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמּתנאי
הּכתּבה  ירּׁשת תּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

הּבת?! מזֹונֹות מּפני ּדין בית ּתנאי ְְְִִִֵֵֶַַַׁשהיא
.·Îמי- ּבן הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ

ׁשאר  ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָאין
ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻהּנכסים
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ה'תשע"ג  תשרי כ"א ראשון יום

ה'תשע"ג  תשרי כ"ב שני יום

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ז מיניםהּמצוה ׁשמֹונה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשרץ טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֻמן
ְִֶָודיניה.

ה'תשע"ג  תשרי כ"ג שלישי יום

ה'תשע"ג  תשרי כ"ד רביעי יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

ה'תשע"ג  תשרי כ"ה חמישי יום

ה'תשע"ג  תשרי כ"ו שישי יום

ה'תשע"ג  תשרי כ"ז קודש שבת יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש כ "א ֿ כ "ז תשרי 
― הצ"ח אכליןהּמצוה ּבטמאת לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִֶַַַַַָָָֻ

ֿ ּתֹורת ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּומׁשקין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין ְְֳִִַַָָֻֻטמאת
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(Ê).ÚÒÓ ‰ÓÏ˘ Ô·‡ Â˙Â·‰· שהסי ההר כמו מן עוה
בחומת  נתנוה משם, באה שהיא כמו השמיר, ידי על
האמור  גזית ואבני ברזל, בכלי סתתוה ולא הבנין,

בסוטה היא מחלוקת ב)למעלה, דלוט''א Â·˜ÓÂ˙.:(מח
רוסיא: Û˙Î(Á)בלשון Ï‡ ‰ÂÎÈ˙‰ ÚÏˆ‰ Á˙Ù
.˙ÈÓÈ‰ ˙È·‰,תחתונה כמו זו, תיכונה תרגם יונתן

תאים  שבחמש לתחתונה, עליונה בין תיכונה לא
וזה  התחתונה, בשורה החוץ אל פתח לה היה שבדרום

תרגם (התרגום) התיכונה התיכונה. על יעלו ובלולים
אל  פתוחים היו לא הללו התאים כי מציעתא, יונתן
שנויה  היא כך אחד, לכל היו פתחים שלושה החוץ.

מדות מן (שם)במסכת  לתא ואחד הימין, מן לתא אחד ,
מן  שאחד כאן, ולימד גביו. שעל לתא ואחד השמאל,
החוץ, אל פתח לו היה דרומי, שבכותל התחתונים
דקרא, התיכונה וצלע לכולם, נכנסים פתח אותו ודרך
שבחמש  תיכונה אלא לתחתונה, עליונה בין תיכונה לא
בשורה  החוץ אל פתח לה היה שבדרום תאים,
התיכונה, על יעלו ובלולים תרגום וזהו התחתונה,
למטה: התיכונה דהצלע משמע הימנה, שלמעלה

.ÌÈÏÂÏ· בלשונינו שקורין והוא מסיבתא, יונתן: תרגם
אשכנז ובלשון בלע''ז, שטיי''ן)וויי''ן ושם (ווינד''ל

שטי''ג)המורגל עשוי (שווינד''ל אבנים עמוד בנין והוא ,
סביבות  כמקיף דומה בהן וההולך מעלות, מעלות

צריך  ואין גבוה, אמות וכמה כמה בו ועולין עמוד,
שיפוע: הוא הקיפו כי סולם, כשאר ‡Ïלשפע

.ÌÈ˘ÈÏ˘‰:השלישיים אל לשון ÔÂÙÒÈÂ.(Ë)כמו
תקרה: ·‡¯ÌÈÊ.כסוי ˙Â¯„˘Â ÌÈ·‚,תקראות שתי

ארזים  לוחי של ואחת מלמטה, לנוי עשויה אחת
יונתן: ותרגם התחתונה. היא גבים של מלמעלה,
רבי  של משמו ושמעתי הן, מה ידעתי ולא בהנתוכין,
צורה, כמין נאים ארוגים נסרים שהם זצ''ל, מנחם
(גהימל''ט), אשכנז ובלשון צילי''ד, בלשונינו לו וקורין

קורה'. 'שמי 'שמים', לשון שהם והיא אומר, ואני
לכסוי  שעושין עגול, קנה כחצי והם חלולים, לבנים

ציגל)בתים דעק אשכנז גובתא ‚·ÌÈ.:(בלשון ארמי: לשון
היו והם והשדרות(למעלה)דקניא, Â¯„˘Â˙.:(למטה),

הרגל, לדריסת הגבים, מן למעלה סדורים ארזים לוחי
ושדרות  יונתן: תרגם וכן הבית. בבדק לראות כשעולין

מנהון ועילא הגבים)בארזים מן לומר, דרכפת (רוצה סידרא
וחבירו תכיפת, לשון ורכפת ארזיא, שריתא (שמואל רישי

יב) כב קלילין ב עננין מריכפת יונתן: תרגום שחקים, עבי
רד''ק) זה, אצל זה סדורים נסרים היו כלומר ÓÁ˘(È):(ושדרות,

.Â˙ÓÂ˜ ˙ÂÓ‡ חמש גובהן הרי ואחד, אחד כל של
התקרה: עובי לבד אמות, ‰·È˙.עשרה ˙‡ ÊÁ‡ÈÂ הוא

תקרת  הוא למעלה, האמור והספון העליון, הגג כיסוי
העלייה:

cec zcevn
(Ê).Â˙Â·‰· ˙È·‰Âולא המגרעות  עשה למה טעם ליתן בא 

נבנה שבנאוה  במקום שהבית  ואמר הבנאים, כדרך בנאוה 
להביא חפץ לא כי מההר, והביאם שהסיעם  כמו  שלמה , מאבן
בהר אבן  כל נחצב ולזה  נשלם , בלתי דבר הבנין במקום 
מלאכה עוד בהם נעשה ולא  הנרצה, ובמדה בשלימותה 
וגרזן, מקבות קול  שם  נשמע  כן אם  היה ולא הבנין, במקום 
בונים היו ואם לבדה , הנחה אם כי דבר, שם נעשה לא  כי 
לעשות בהכרח כן  אם היה נקבים, לעשות הבנאים כדרך 

הבנין : במקום  ‰˙ÂÎÈ‰.(Á)מלאכה ÚÏˆ‰ Á˙Ùעלו אשר
מהבית, הדרומי לרוח עמדה התחתונה, מן אליה בה דרך 

הדרומי : בעבר עמדה אשר בהצלע לומר : ההיא:ÌÈÏÂÏ·Â.רוצה  להפתח  עלו התחתונה, בחלל  עמדה אשר עמוד , מדרגות בדרך
.‰ÂÎÈ˙‰ ÔÓÂמהתיכונה הפתוח  הפתח אל  עלו ובה התיכונה, בחלל העמוד  עמד  כי השלישים , אל  התיכונה  מן עלו  זה ובדרך

‰·È˙.(Ë)להשלישים: ההיכל :‡˙ קירות להÔÂÙÒÈÂ.את  וממעל ולפאר , לנוי גבים , ומצוירת חקוקה בתקרה הבית את  כסה
הבית : בדקי לראות העולים  רגלי לדריסת  מחוזק להיות  סדורות , מארזים תקרה  עוד ‰·È˙.(È)עשה ÏÎ ÏÚ בכל אליה נשען

הרוחות: ואחד :˜Â˙ÓÂ.שלש  אחד  כל  של  ‰·È˙.קומת ˙‡ ÊÁ‡ÈÂהבית עם אחז ההם  קורותהיציעים והם  ארזים, בעצי 
המגרעות: על הונחו אשר  התקרות

oeiv zcevn
(Ê).ÚÒÓ:ועקירה הסעה החד Â·˜ÓÂ˙.מלשון הפטיש הוא

האבנים: את  פוסלין ובו האחד, הםÌÈÏÂÏ·Â.(Á)בראשו
והעולה סביב, סביב  מעלות עשוי ובהחלל חלולים, עמודים

מלשון  והוא סביב , מקיפו  א)בו לד בין(פסחים היה  קטן לול 
למזבח : כסויÔÂÙÒÈÂ.השלימו:Â‰ÏÎÈÂ.(Ë)הכבש ענין

וכן ד)התקרה, א ספונים:(חגי בבתיכם כענין‚·ÌÈ.לשבת 
כמו ובורות, טז)גומות ג ב גבים:(מלכים גבים  הזה  הנחל  עשה

.˙Â¯„˘Â: בסמ''ך וסדרות, ‰·È˙.(È)כמו ÏÎ ÏÚונשען סמוך 
הבית: ‰·È˙.לכל הבית:‡˙ עם 
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(·).‰Ï‰˙ ‰ÈÓ„ ÍÏ שאין לפי לך תהלה השתיקה

גורע: אלא אינו בשבח והמרבה לשבחך ‡ÌÈ‰Ïקץ
.ÔÂÈˆ·,בציון השוכן לא אלהים תהלתו, כבוד שימו (מצאתי

הללויה  בלשון באימה הללוהו וכמדומה תהלה דומיה אך מדאי, יותר

קי"ח) (לקמן יה וזמרת עזי דחילא מתורגם אותיות שתי בן על שם ויד

יה  י"ז)כס לזה)(שמות דומה ברעדה וגילו דומיה ולשון לך ד"א
מה  על והחרשת דוממת אשר את בציון אלהים תהלה

בידך  שהיכולת לך היה תהלה בציון אויביך שעשה
אף: מאריך ואתה ÈÓ.(„)להנקם Â¯·‚ ˙ÂÂÚ È¯·„

שהם  לפי לפניך כולם לסדר להספיק יכולים אנו ואין
בכלל  אלא שפשעינו רב לפניך מתפללים אנו אחד

תכפרם: אשר ‡˘¯È.(‰)אתה ותקרב תבחר אשר מי
בחצריך: ·ÂË·.ישכן ‰Ú·˘ ומקדושת שבביתך

שם: שורה ששכינתך היכלך

cec zcevn
(·).'Â‚Â ‰Ï‰˙ ‰ÈÓÂ„ ÍÏהדומיה בציון  השוכן ה ' אתה ר "ל 

אין ולכן תהלתך  את להגביל אין כי לתהלה לך  נחשבת
בתארים : „¯.להרבות  ÌÏÂ˘È ÍÏÂבעת להנודרים  תושיע  כי

הנדר: א "כ  וישולם ˙ÏÙ‰.(‚)צרה  ÚÓÂ˘: לפניך להתפלל  בשר  כל  אליך  יבואו  לזה תפלה  שומע אתה כי  ÈÓ.(„)על Â¯·‚
בחסדך : תכפרם  עכ "ז  העונות את להכריע  בהזכיות  אין כי עם ˙·Á¯.(‰)ר"ל  È¯˘‡להיות ותקרב  תבחר  אשר להעם אשרי 

הקדוש: והיכלך  מביתך הבאה  וההשפעה בהטוב  נשבעה  והנה בחצריך שוכן 

oeiv zcevn
(·).‰ÈÓÂ„:שתיקה(‚).ÍÈ„Úעדיך תיגע  כמו  (איוב אליך 

:ד)

xe` ldi
זהבמד"ר(א )ח  ישבחנה באחור וחכם ד ' קי "ט  באסתר 

ימים שאון משביח  המד"א אחשורוש  משדיך  שהוא הקב"ה
שם בתלים והרמ "א  ח'. ס"ה  תלים לאומים והמון  גליהם  שאון
והוא ימים שאון משביח צדקה  נדרי שע"י פי' ח ' ס"ה סי '
אומר וגל גל  שכל  הים  לגלי דומין עכומ "ז למה  מארז"ל 
כי והיינו כו '. אחריו אבא ואני העולם  להציף יכול לא חבירי 
פירושו כמבואר  לאלקים לי הוי' והי' נאמר נדר  יעקב  וידר גבי
משביח  דוקא  עי"ז לכן בשלום. ושבתי סד "ה  ויצא פ' בת "א 
ר "פ בב"ב אגדות בחידושי  במהרש"א ועיין כו'. הים גלי
הכתוב דימה עברו. עלי וגליך  משבריך כל  במ "ש הספינה
ולכן כו' הים לגלי  העכומ"ז מן עלינו שבאו והגלות הצרות 
ההבטחה זאת כי  אהיה. עליה דחקיק אלוותא ע"י הישועה
שאמר עלינו שעבר הראשון בגל משה  תורת  בספר הכתובה
וי"ל  הארץ. לרוקע סד"ה עמ "ש  כו' אהי' אשר  אהיה הש "י
בסידור ממ"ש להעיר  ויש  יניקתם  שורש  ומשם עגולים ים כי 
שהלך  כאלמנה היתה פי' בענין יעודד ואלמנה יתום ע"פ
סליק בגלותא קוב"ה  ענין והיינו לחזור. ודעתו  למדה "י בעלה 
הוי'. וז"ס  ים. הנקרא לאימא  נסתלק ז"א  שפנימי ' לעילא .
עלמא הם ו "ה כי והיינו סע "ב. ע"ד  דף בזח"ג כמ"ש 
ומבואר ים. הנק' דאתכסיא עלמא  הוא י"ה  אכן  דאתגליא.
מגיע אין שלשם  דרור נק' אימא שבחי' חומה  אני ד "ה  במ"א 

לו. תתן  מה  צדקת  אם מ "נ  ההעלאת 
בלאוזהו  חנם  חנם. במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו

כו': השפע מקבלים  שמשם  ים  מבחי' שהיא דגה  ונק ' מצות.
דקהוכ"ז דממה קול  דתיקון לדממה דתהו סערה ויקם ענין

דממה הטמאות מג"ק  סערה א"נ מ"ה . שם רוח ע"י והיינו 
ק "נ:

ימיםבישעי'(ב ) כהמות  רבים עמים המון הוי י"ב  י"ז סי'
כו': יהמיון

פהנה בזח"ג מבואר  הוי עילאהענין הא סע "ב דע"ד  אחרי  '
הוי' ערך  בפרדס ועיין לגבה ויו"ד לוא"ו ואנגיד לון  נטיל 
לון ואנגיד וענין ציון . ה' בשוב ע"פ  ע "ב  נ"ה בשלח ובזח "ב
עילאה ה' כי למדה "י. בעלה  שהלך בפירוש  הנ "ל  ענין זהו
יהמיון. ימים  כהמות בחי ' נמשך מזה לכן הקדמוני. ים נקרא
ושפע ע "פ תתקס"א  רמז הברכה פ' ובילקוט  א'. סעי' כנ "ל 
ים ומל '. ים בשפע ונותנים בשפע נוטלים שנים יינקו. ימים
נק' בינה כי הנ"ל ע"ד  לפרש  ויש  בשפע.. ונותן בשפע נוטל 
מצות. בלא  חנם  בענין  כנ"ל  בשפע  ההשפעה נמשך ומשם ים 
בענין פרעה. בשלח  ויהי  בד "ה  בת"א  שנתבאר ע "ד  זה  ויובן
ע "ש. כו' חשבון ע "פ שלא כו' לפניו אפים  ארך  כמה
ע "פ ב ' דע"ז  באיכה  במד"ר כמ "ש ים נק ' התשובה ובקדושה
היא תפלה  ואפ"ל מהתפלה. גבוה שהתשובה באף . סכותה 
כנ "ל . ים  ונק ' בינה והתשובה  כו' מוצב  סולם תפלה ואני מל'
לדממה סערה  וגם  נמשך  תשוב  והרוח  התשובה ע"י ולכן

גליהם: ויחשו 
לכבותבמד"ר(ג) יוכלו לא  רבים  מים  מ"ט  ר"פ ויקהל

ימים כהמות שנאמר כוכבים עובדי אלו  רבים  מים האהבה
יעקב את ואוהב  כו' האהבה לכבות יוכלו לא  כי כו' יהמיון 
ע "פ רבה  ובשה"ש ד ' רי"ב דף ב ' פרשה  במדבר  בפ' וכ "ה  כו '
מים ע"פ נח  פ' בת "א כמבואר והוא  יוכלו. לא רבים  מים
ולכן התהו . מעולם  המשכה  בחי' שהוא  המבול בענין רבים.
נה "א. על נה "ב תגבורת  שהוא כו' המים ויגברו בהם נאמר
א "ס מאור החיות  בא  ששם  דתהו. ב "ן משם שרשה  ונה"ב 
ומשם האור רבוי היה  התהו  שבעולם למאד . רב בהתגברות 
גברו י"ה בחי' מלמעלה אמה עשרה  חמש  וזהו המבול נמשך
התיקון שמעולם דז "א מדות  שהם  ההרים  ויכוסו  המים
מבחי' והם  ימושו. ההרים  כי  בד "ה כמ"ש הרים  נק ' והאבות

ההרים: ויכוסו  הוא התהו עולם ובהתגברות התיקון עולם
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i"yx
(·).‰Ï‰˙ ‰ÈÓ„ ÍÏ שאין לפי לך תהלה השתיקה

גורע: אלא אינו בשבח והמרבה לשבחך ‡ÌÈ‰Ïקץ
.ÔÂÈˆ·,בציון השוכן לא אלהים תהלתו, כבוד שימו (מצאתי

הללויה  בלשון באימה הללוהו וכמדומה תהלה דומיה אך מדאי, יותר

קי"ח) (לקמן יה וזמרת עזי דחילא מתורגם אותיות שתי בן על שם ויד

יה  י"ז)כס לזה)(שמות דומה ברעדה וגילו דומיה ולשון לך ד"א
מה  על והחרשת דוממת אשר את בציון אלהים תהלה

בידך  שהיכולת לך היה תהלה בציון אויביך שעשה
אף: מאריך ואתה ÈÓ.(„)להנקם Â¯·‚ ˙ÂÂÚ È¯·„

שהם  לפי לפניך כולם לסדר להספיק יכולים אנו ואין
בכלל  אלא שפשעינו רב לפניך מתפללים אנו אחד

תכפרם: אשר ‡˘¯È.(‰)אתה ותקרב תבחר אשר מי
בחצריך: ·ÂË·.ישכן ‰Ú·˘ ומקדושת שבביתך

שם: שורה ששכינתך היכלך

cec zcevn
(·).'Â‚Â ‰Ï‰˙ ‰ÈÓÂ„ ÍÏהדומיה בציון  השוכן ה ' אתה ר "ל 

אין ולכן תהלתך  את להגביל אין כי לתהלה לך  נחשבת
בתארים : „¯.להרבות  ÌÏÂ˘È ÍÏÂבעת להנודרים  תושיע  כי

הנדר: א "כ  וישולם ˙ÏÙ‰.(‚)צרה  ÚÓÂ˘: לפניך להתפלל  בשר  כל  אליך  יבואו  לזה תפלה  שומע אתה כי  ÈÓ.(„)על Â¯·‚
בחסדך : תכפרם  עכ "ז  העונות את להכריע  בהזכיות  אין כי עם ˙·Á¯.(‰)ר"ל  È¯˘‡להיות ותקרב  תבחר  אשר להעם אשרי 

הקדוש: והיכלך  מביתך הבאה  וההשפעה בהטוב  נשבעה  והנה בחצריך שוכן 

oeiv zcevn
(·).‰ÈÓÂ„:שתיקה(‚).ÍÈ„Úעדיך תיגע  כמו  (איוב אליך 

:ד)

xe` ldi
זהבמד"ר(א )ח  ישבחנה באחור וחכם ד ' קי "ט  באסתר 

ימים שאון משביח  המד"א אחשורוש  משדיך  שהוא הקב"ה
שם בתלים והרמ "א  ח'. ס"ה  תלים לאומים והמון  גליהם  שאון
והוא ימים שאון משביח צדקה  נדרי שע"י פי' ח ' ס"ה סי '
אומר וגל גל  שכל  הים  לגלי דומין עכומ "ז למה  מארז"ל 
כי והיינו כו '. אחריו אבא ואני העולם  להציף יכול לא חבירי 
פירושו כמבואר  לאלקים לי הוי' והי' נאמר נדר  יעקב  וידר גבי
משביח  דוקא  עי"ז לכן בשלום. ושבתי סד "ה  ויצא פ' בת "א 
ר "פ בב"ב אגדות בחידושי  במהרש"א ועיין כו'. הים גלי
הכתוב דימה עברו. עלי וגליך  משבריך כל  במ "ש הספינה
ולכן כו' הים לגלי  העכומ"ז מן עלינו שבאו והגלות הצרות 
ההבטחה זאת כי  אהיה. עליה דחקיק אלוותא ע"י הישועה
שאמר עלינו שעבר הראשון בגל משה  תורת  בספר הכתובה
וי"ל  הארץ. לרוקע סד"ה עמ "ש  כו' אהי' אשר  אהיה הש "י
בסידור ממ"ש להעיר  ויש  יניקתם  שורש  ומשם עגולים ים כי 
שהלך  כאלמנה היתה פי' בענין יעודד ואלמנה יתום ע"פ
סליק בגלותא קוב"ה  ענין והיינו לחזור. ודעתו  למדה "י בעלה 
הוי'. וז"ס  ים. הנקרא לאימא  נסתלק ז"א  שפנימי ' לעילא .
עלמא הם ו "ה כי והיינו סע "ב. ע"ד  דף בזח"ג כמ"ש 
ומבואר ים. הנק' דאתכסיא עלמא  הוא י"ה  אכן  דאתגליא.
מגיע אין שלשם  דרור נק' אימא שבחי' חומה  אני ד "ה  במ"א 

לו. תתן  מה  צדקת  אם מ "נ  ההעלאת 
בלאוזהו  חנם  חנם. במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו

כו': השפע מקבלים  שמשם  ים  מבחי' שהיא דגה  ונק ' מצות.
דקהוכ"ז דממה קול  דתיקון לדממה דתהו סערה ויקם ענין

דממה הטמאות מג"ק  סערה א"נ מ"ה . שם רוח ע"י והיינו 
ק "נ:

ימיםבישעי'(ב ) כהמות  רבים עמים המון הוי י"ב  י"ז סי'
כו': יהמיון

פהנה בזח"ג מבואר  הוי עילאהענין הא סע "ב דע"ד  אחרי  '
הוי' ערך  בפרדס ועיין לגבה ויו"ד לוא"ו ואנגיד לון  נטיל 
לון ואנגיד וענין ציון . ה' בשוב ע"פ  ע "ב  נ"ה בשלח ובזח "ב
עילאה ה' כי למדה "י. בעלה  שהלך בפירוש  הנ "ל  ענין זהו
יהמיון. ימים  כהמות בחי ' נמשך מזה לכן הקדמוני. ים נקרא
ושפע ע "פ תתקס"א  רמז הברכה פ' ובילקוט  א'. סעי' כנ "ל 
ים ומל '. ים בשפע ונותנים בשפע נוטלים שנים יינקו. ימים
נק' בינה כי הנ"ל ע"ד  לפרש  ויש  בשפע.. ונותן בשפע נוטל 
מצות. בלא  חנם  בענין  כנ"ל  בשפע  ההשפעה נמשך ומשם ים 
בענין פרעה. בשלח  ויהי  בד "ה  בת"א  שנתבאר ע "ד  זה  ויובן
ע "ש. כו' חשבון ע "פ שלא כו' לפניו אפים  ארך  כמה
ע "פ ב ' דע"ז  באיכה  במד"ר כמ "ש ים נק ' התשובה ובקדושה
היא תפלה  ואפ"ל מהתפלה. גבוה שהתשובה באף . סכותה 
כנ "ל . ים  ונק ' בינה והתשובה  כו' מוצב  סולם תפלה ואני מל'
לדממה סערה  וגם  נמשך  תשוב  והרוח  התשובה ע"י ולכן

גליהם: ויחשו 
לכבותבמד"ר(ג) יוכלו לא  רבים  מים  מ"ט  ר"פ ויקהל

ימים כהמות שנאמר כוכבים עובדי אלו  רבים  מים האהבה
יעקב את ואוהב  כו' האהבה לכבות יוכלו לא  כי כו' יהמיון 
ע "פ רבה  ובשה"ש ד ' רי"ב דף ב ' פרשה  במדבר  בפ' וכ "ה  כו '
מים ע"פ נח  פ' בת "א כמבואר והוא  יוכלו. לא רבים  מים
ולכן התהו . מעולם  המשכה  בחי' שהוא  המבול בענין רבים.
נה "א. על נה "ב תגבורת  שהוא כו' המים ויגברו בהם נאמר
א "ס מאור החיות  בא  ששם  דתהו. ב "ן משם שרשה  ונה"ב 
ומשם האור רבוי היה  התהו  שבעולם למאד . רב בהתגברות 
גברו י"ה בחי' מלמעלה אמה עשרה  חמש  וזהו המבול נמשך
התיקון שמעולם דז "א מדות  שהם  ההרים  ויכוסו  המים
מבחי' והם  ימושו. ההרים  כי  בד "ה כמ"ש הרים  נק ' והאבות

ההרים: ויכוסו  הוא התהו עולם ובהתגברות התיקון עולם
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמ' מא הגמרא:דף àeä,מקשה ïëc ìk åàìå לא הגוף, קדושת בו שיש בפרו אם §¨¨§¥

דמים, קדושת אלא בה שאין אדומה שפרה שכן כל בזר, וכשירה השחיטה על 'חוקה' נאמר

הגמרא: מתרצת בשחיטתה. 'חוקה' נאמר éãéà,לא áøc déøa àLéL áø øîà דין ¨©©¥¨§¥§©¦¦
הוא íéòâðפרה úBàønà äåäc éãéî,נגעים במראות שמצינו כדבר -äãBáò åàìc ¦¦©£¨©©§§¨¦§¨£¨
å ,àéä כן פי על äpeäkאף àéòaשנאמר כמו ולטהר, יב)לטמא יג אל (ויקרא 'והּובא ¦§¨£¨§¨ְֶָ

מעשיה. לכל כהן צריכה עבודה, שאינה פי על אף בפרה, הדין והוא וגו'. הּכהן' ֲֵַַֹֹאהרן

הגמרא: שואלת שמואל. בשיטת לדון חוזרת ìåøîàcהגמרא ìàeîL ב זר Bøtששחיטת §¦§¥§¨©¨
Bøt àðL éàî ,äìeñtמשום äweç'å',שפסול, 'ïøäà' áéúëc ב énð,הרי äøt יש §¨©§¨¨¦§¦©£Ÿ§¨¨¨©¦

ד  áéúkלפסול, àä בה.'äweç'å 'øæòìà':הגמרא íúäמשיבה éðàL,בפרהáéúëc ¨§¦¤§¨¨§¨©¦¨¨¦§¦
ג) יט åéðôì',(במדבר dúà èçLå',שוחט עצמו אלעזר שאין הפסוק מלשון ומשמע §¨©Ÿ¨§¨¨

äàBø.אלא øæòìàå èçBL øæ àäiL¤§¥¨¥§¤§¨¨¤
הגמרא: מ'לפניו'.áøåשואלת דורש הוא מה אדומה, בפרה פוסלת זר ששחיטת שסובר §©

דורש, רב הגמרא: äpnîמשיבה Bzòc çéqé àlL.משמירתה - ¤Ÿ©¦©©§¦¤¨
הגמרא: זהìàeîLeשואלת דין לשחוט, כשר שזר מ'לפניו' Bzòc,שלמד çéqé àlL §¥¤Ÿ©¦©©§

déì àðî.לומדו הוא מנין הגמרא:- déìמשיבה à÷ôðזה דין לומד הוא -î שנאמר מה §¨¥©§¨¥¦
ה) יט åéðéòì',,(שם äøtä úà óøNå',לעיניו הפרה שריפת שתהיה הכתוב שהצריך §¨©¤©¨¨§¥¨

ממנה. דעתו יסיח ולא

הגמרא: נכתב áøåשואלת מדוע לפניו', אותה 'ושחט מהפסוק דעת הסחת איסור שלמד §©
הגמרא: משיבה דעתו. יסיח שלא ללמד לעיניו' הפרה את 'ושרף מלמד ãçגם אחד פסוק - ©

דעתו יסיח ãçåשלא ,äèéçLa דעת יסיח שלא àëéøöeוללמד .äôéøNa,בשניהם זה דין לכתוב התורה ונצרכה -àðîçø áúk éàc ¦§¦¨§©¦§¥¨§¦¨§¦¨©©£¨¨
רק דעתו יסיח פוסל,äèéçLa,שלא דעת היסח בשחיטה שדווקא אומרים, äãBáòהיינו úléçúc íeMî הפרה מעשה ולכך àéä,של ¦§¦¨¦¦§¦©£¨¦

הדעת, הסחת תהיה שלא התורה הפרה,äôéøNב ìáàהקפידה מעשה תחילת àëéøöשאינה ,àì àîéà לכתוב התורה הוצרכה לכך - £¨§¥¨¥¨Ÿ§¦¨
בשריפה. גם זה àðîçøדין áúk éàåרק זה דעתו,äôéøNa,דין את יסיח שלא צריך בזה שדווקא אומרים àzLäcהיינו íeMî §¦¨©©£¨¨¦§¥¨¦§©§¨

äøtבשריפה, àøLkúîc àeä היא ולכן אפרה, הוא הפרה עשיית תכלית עיקר שהרי למצוותה, אותה ומכין שמכשיר הדבר זהו - §¦§©§¨¨¨
השריפה, בשעת דעתו הסיח אם àì,ב ìáàנפסלת àîéà äèéçL:הגמרא הפסוקים.àëéøöמסיקה שני נצרכים אכן - £¨§¦¨¥¨Ÿ§¦¨

דעתו, הכהן יסיח שלא ללמד ובשריפה בשחיטה שנאמרו אלו פסוקים הגמרא: éàîשואלת éèeòîì.זה מפסול נתמעטו עבודות איזה - §©¥©
døôà úôéñà éèeòîì ,àîéìéàשנאמר וכמו הפרה, ט)של יט טהֹור',(במדבר איׁש íéî'ואסף éeléîeחייםLecé÷ì לצורך - ¦¥¨§©¥£¦©¤§¨ְִַָָ¦©¦§¦

להזאה,על נתינתם  ראויים שיהיו יחד ועירובן הפרה אפר

ב: עמ' מב áéúkהרידף 'äcð éîì úøîLîì'ט)בהם יט בהם (במדבר לומר שייך ולא הזאה, שעת עד שימור שצריכים ללמד , §¦§¤¤§¥¦¨§¦
הגמרא: משיבה הדעת. היסח מפסול באàlà,שהתמעטו זה úòìBzפסוק éðùe áBæàå æøà õò úëìLä ,éèeòîì שריפת תוך אל ¤¨§©¥©§¨©¥¤¤§¥§¦©©

משום זה מפסול והתמעטו הדעת, בהיסח בהם לפסול מקום שהיה eäðéðהפרה, äøôc dôeb åàìc.עצמה הפרה בגוף נעשים אינם - §¨¨§¨¨¦§
בפרה: זר בשחיטת החולקות נוספות שיטות מביאה äøtהגמרא úèéçL ,øîzéàאדומה÷çöé éaøå ,äøLk øîà énà éaø ,øæa ¦§©§¦©¨¨§¨©¦©¦¨©§¥¨§©¦¦§¨

dì éøîàå ,äøLk øîà àìeò .äìeñt øîà àçôð ש בשמו שאמרו ויש -.äìeñt ©§¨¨©§¨¨¨©§¥¨§¨§¥¨§¨

i"yx

àåä ïëã ïë àìåext zhigy` dinza .
dweg `aizk `l `id sebd zyecwc
`lqtine dweg daizk dxt zhigy`e

:xfaíéòâð úåàøîà(bi `xwie) aizkc .
:odkd oxd` l` `aede (d`xp rbpk)

åéðôì äúåà èçùåeiptl aizkcn .
i`w xfrl`` e`l dhigydc llkn
:xfrl` iptl xg` dze` hgye `l`

áøåeiptl i`ne dhgy xfrl` mlerl .
:dzxinyn ezrc giqi `lyàúùäã

äøô àøùëúîã àåädnvr lk ixdy .
:dxt`l `l` dieyr dpi`éèåòîì

éàîzrcd gqid da liqt `lc .
:dxt dyrnaäøôà úôéñàsq`e .

:(hi xacna) 'ebe xedh yi`éåìéîå
íéî:zefdl xt` jezl zzl .ùåãé÷ì.

:cgi oaxrne xt`d lr min zpizp `id
äãð éîì úøîùîìikixvc rnyn .

:odn dfiy cr xeniy
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:odn dfiy cr xeniy



`izni`nקכ cenr c sc ± oey`x wxtzekxa

øöç dúBàì.,Dl dkEnQd zxg` xvgl la` ,Dxifgdl xYEn - DkFzA cnFr `EdW §¨¨¥¤¥§¨¨§©£¦¨£¨§¨¥©¤¤©§¨¨
xEq`mwxFfl:àçìéîc àøBk dìò ìeëéz éëì.cFCnYWM :Dil xcd` `zEgicaAil ¨§§¨§¦¥£¨¨§¦§¨¦§¦¨©£©¥§¤¦§¦

:`pixg` `pXil .xaC lW Fnrh Ll xnF` gln lW xFMlk`YWkllW xFM dilr ¤¤©©§©§¤¨¨¦¨¨©£¦¨¦§¤Ÿ©¨¤¨¤
lkEY `l glnmzFeWdlFfl Ff:BzáLçî.oeEMzPW,dniIwzp `l - df xvgn DzFPtl ¤©Ÿ©§©§¨¨©£©§¤¦§©¥§©¨¥¨¥¤Ÿ¦§©§¨

dniIwzp - zxg` xvgl la` .ExfB `l KMld¦§¨Ÿ¨§£¨§¨¥©¤¤¦§©§¨
icW izixg` `pnif `nliC xEfbE ,FYaWgn©£©§§¦§¨¦§¨©£¦¦¨¥

Edl"dxlx:økãéà àìå.lr diIt` mcFw §¦§¨¦§©¤£¦¨©
dk`lOW F` ,zAW `idW FzbbWdxEq` Ff: ¦§¨¤¦©¨¤§¨¨£¨

eøézä ïàîì.`al DiYrC` wiQn `l `d §©¦¦¨¨©¥©©§¥¨Ÿ
KM lr l`Xil:øãäéàc àlàåøkãéàå.mcFw ¦¨¥©¨§¤¨§¦£©§¦§©¤

diIt`:áéiçî éî.FziIt`A z`Hg:dúlçz £¦¨¦¦©©©¨©£¦¨§¦¨¨
dôBñå.Fl drcFp `l DtFqe dk`lOd zNgY §¨§¦©©§¨¨§¨Ÿ§¨

dxnbPW cr FzbbWdxiar:íéøçàì.xg` ¦§¨©¤¦§§¨£¥¨©£¥¦©©
l`Xil Epiptl `aE d`xWDzFCxlmcFw ¤¨¨¨§¨¥¦¨¥¦§¨¤
z`Hg aEIg icil Fxiag `aIW:Bì íéøîBà éëå ¤¨Ÿ£¥¦¥¦©¨§¦§¦

íãàì.aiIgzi `NW icM ,lw xEQi` `hge `v §¨¨¥©£¨¦©§¥¤Ÿ¦§©¥
xEng WpFr Lxiag:àéãäa.oFWlaE ,dliwq £¥§¤¨§¤§¨§¦¨¦§

`g` ax ipzn `irA oFWlA `le `zEhiyR§¦¨§Ÿ¦§¨£¨©§¦©©¨
iaiA axC `zNin `axC DixA:íB÷î éab ìòî §¥§¨¨¦§¨§©¥¨¥©©¥§

ã'.dgPd FzgPd iedinl aEWg iedCFzxiwre §¨¥¨§¤¡¥©¨¨©¨¨©£¦¨
c mFwn e`l Fcie .dxiwrDl ipzwe ,`Ed ' £¦¨§¨¨§§¨¨¥¨

oiA 'ipzndxiwrlozpe" :ipzwC .dgPdl oiA ©§¦¥©£¦¨¥§©¨¨§¨¨¥§¨©
F`" ,dgPd ixd - "ziAd lrA lW Fci KFzl§¨¤©©©©¦£¥©¨¨

dxiwr ixd - "DkFYn lhPW:äèeì÷.,utgd ¤¨©¦¨£¥£¦¨§¨©¥¤
li`FdhlwpeDxie`AinM - miAxd zEWx lW ¦§¦§©©£¦¨¤§¨©¦§¦

"r`e ,`Ed FkFzA dgpEdWbgp `lC: ¤§¨§§§Ÿ©
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ïàë± zxg` xvgldxifgdl `l` xn`w elv` dxifgdl `l ± ipzwc "dxifgdl xeq`e"

zxg` xvgl:éàîå± `py`ki`c ,`pye `py ± zg` `heicac ,ixii` ef cbpk efa

wiqtn oi`y oebke ,zg` `heica p"` .x"dx jxc i"dxl i"dxn hiyenc ,z`hg aeig xeqi`

x"dx my:

àìàå± aiign in xkci`e xcd`c,dniz

icil `ni` :ipyilc)aeig(xeqi`

xeqi` icil `aiy mcew :jenqa xn`wck !z`hg

dliwq:

éëådkfiy liaya `hg mc`l el mixne`
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àéîc äçpeäL éîk äèeì÷ác§¦§¨§¦¤§¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zay(ipy meil)

,opgei iax mya z`f exn`y mi`xen` ipy md in` iaxedì øîà øî©¨©¨
àðLéì éàäa dì øîà øîe àðLéì éàäaoeyla z`f xn` cg` - §©¦§¨©¨©¨§©¦§¨

zg` mrt z`f xn` opgei iax j` ,zxg` oeyla z`f xn` ipyde ,ef
.cala

:xeht mewn jxc miaxd zeyxl cigid zeyxn xiarna dpc `xnbd
ïðaø eðz,`ziixaaàéöBnäutgúeðçî,cigid zeyx `idy ¨©¨¨©¦¥£

àéèìôìzeyx `ide ,dxegql my mivawzny xir ly dagx - ¦§©§¨
,miaxdåéèñ Cøcmy miayeiy [milqtq-] ze`ahvi`d mewn - ¤¤§¨

,miaxd zeyxk jelidl ieyr epi`y oeik ,zilnxk aygpe ,mixgeqd
áéiçzeyxn utg xwr ixdy ,eihqa gepl cnrp `le li`ed ,z`hg ©¨

.miaxd zeyx `idy `ihlta eze` gipde ,cigidøèBt éàfò ïáe¤©©¥
.jenqa x`eai enrhe .z`hgn

aeigd xewn z` zxxan `xnbd:`xnbd dywn .`nw `pz zrcl
éàfò ïa àîìLameyn enrh oky ,oaen xhet i`fr oay dn ± ¦§¨¨¤©©

céîc ãîBòk ,Cläî ,øáñ÷,driqte driqt lka cnerk aygp - ¨¨©§©¥§¥¨¥
zilnxkn xwr aeye ,zilnxka gipde cigid zeyxn xwry `vnpe

.miaxd zeyxa gipdeïðaø àlà,miaiigndéøáñ÷c énð éäðmbd ± ¤¨©¨¨§¦©¦§¨¨§¦
y mixaeq md ok`yéîc ãîBòk åàì Cläîlka cnerk aygp epi` - §©¥¨§¥¨¥

dgpd `la miaxd zeyxl cigid zeyxn utgd xar ixde ,driqt
,dyw mewn lkn j` ,zilnxkaáéiçc àðååb éàä ék àðçkLà àëéä¥¨©§©§¨¦©©§¨§©¨

,dfk ote`a miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivendy epivn okid -
`l` dxez daiig `l `ny ,aiig `di ,zxg` zeyx jxc xnelk

.zxg` zeyx wqtd `ll miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivena
:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîà énà éaø øîà àøôñ áø øîà̈©©©§¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' ב



קכי izni`n` cenr c sc ± oey`x wxtzekxa

øöç dúBàì.,Dl dkEnQd zxg` xvgl la` ,Dxifgdl xYEn - DkFzA cnFr `EdW §¨¨¥¤¥§¨¨§©£¦¨£¨§¨¥©¤¤©§¨¨
xEq`mwxFfl:àçìéîc àøBk dìò ìeëéz éëì.cFCnYWM :Dil xcd` `zEgicaAil ¨§§¨§¦¥£¨¨§¦§¨¦§¦¨©£©¥§¤¦§¦

:`pixg` `pXil .xaC lW Fnrh Ll xnF` gln lW xFMlk`YWkllW xFM dilr ¤¤©©§©§¤¨¨¦¨¨©£¦¨¦§¤Ÿ©¨¤¨¤
lkEY `l glnmzFeWdlFfl Ff:BzáLçî.oeEMzPW,dniIwzp `l - df xvgn DzFPtl ¤©Ÿ©§©§¨¨©£©§¤¦§©¥§©¨¥¨¥¤Ÿ¦§©§¨

dniIwzp - zxg` xvgl la` .ExfB `l KMld¦§¨Ÿ¨§£¨§¨¥©¤¤¦§©§¨
icW izixg` `pnif `nliC xEfbE ,FYaWgn©£©§§¦§¨¦§¨©£¦¦¨¥

Edl"dxlx:økãéà àìå.lr diIt` mcFw §¦§¨¦§©¤£¦¨©
dk`lOW F` ,zAW `idW FzbbWdxEq` Ff: ¦§¨¤¦©¨¤§¨¨£¨

eøézä ïàîì.`al DiYrC` wiQn `l `d §©¦¦¨¨©¥©©§¥¨Ÿ
KM lr l`Xil:øãäéàc àlàåøkãéàå.mcFw ¦¨¥©¨§¤¨§¦£©§¦§©¤

diIt`:áéiçî éî.FziIt`A z`Hg:dúlçz £¦¨¦¦©©©¨©£¦¨§¦¨¨
dôBñå.Fl drcFp `l DtFqe dk`lOd zNgY §¨§¦©©§¨¨§¨Ÿ§¨

dxnbPW cr FzbbWdxiar:íéøçàì.xg` ¦§¨©¤¦§§¨£¥¨©£¥¦©©
l`Xil Epiptl `aE d`xWDzFCxlmcFw ¤¨¨¨§¨¥¦¨¥¦§¨¤
z`Hg aEIg icil Fxiag `aIW:Bì íéøîBà éëå ¤¨Ÿ£¥¦¥¦©¨§¦§¦

íãàì.aiIgzi `NW icM ,lw xEQi` `hge `v §¨¨¥©£¨¦©§¥¤Ÿ¦§©¥
xEng WpFr Lxiag:àéãäa.oFWlaE ,dliwq £¥§¤¨§¤§¨§¦¨¦§

`g` ax ipzn `irA oFWlA `le `zEhiyR§¦¨§Ÿ¦§¨£¨©§¦©©¨
iaiA axC `zNin `axC DixA:íB÷î éab ìòî §¥§¨¨¦§¨§©¥¨¥©©¥§

ã'.dgPd FzgPd iedinl aEWg iedCFzxiwre §¨¥¨§¤¡¥©¨¨©¨¨©£¦¨
c mFwn e`l Fcie .dxiwrDl ipzwe ,`Ed ' £¦¨§¨¨§§¨¨¥¨

oiA 'ipzndxiwrlozpe" :ipzwC .dgPdl oiA ©§¦¥©£¦¨¥§©¨¨§¨¨¥§¨©
F`" ,dgPd ixd - "ziAd lrA lW Fci KFzl§¨¤©©©©¦£¥©¨¨

dxiwr ixd - "DkFYn lhPW:äèeì÷.,utgd ¤¨©¦¨£¥£¦¨§¨©¥¤
li`FdhlwpeDxie`AinM - miAxd zEWx lW ¦§¦§©©£¦¨¤§¨©¦§¦

"r`e ,`Ed FkFzA dgpEdWbgp `lC: ¤§¨§§§Ÿ©
êåúáå
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ïàë± zxg` xvgldxifgdl `l` xn`w elv` dxifgdl `l ± ipzwc "dxifgdl xeq`e"

zxg` xvgl:éàîå± `py`ki`c ,`pye `py ± zg` `heicac ,ixii` ef cbpk efa

wiqtn oi`y oebke ,zg` `heica p"` .x"dx jxc i"dxl i"dxn hiyenc ,z`hg aeig xeqi`

x"dx my:

àìàå± aiign in xkci`e xcd`c,dniz

icil `ni` :ipyilc)aeig(xeqi`

xeqi` icil `aiy mcew :jenqa xn`wck !z`hg

dliwq:

éëådkfiy liaya `hg mc`l el mixne`

± jxiag"oiaxrn lka"a xn`c `de

)mye :al oiaexir(xagl dil `gip :xaq iax

ux`d mr caril `le ,`lilw `xeqi` carilc

lr lah d"r lk`i `ly ick mzd ± dax `xeqi`

mip`z ly dlklk jl `ln :'il xn`c .eci

eci lr xeqi`d dyrp `ly ,`kd la` .izp`zn

`ai `ly lw xeqi` 'it` ,`hg el mixne` oi` ±

'it`c :`"aix xne`e .xeng xeqi` icil exiag

± mzdc ,xizdl myn heytl oi` envr wiacnl

xeqi` dyriy ahene ,xeqi`d dyrp `l oiicr

± `kd la` .eci lr xeng xeqi` dyri `le lw

± xenbi `linne ,dyrp xak xeqi` ly dyrnd

opzc `de .micia lw xeqi` 'it` dyri `l

"gleyd"a)mye :`n sc oihib:(car eivgy in

oa eze` dyere eax z` oitek ± oixeg oa eivge

`wxit i`dac b"r`e .oixeg):gl sc(:dcedi x"`

mda mlerl"c dyra xaer ecar xxgynd lk

.`id dax devnc ,diaxe dixt ip`y ± "ecearz

my `vn `le n"dal qpkpy `"xa mzd ipynck

miaxc devn ± 'il enilydl ecar z` xxgye ,'i

ike" xn`w rytc `kid `wecc :l"i cere .ip`y

`d xity iz`e .'ek "ick `hg mc`l el mixne`

"hgyp cinz" yixa 'ixn`c)mye .hp sc migqt(

dyr igce ± zxk ea yiy gqtc dyr iz`c

,dnlydc dyra mipdk ixar `we ,dnlydc

`iaiy ick ezxtk mixetk xqegnl oiaixwne

oiaexirc `xza wxta oke .egqt)mye :bw sc:(

± "gleyd"a dax z` etke xwtd bdpn da ebdpy oixeg za divge dgty divg iabe .zeay iedc b"r` ,eipiya el el dkzeg exiag ± zlai ea `vnpy odk):gl sc oihib(dzidy meyn

miaxc devnk inp iede ,oiqep`l 'inece ,zepfl dnvr d`ivnne zxfgn:íãå÷± dliwq xeqi` icil `aiyxeq`p m` epl rnyi `ly `hiyt ?dzecxl exizd m` ef `id `ira i`n :z"`e

"dy`d" t"qa migqta oke .el oixqe` ep`y dn i"r zecxln gipny oeik .dliwq aiigin `l ± exizd `l m`c :`"aix 'ize !el)mye .av sc:(.zxk mewna mdixac ecinrd lnfi`e d`fd lxr

dzecxl ezrca did `ny ± xepza zt wiacdy dryac ?`ed wtq z`xzd `de ,dliwq aeig icil iz` ikide :z"`e .gqt carinl dil ixq`c `ed opaxe li`ed ,zxk aiigin `l :`nl`

i`cec ,`ed wtq z`xzd e`l ± dpcxi `l m` dt`z i`ceae ,d`xzd ly xeac ick jez wiacdy oeikc :`"aix 'ize !d`xzdd gky `ny ± dcx `ly dne ,dliwq xeqi` icil `aiy mcew

"oiweld od el`e" 'ta c"nl ,mipad lr m` gwela `l` wtq z`xzd ied `le .diit` mcew zecxl ezrca did `l).eh sc zekn:(.dphgyi `l e` ditpk xeayi `l `nyc ,elha `le elha

,di`pzl dilk` xcde ,dixeqi`l dilk`e "ef lke` m` ,ef xkk lke` `ly" dreaya oke .xar xak e`lde ± e`ld lr `l` d`xzd `ied `lc ,ezexzdl oileki oi` ± ditpk xayny eiykre

oiicr ± xeqi` zlik` zrya ea oixznykcdyrn zxqegn diit`d oi` ± xepza zt wiacnyk ,`kd la` .zewln aiigziy mcew ,i`pz ly dlik` dyrn xqegn:éðúî± `icda dl

dliwq xeqi` iaia axc `iraa `icda ipzne ,iaia ax ira :iqxbc mixtq zi`:àäå± 'c mewn lrn dgpde dxiwr opira`nzqn did oke ,'cn zegta utgd gipdl zelibx oi`c :z"x xne`

oiaexira opiyxc .utg ly enewnn :xnelk ,utg` inp i`wc rnyn ± "enewnn yi` `vi l`"c :i"x xne` cere .okyna):fi 'c `"t(enewn` i`w `xwc dihytc b"r` .`ivei l` ± "`vi l`"c

'cn zegta aeyg mewn oi`e utgd mewn inp rnyn n"n ± zen` 'c epiidc ,mc` ly:ìáà± xeht d"c 'in dlrnlxnel `vnz m`c ,'in dhnl inp aiig hiyenc o`kn zvw gikedl yi

`l f` ± 'in dhnl aiig hiyenc ,dzr la` .hiyenn wxef opitlic ,aiig d"c ± 'in dlrnl la` :`kd `nil k"` ,'i mideab eid zelbrdy ,'in dhnl hiyen okyna epivn `ly itl ,xeht

"wxefd"a onwl opzc `d k"`c ,hiyenn wxef opitli r"klc xninl ivn `lc .dgked epi` ,edine ?wxef xeht h"n 'in dhnl k"`c ,aiig d"c 'in dlrnl xninl ivn).ev sc:(odizy eid

,hiyenn wxef 'itli r"klc xninl ivn ied ± 'in dhnl aiig hiyenc `nip inp ik `dc ,rcze ?diinxz o`n` .hiyenn wxef 'itli `l :`nl` .aiig hiyende xeht wxefd ± zg` `heica

r"klc xninl ivn `lc `l` .opixn` `l :xaq xne ,`inc dgpedy ink dhelw opixn` :xaq xnc .ef cbpk efa 'in dhnl ibilte ,aiig d"c ± 'in dlrnl oia 'in dhnl oia zg` `heicae

ikd hwp `lc xity inp iz` ± jenqa yxtpy i`nle .wxefdc 'ipzn meyn hiyenn wxef opitli:éáøã± hiyenn wxef 'itli xaq `aiwrjxc i"dxl cigid zeyxn wxef k"r `de :z"`e

k`ln `idy ,d`vedc dclezac ?r"x aiign i`n` ± okyna did `lc oeike ?ixhtc opaxc inp h"ne ,hiyenn slinl jixv dn ± okyna did m`c ,okyna did `l miaxd zeyx,drexb d

lirl ziyixtck ,okyna eidy oze` `wec `l` aiigl epl oi`).a 'c(d`vedl zeclez x`y encc i`nn hiyenl ith inc wxefc xaq r"xc :l"ie:ìáàdhelw xn`c aiig d"c 'in dhnl

± dgpedy inkmewn iab lr dgpd opirac mewn meya `id `ziixa m` :i"xl dniz .aiign `l ± `ivede eci jezl d"ra ozepyk `dc ,dhelw jiiy `l d"ra ly e` ipr ly ecia utgdyk

r"x cinriy icin dyw `lc d`xpe ?ipn `ziixa `idd ± ok m` ?aiig d"c `kd xn`w ikid :ok m` ,dilr opax ibiltc rnyn .`id mixg` ± ipn `d :`xif x"`c jenqa zvw rnyncke ,'c

r"kk 'ipzn cinrdl dil `gipc ,`ziixa `iddk `le oizipznk opaxe:ïðéøîàã± `inc dgpedy ink dhelw`hiytc dil `pn "daxl dil `hiytc `xninl" jixt i`nc :i"xl dywe

`d" xninl ivn ded `l ikdle ,dil `wtqn ± opaxc `ail` la` .`inc dgpedy ink dhelw jytp dnn dil zi` r"xlc meyn epiid ± "`id r"x ipn `d" xn`wc meyn i` ?daxl dil

xne`e .dax ixacn `diy d`xp oi` j` ,xity iz` ded ± `id dax ixacn lkd "'ek opaxe `inc dgpedy ink dhelw xaq `aiwr iax" lirl xn`wc `d mixne` epiid m`e ."`id opax ipn

ibilt ik ,xeht r"kl ± ef cbpk efae ,"dgpedy ink dhelw" opixn` `l `nlr ilekl `nlic iwetql inp `ki` ± ediizbelta iwetql `ki`c oeike ,daxl ira `irain `de :eyexit ikdc :i"x
`heica
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.úøçà øöçì Y ïàkàòáãkàáø dépéîäúéä :ð"øî ¨§¨¥©¤¤§¦§¨¦¥¨¨¥¨§¨
dúBàì døéæçäì eäî ,õeçì dàéöBäå úBøét äàìî Bãé̈§¥¨¥§¦¨©©§©£¦¨§¨

?øöç:ì"à?eäî úøçà øöçì .øzeîY .øeñà :ì"à ¨¥¨§¨¥©¤¤©¨
àøBk dìò ìåëéú éëì Y ?àðL éàîeY íúä ;àçìéîc ©§¨§¦¥Ÿ£¨¨§¦§¨¨¨

àìàãéáòúéà,åzáLçîçî àãéáòúéà Y àëä.åzáL ¨¦§£¦¨©£©§Ÿ¨¨¦§£¦¨©£©§Ÿ
eøézä øepza út ÷éaãä :ééaà øa éáéa áø éòa ,àôeb¨¨¥©¥¨©©©¥¦§¦©©©¦¦
àì Bà úàhç áeiç éãéì àBáiL íãB÷ dúåcøì Bì¦§Ÿ¨¤¤¨¦¥¦©¨Ÿ

Y ?eøézäì"à,éîc éëéä :àðéáøì ééaà øa àçà áø ¦¦©©¨©©©¥§¨¦¨¥¦¨¥
àlàå ?eøézä ïàîì Y déì øëãéà àìå ââBLa àîéìéà¦¥¨§¥§¨¦§©¥§©¦¦§¤¨

Y åàìøãäéàc:ïðúäå ?áéiçî éî Y øëãéàåéáéiç ìk ¨§¦£©§¦§©¦§©¥§¨§©¨©¨¥
ïôBñå äââL ïúlçz àäzL ãò ïéáéiç ïðéà úBàhç©¨¥¨©¨¦©¤§¥§¦¨¦§¨¨§¨
"äìé÷ñ øeqéà éãéì àáiL íãB÷" Y ãéæîa àlà !äââL̈§¨¤¨§¥¦¤¤¨Ÿ¦¥¦§¦¨
ïàîìe ,ââBLa íìBòì :àìéL áø øîà Y !déì éòaéî¦¨¥¥¨©©¥¨§¨§¥§©

é÷úî .íéøçàì Y eøézäBì íéøîBà éëå :úLL áø dì ó ¦¦©£¥¦©§¦¨©¥¤§¦§¦
:éLà áø øîà àlà Y !?Eøéáç äkæiL éãk àèç íãàì§¨¨£¨§¥¤¦§¤£¥§¤¨¨©©©¦
."äìé÷ñ øeqéà éãéì àáiL íãB÷" àîéàå ,ãéæîa íìBòì§¨§¥¦§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥¦§¦¨
éáéa áø øîà :àéãäa dì éðúî àáøc déøa àçà áø©©¨§¥§¨¨©§¥¨§¤§¨¨©©¥¨
íãB÷ dúåcøì Bì eøézä øepza út ÷éaãä :ééaà øa©©©¥¦§¦©©©¦¦¦§Ÿ¨¤

?áéiç éànà ."Bãé úà éðòä èLt" .äìé÷ñ øeqéà éãéì àáiLìòî äçpäå äøé÷ò ïðéòa àäå ¤¨Ÿ¦¥¦§¦¨¨©¤¡¦¤¨©©©¨§¨¨¥©£¦¨§©¨¨¥©
íB÷î éaâãìò 'ã,'Y !àkéìåY épî àä :äaø øîàìò äòaøà íB÷î ïðéòa àì øîàc ,ò"ø ©¥§©§¥¨¨©©¨¨©¦§¨©¨¨¥©§©§¨¨©

÷øBfä :ïðúc .äòaøà,áéiçî àáé÷ò éaø Y òöîàa íéaøä úeLøe ãéçiä úeLøì ãéçiä úeLøî ©§¨¨¦§©©¥¥§©¨¦¦§©¨¦§¨©¦¨¤§©©¦£¦¨§©¥
.íéøèBt íéîëçåò"øïðéøîà àì :éøáñ ïðaøå ,"àéîc äçðeäL éîk äèeì÷" ïðéøîà :øáñ ©£¨¦§¦¨©¨§¦©§¨§¦¤§¨¨§¨§©¨¨¨§¦¨¨§¦©

äaøì dél àèéLôc àøîéîì ."àéîc äçðeäL éîk äèeì÷"äèeì÷á"c,"àéîc äçðeäL éîk §¨§¦¤§¨¨§¨§¥§¨¦§¦¨¥§©¨§¦§¨§¦¤§¨¨§¨
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שבת.  פרק ראשון - יציאות השבת דף ד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zay(ipy meil)

,opgei iax mya z`f exn`y mi`xen` ipy md in` iaxedì øîà øî©¨©¨
àðLéì éàäa dì øîà øîe àðLéì éàäaoeyla z`f xn` cg` - §©¦§¨©¨©¨§©¦§¨

zg` mrt z`f xn` opgei iax j` ,zxg` oeyla z`f xn` ipyde ,ef
.cala

:xeht mewn jxc miaxd zeyxl cigid zeyxn xiarna dpc `xnbd
ïðaø eðz,`ziixaaàéöBnäutgúeðçî,cigid zeyx `idy ¨©¨¨©¦¥£

àéèìôìzeyx `ide ,dxegql my mivawzny xir ly dagx - ¦§©§¨
,miaxdåéèñ Cøcmy miayeiy [milqtq-] ze`ahvi`d mewn - ¤¤§¨

,miaxd zeyxk jelidl ieyr epi`y oeik ,zilnxk aygpe ,mixgeqd
áéiçzeyxn utg xwr ixdy ,eihqa gepl cnrp `le li`ed ,z`hg ©¨

.miaxd zeyx `idy `ihlta eze` gipde ,cigidøèBt éàfò ïáe¤©©¥
.jenqa x`eai enrhe .z`hgn
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,`inc dgpedy ink e`l dhelw ± r"xl la` ,opaxl epiid ± "dgpedy ink dhelw opixn`c

slinl ivn ded `l ± `inc dgpedy ink xaq i`c .hiyenn wxef opitlic meyn aiigne

inkc oeikc .llk `inc `l `dc ,hiyenn wxef

wxefk ['xyrn dlrnl wxef] ied ± `inc dgpedy

`le ,i"dxl xeht mewnne xeht mewnl i"dxn

x"dxe i"dxl i"dxn `edy hiyenl llk inc

wxef opitli" xaqc oeik k"r :`nl` .rvn`a

,`inc dgpedy ink e`l dhelw :xaq "hiyenn

`hiytc `xninl :jixtc ,xity iz` `zyde

lirl xninl ivn `lc xity inp iz`e .'ek dil

hiyenn wxef opitlic aiig d"c 'in dlrnl la`

xaqc oeik ,slinl ivn `l r"xlc _dgpedy ink

inp ira `cqg ax `dc ,zvw rnyn oke .`inc

"wxefd"a).fv sc onwl(`d i`e .`kdc dax enk

inp i`w "`inc dgpedy ink dhelw" miiqn `wc

r"klc `cqg axl xninl ivn ikid ± r"xc`

oiwxita onwle ?`inc dgpedy ink).g sc(

dgpd `cqg ax ira `l i"dxa `wecc rnyn

:jenqa yxit `"ayx ,edine .drax` mewn b"r

'c mewn `cqg ax ira `l x"dxa s`:

àîìéãådxiwr `d `ira `lc `ed dgpd

± `irazg` ,'a aiign `lcn wiicc :i"yxit

:dywe .dqpkd meyn zg`e d`ved meyn

aiign `lc meyn ± 'a aiign `lc `d `nlic

ax xn`w jenqac :cere .a` mewna dclez`

mzq ipzwc b"r` "'a iax did aiign" dcedi

itle .dk`lnd iyer cil oipzepe rax` lr rax` da eidy ozaizn oilhep eidy okynn opitlic ± `ira dxiwr `d jixtc :yxtl d`xpe ?mizy aiign `lc l"pn r"xl ± p"d ."aiign iax"
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onwl xn`c `de .xg` ilka e` ecia lawn m` yyeg epi` ± `kd la`).d 'c(ly ecic xn`wc meyn epiid ,ecia enk `"ra eplawiy dil `gipc b"r` "ecil dayg`c `kid n"d `"d"

`"ra dil `gip `lc `kid `l` ezaygn dil ieyn `l ± mixac x`ya la` ,'c lr 'ck el daeyg mc`:÷øæ± aiign 'x `edy lk fif b"r gpedgpd `nlic ,jl dywz izk` :z"`e

"wxefd"a onwl iqxbc mixtql dyw la` .xity jixt ikd e`lac :l"ie !`ira dxiwr `d ± `ira `lc `ed).fv 'c(ax aizie "mizy iax did aiign" jenqa xn`c dcedi axc `zlin lr

`l 'xl la` ,'a aiig xn`c i"x ixacl ,dl opipzn dcedi 'xc` op` ,dil `iywe dl ipzn 'xc` xn :sqei ax l"` .'eke a` mewna dclez` iax aiignc `xninl :dil `iyw `we `cqg

dhelw` `wecc sqei ax xaqc :l"ie !ira dxiwr `d ± ira `lc `ed dgpd `nlic :dywz izk` "?`id 'x ipn `d" sqei ax uxiz dn ,ok m` .a` mewna dclez` 'x aiign `lc ,'a aiign

,sqei axc `xaq dil zil jenqa q"ydl edine .`edy lka `ibq dxiwrlc d"d ± `edy lk fif b"r dgpd irac ,'x` la` ,"ira dxiwr `d" jxtinl `ki` ± llk dgpd `kilc r"xc

axc ,xity iz`e .'eke `cqg ax l"` dil `iyw `we sqei ax aizi :"wxefd"a opiqxbc d`xp z"xle .dgpda enk `edy lka `ibq `le 'c mewn zxiwr era mixg` `nlic `xif iax` jixtc
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mewn igeky`l opixcdn inp i"dxac :rnyn ,"i"dxa ± gpiz `d .eciay lwqxh ipz" :jenqa xn`cn ,'c lr 'c mewn opirac oizrny `xaq inp i"dxac .'c mewn ied `le ,exwir xza etep
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m` `id zilnxkc ,'x aiign ded `l ± 'bn dlrnl i`e .`id `zkinq `rx`kc ,'c `kilc b"r` ,opax ixht eed `l ± 'bn dhnl sepd i`c ,inwe`l ivn `l x"dxac :xnel yie .`cqg

,eilr mitzkn miaxe 'h deab e` ,dylyn zegt exwiry oebk "exwir xza etep icy" xninl dl zgkyn inp miaxd zeyxac :d`xp `"ayxle .'c agx epi` m` xeht mewn e` ,rax` agx

ikd iia` dil iwen `lc `de .x"dxk ied `l opaxle .i"dx `ieyl exwir xza dil opicyc ikid ik exwir xza dil opicyc ,miaxd zeyx sep ied iaxlc .'bn dlrnl dler etepe x"dx eedc

hwpc icii`e .riwxl cr dler i"dxc meyn ,zen` d`n deab elit` opirny`l irac meyn ± cigid zeyx hwp `cqg axe .y"nc ,miaxd zeyxa mb 'c mewn ira `l `cqg axc meyn ±

:`"ayx xne` !ibilt inp 'c agexa 'it` `dc "`edy lk fif" hwpc `d ,`cqg axc `ail` onwl iia` dl iwenc i`nle 'ek "ibilt `l r"k i"dxa" ikd xza inp hwp ± cigid zeyx edi`
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,miaxd zeyxa dgpd dzidy `vnpe ,zaygpàì ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦Ÿ
ïðéøîà[mixne` eppi`-],àéîc äçpeäL éîk äèeì÷dzid `le ¨§¦©§¨§¦¤§¨¨§¨

,miaxd zeyxa dgpdìáàmiaxd zeyx xie`a xar utgd m` £¨
äøNòî äìòîì,rwxwdn migth,øeèt ìkä éøácdlrnly oeik §©§¨¥£¨¨¦§¥©Ÿ¨

,miaxd zeyxa hlwp `l utgde ,miaxd zeyx xie` df oi` dxyrn
àîìò éleëãemlek ixacl oke -ïðéôìé àìaiigl micnl oi` -÷øBæ §¥¨§¨Ÿ¨§¦©¥

,miaxd zeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxnèéLBnîmyk - ¦¦
zeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxn utg hiyend z` miaiigny
dzid `l dwixf eli`e ,okynd zk`lna dzid dhyed oky ,miaxd

.myàîìéc Bàminkge `aiwr iax zwelgn z` x`ap `ny e` - ¦§¨
wxefay ,xg` ote`aäøNòî äìòîìrwxwdn migthéâéìt §©§¨¥£¨¨§¦¦

,[ewlgp-]éâéìt àäáe,ewlgp ef `xaqae -,øáñ àáé÷ò éaøc §¨§¦¦§©¦£¦¨¨©
ïðéôìé[epcnl-]÷øBæzeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxn ¨§¦©¥
miaxdïðéôìé àì ,éøáñ ïðaøå ,èéLBnî[micnl eppi`-]÷øBæ ¦¦§©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©¥

ìáà ,èéLBnîwxf m`äøNòî ähîì,rwxwdn migthìkä éøác ¦¦£¨§©¨¥£¨¨¦§¥©Ÿ
àîòè éàî ,áéiçc meyn ,dfa aiigïðéøîà[mixne` ep`y-]äèeì÷ ©¨©©£¨¨§¦©§¨

miaxd zeyx xie`aäçpeäL éîkmiaxd zeyx rwxwaàéîc §¦¤§¨¨§¨
mixaeq minkg mb `ny wtzqd daxe xg`ny ,dywe .[zaygp-]
iax zhiya `id epizpyny xn` recn ,'`inc dgpedy ink dhelw'

.`aiwr
:`xnbd zvxznàéL÷ àì àä,xnel yiy meyn ,dyw epi` df - ¨Ÿ©§¨

daxydéì àèéLtéà øãä ,éòaéàc øúa,xaca wtzqdy xg`l - ¨©§¦¨¥£©¦§¦¨¥
dhnl wxefa minkge `aiwr iax ewlgpy xaqe ,ewtq el hytpe xfg
aygp miaxd zeyx xie`a helwd utg `aiwr iax ixacly ,dxyrn
dax cinrd okle ,ok mixne` oi` minkg ixacl eli`e ,ekeza gpenk

.`aiwr iax ixack epzpyn z`
:`xnbd dywnøáñc [éäð]xaeq mpn` -àáé÷ò éaøyäèeì÷ §¦§¨©©¦£¦¨§¨
zeyxd xie`aäçpeäL éîkrwxwaàéîcmewn lkn ,zaygp - §¦¤§¨¨§¨

àéòa àìc àeä äçpä àîìéãåzeidl dkixv dpi` dgpd wx `ny - §¦§¨©¨¨§Ÿ¨£¨
zeyxa gp `ly s` lry ,eixacn gkeny itk ,drax` mewn lr

,z`hg aiig miaxdàéòa äøé÷ò àäzeidl dkixv dxiwr la` - ¨£¦¨¨£¨
iaxk epizpyn z` cinrdl oi` ok m`e .drax` mewn iab lrn
ly eci jezn lhpe ,miptl eci z` iprd hyt m`y ,epipy oky .`aiwr

oi`y ziad lra ly ecin xwry s` ,z`hg aiig ,`ivede ziad lra
.drax` da

:xg` `pzk epizpyn z` cinrdl dqpn `xnbd,óñBé áø øîà àlà¤¨¨©©¥
`l` ,`id `aiwr iax epizpyny yxtl oi`épî àäepizpyn - ¨©¦

zhiyk ,`id in zhiyk.àéä éaø:`xnbd zxxanéaø éämdn - ©¦¦¥©¦
,jk xaeqy mdn gikedl yiy iax ixacàä àîéìéàxn`p m` - ¦¥¨¨

xn`y df xacn di`xdy÷øæ ,àéðúc ,éaømiaxd zeyxa utg ©¦§©§¨¨©
,zen` rax` wgxnlçðåutgdæéæ éab ìòon `veid ohw ur-] §¨©©¥¦

[lzekdáéiçî éaø ,àeäL ìkiab lr dgpdd oi`y s` lr ,z`hg ¨¤©¦§©¥
,drax` mewn,ïéøèBt íéîëçåmewn lr gipiy jixvy iptn ©£¨¦§¦

lra cia utgd zgpdy iax zrck yxtp epizpyn z` s`e .drax`
.drax` ecia oi`y s` ,zaiign ziad

:`xnbd dgecíúäjixv m` oecipd oi` ,fif iab lr gpe wxefa ,my - ¨¨
`l` ,drax` mewn iab lr dgpdïn÷ì øîéîì ïðéòáãkep`y itk - ¦§¨¦©§¥©§©¨

onwl xnel mivex(.g),ééaàãk,iia` z`f x`any itke -øîàc ¦§©©¥§¨©
àëä ,ééaàxaecn ,ef `ziixaa -àa,ãéçiä úeLøa ãîBòä ïìé ©©¥¨¨§¦¨¨¥¦§©¨¦

BôBðå[eitpr-]÷øæå ,íéaøä úeLøì äèBðmiaxd zeyxa utg §¤¦§¨©¦§¨©
,zen` rax` wgxnlBôBpà çðå,[etep lr-]éãL ïðéøîà ,øáñ éaøc §¨©§©¦¨©¨§¦©§¦

Bøwéò øúa BôBðutge ,erfb xg` sprd z` jlyd ,mixne` ep` - ¨©¦¨
,drax` mewn iab lr miaxd zeyxa gpenk `ed ixd sprd lr gpy
ea mb eli`k etep z` aiygn drax` ea yiy oli`d ly exwiry oeik

,drax` yiïðéøîà àì ,éøáñ ïðaøå[mixne` oi`-]øúa BôBð éãL §©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©§¦¨©
,Bøwéòmb j` ,aeyg mewn `ed oi` drax` agx sprd oi`y oeikne ¦¨

epizpyn z` yxtl xyt` i`e ,drax` mewn lr dgpd jixv iaxl
.ezhiyk

dpynd z` x`al dzid sqei ax zpeeky zyxtne da zxfeg `xnbd
:xg` mewna iax zrckàlàl oeekzd sqei axy xn`pàäoicl - ¤¨¨

xn`y df÷øæ ,àéðúc ,éaøutgíéaøä úeLøîefíéaøä úeLøì ©¦§©§¨¨©¥§¨©¦¦§¨©¦
zxg`,òöîàa ãéçiä úeLøezeyxa utgd xaregp `le cigid §©¨¦¨¤§©

,miaxd zeyxl dxfg `vie ,myáéiçî éaø,z`hg.ïéøèBt íéîëçå ©¦§©¥©£¨¦§¦
íézL éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåizy - §¨©©§¨¨©§¥§©¥¨¨©¦§©¦

,ze`hgäàöBä íeMî úçà,miaxd zeyxl cigid zeyxnúçàå ©©¦¨¨§©©
äñðëä íeMîutgdy aygpy meyn ,cigid zeyxl miaxd zeyxn ¦©§¨¨

.miaxd zeyxa gpe myn xwrpe xfge ,cigid zeyxa gpàì àîìà©§¨Ÿ
éòa`l jixv epi`y ixd -äøé÷òdrax` mewnnéab ìò äçpä àìå ¨¥£¦¨§Ÿ©¨¨©©¥

,äòaøà ìò äòaøà íB÷î,cigid zeyxa llk gp `l utgd ixdy §©§¨¨©©§¨¨
.myn ezxiwr meyn ode ,my ezgpd meyn od aiigzn ok it lr s`e
cid jeza utgd zgpd lr od aiige iaxk dcinrdl yi epizpyn oke

.drax` mewn cid jeza oi`y s` ,cid jezn ezxiwr lr ode
:`xnbd dgecdìò øîzéà àäziaa ef `ziixa lr xn`p ixd - ¨¦§©£¨

,yxcndeäééååøz éøîàc ìàeîLe áø,mdipy exn`y - ©§¥§¨§¦©§©§
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.uexizd z` zniiqn `xnbd .`ed heyt `ld ,'lwqpe zxk yepr
:`xnbd zniiqnïì òîLî à÷ àäåly `pzd eprinyn dfe - §¨¨©§©¨

c ,`ziixadàä,d`ved zk`ln -ðäîï÷tñî àìc Coze`n `id ± ¨¥¨¨§Ÿ§©§¨
.cifna dliwq dilr miaiig i`cea `l` ,oda wtzqdl oi`y zek`ln

:zilnxk `id 'drwa'y `ziixaa epipyy dna dpc `xnbdøî øîà̈©©
,[`ziixaa lirl `aed-]äò÷áe ,íé ìáàzecy ea yiy mewn - £¨¨¦§¨

,daxdúéðååèñéàäåmiayei myy ,zeiepgd iptly dagx - §¨¦§§¨¦
,mixgeqd.íéaøä úeLøk àìå ãéçiä úeLøk àì ïðéà ,úéìîøkäå§©©§§¦¥¨Ÿ¦§©¨¦§Ÿ¦§¨©¦

:`xnbd dywnåikBðéà äò÷azaygpàìå ãéçiä úeLøk àì §¦§¨¥Ÿ¦§©¨¦§Ÿ
ïðz àäå ,íéaøä úeLøkepipy ixde -(f"n e"t zexdh),úBîéa ,äò÷aä ¦§¨©¦§¨§©©¦§¨¦

änçä,mirxf da oi`yãéçiä úeLø`id,úaMìdieyr dpi`y itl ©©¨§©¨¦©©¨
liayd on mikxc ikled ewlzqiy ievn epi` oky ,miaxd jelidl

.dcya eklieíéaøä úeLøe`id,äàîehìwtq oiprl xnelk §¨©¦©§¨
`nh cigid zeyxa d`neh wtqy dkldd dlawzpy ,d`neh
.xedh dwitqe miaxd zeyxk drwad oic ixd ,xedh miaxd zeyxae

mewn `l` d`neh oiprl cigid zeyx `xwp epi`y itl ,mrhde
mewn dpi` dngd zenia drwae .ekeza mc` ipa xzzqdl ie`xd

e .dkezl miqpkpy mc` ipa yi ixdy ,dxizql ie`xdúBîéa¦
íéîLbä`l ick dkezl miqpkp mc` ipa oi`e ,drexf drwady ©§¨¦

`id ixd ,mirxfd z` lwlwlïàkìe ïàkì ãéçiä úeLøzayl oia - §©¨¦§©§©
wtqe ,xzq mewn `ide myl qpkp mc` oi`y iptn ,d`nehl oiae
zay oiprly ,ef dpyna x`ean ,ok m` .`nh cigid zeyxa d`neh
`id drwady `ziixaa epipy recne ,cigid zeyxk drwad zaygp

.zilnxk
:`xnbd zvxzníìBòì ,àleò øîàdrwadàéåä úéìîøk[`id-] ¨©¨§¨©§§¦©§¨

,xeht ,dkezl miaxd zeyxn wxefde ,zay oiprléø÷ éànàå§©©¨¥
[`xw recne-]dìzexdha `pzdúeLø dðéàL éôì ,ãéçiä úeLø ¨§©¨¦§¦¤¥¨§

.íéaøä̈©¦
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©
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àì± dxewn cigid zeyxa `l` 'x aiignhwp `lcn dil rnync `"ayxl d`xp

oihibc `idde opaxe r"xc `zbelta enk ,rvn`a miaxd zeyxe i"dxl cigid zeyxn

"wxefd" 't)mye .hr 'c(,iaxk ± o`nk xn`we 'ek dl ewxfe bbd y`x lr zcner dzid iab

`l` 'x aiig `lc ixn`c ,`kdc l`enye axc ixaq `l ,`inc dgpedy ink dhelw xn`c

iiepyl jixv edcicle ,dxewn cigid zeyxa

`ail` mzd ipynck .ixehpi` meyn mzdc

oiprl ± opax ibilt ik ,opax `niz elit` :opaxc

'ek ixehpi` meyn `kd la` ,zay:

éàîà± witn `w i"dxl i"dxn aiigelit`e

`l ± zg` `heicae hiyen meyn

ipy eplawiy jixvnc ,inlyexid itl aiign

ecin:

ïàë± 'in dhnl`l cigid zeyxc idp :z"`e

enk ,zilnxkk `l` ied `l inp d"x ,ied

yie ?aiig i`n`e ,'c agxe dyly deab cenr

i"yx yxity enk ,milka zilnxk oi`c :xnel

dn :i"xl dyw .'ek zgpen eztew dzid iab onwl

oizipznc rci k"rc ?oywnd ly ezrc lr dlr

,dcedi 'xa iqei 'xc `kxit `la ,'in dhnl ixiin

aiign `le xeht mewn ied 'in dlrnl lkc

?dcedi iaxa iqei iaxn jixt i`n ,k"`e .r"kl

ded `l 'in dhnlc `id `hiytc `zlin `d

"wxefd"a onwl opz `dc ,i"dx).hv 'c onwl:(

± 'c miagxe 'i mideab mdy rlqde xead zileg

± okn zegt ,aiig oab lr ozepde odn lhepd

ixii` `l dcedi iaxa iqei iaxc `hiyte .xeht

'in dlrnl `l`:

ïåâë± dlawe 'bn dhnl eci lylyy

.cb` diny ci cb`c eda` iax xaqwe

ipr lhpc `ixi` i`n ± cb` diny ied `l i`c

iprd aiig `di dkezl a"dra ozp elit` ,dkezn

dhnl dedc inp ixiin iprd cic oeik ,`ivedyk

.cg` oipra ixii` ipr cie a"dra ci `nzqnc 'bn

dhnl iedc a"dra ly eci jezn lhp ik `dc

`peeb i`dkae ,'bn dhnl inp ipr ci `ied 'bn

aiig `di iprd ci jezl a"dra ozep elit`:

Y àîåâázeyx `idy `neba :yxtl jixv

c"nl .da miynzyn miaxy oebk ,miaxd

y wgcd ici lr yinyz.yinyz din)'c onwl

:g(`neb la` .miax my mikldny oipra e`

my eteby oeik ,xeht mewn e` zilnxk dzidy

`ied `l miaxd zeyxl dheyt `idy eci ±

,'bn dhnl `idy t"r` xixb eteb xzac ,x"dxk

'itck ,cb` diny ci cb` xaqc oeik:

î"ä± dicil `ayg`c `kid`nile :z"`e

`wec `"dc :l"ie !lirlc `idd `le jd

dxiwr iabl la` ,'c lr 'ck daeyg dgpd oiprl

`l ±:

éðùë± xehte inc mc` ipaikid ik :'it

meyn oey`xd xeht mc` ipa ipyac

ekelidn ethgy oeik p"d ,dgpd llk car `lc

`l ± ekelid mewn cr zkll utgd gipd `le

:`nlic e` .wxefd gkn gp `lc ,dgpd `ied

aiig dgpde dxiwr ciarc oeike inc cg` mc`k

:`kti` qixb g"xe .de`yry mipyl inc `le

cnr :lirl xn`c ,aiige inc mc` ipa ipyk

`le envr `ed dlaw ik p"de ,aiig lawe enewna

.ezaygn ciarzi` `dc aiigil ekelidn dthg

enk iedc ,xehte inc cg` mc`k `nlic e`

'c dxiardy t"r`c el`nyl epinin ozepy
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ïðéøîàc ,døB÷î ãéçiä úeLøa àlà éaø áéiçî àìŸ§©¥©¦¤¨¦§©¨¦§¨§¨§¦©
.àì Y äøB÷î BðéàL ìáà ,"àéîc àéìîc ïàîk àúéa"¥¨§©§©§¨¨§¨£¨¤¥§¨Ÿ

"ëå:úéîð àëä,døB÷î ãéçiä úeLøa çðéúä ;äøå÷îa §¨¨©¦¦§Ÿ̈¨¦©¦§©¨¦§¨
"øaääãeäé øa ìàeîL áø øîàäå ?áéiç éî äøB÷î ¦§¨¦©¨§¨¨©©§¥©§¨

àaà éaø øîàø"àõôç øéáònä :áø øîà àðeäã' ¨©©¦©¨¨¨©©©©£¦¥¤
úBnà"øaääîBc BðéàL éôì ,øeèt Y äøB÷îéìâãì ©¦§¨¨§¦¤¥¤§¦§¥

àlà Y !øaãîø"à.àéä íéøçà Y épî àä :àøéæ ¦§¨¤¨¥¨¨©¦£¥¦¦
,áéiç Y ìa÷å BîB÷îa ãîò :íéøîBà íéøçà ,àéðúc§©§¨£¥¦§¦¨©¦§§¦¥©¨

BîB÷nî ø÷òàä áéiç ìa÷å BîB÷îa ãîò .øeèt Y ìa÷å ¨©¦§§¦¥¨¨©¦§§¦¥©¨¨
íB÷î éaâ ìò äçpä ïðéòaã:dpéî òîL àlà !àkéìå ,' ¨¥©©¨¨©©¥§§¥¨¤¨§©¦¨

àìc àeä äçpä àîìéãå Y .äòaøà íB÷î ïðéòa àì̈¨¥©§©§¨¨§¦§¨©¨¨§¨
àîìéc ,éîð äçpäå !ïðéòa äøé÷ò àä ,ïðéòaèéLôc ¨¥©¨£¦¨¨¥©§©¨¨©¦¦§¨§¨¥

:àaà éaø øîà Y !äçpä éîð àkéàc ;äìaé÷å äéôðk§¨¤¨§¦§¨§¦¨©¦©¨¨¨©©¦©¨
çépäå ,(ì÷ñøèa ìa÷L) ïBâk ïéúéðúî,ì÷ñøè â"ò ©§¦¦§¤¦¥¦§©§¨§¦¦©§©§¨

ì÷ñøè :éðz Y !éðú÷ 'Bãé' àäå Y .äçpä éîð àkéàc§¦¨©¦©¨¨§¨¨¨¨¥§¦§©§¨
ì÷ñøè àlà ,ãéçiä úeLøa ì÷ñøè çðéúä Y .BãéaL¤§¨¨¦©§©§¨¦§©¨¦¤¨§©§¨

ä"øáLé"äø.äãeäé 'øa éñBé éaøk àìc àîéì !àeä ¤¥¨§¨§©¦¥§§¨
ä"øa äð÷ õòð :øîBà äãeäé 'øa éñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥§§¨¥¨©¨¤¦
éñBé 'øk éàc .áéiç Y åéab ìò çðå ÷øæ ,ì÷ñøè BLàøáe§Ÿ§©§¨¨©§¨©©¨©¨§¦§¥
Cåúì ïúðå õeçì Bãé úà úéaä ìòa èLt ,äãeäé 'øa§§¨¨©©©©©¦¤¨©§¨©§Ÿ

?áéiç éànà ,éðò ìL Bãé"äøîéY !÷étî à÷ é"äøì ¨¤¨¦©©©¨¥¦¨©¥
,'éî äìòîì Y íúä ,äãeäé 'øa éñBé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦¥§§¨¨¨§©§¨¥
ì÷ñøè' éðú÷ éî :eäaà 'øì déì àéL÷ .'éî ähîì àëä̈¨§©¨¥©§¨¥§©¨¦¨¨¥§©§¨

àlà !éðú÷ 'Bãé' àäå ?'BãéaLìML ïBâk :eäaà ø"àìL ¤§¨§¨¨¨¨¥¤¨©¨§¤¦§¥
.äçåNa Y !éðú÷ 'ãîBò' àäå Y .äìa÷å 'âî ähîì Bãé̈§©¨¦§¦§¨§¨¥¨¨¥§Ÿ¤
ìtëéà :àáø øîà .ñpða :à"áàå .àîeâa :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨§§©¨¨©¨¨¦§©

ì àpz:àáø øîà àlà !?éðä ìk ïðéòîLàíãà ìL Bãé ©¨§©§§¦©¨¨¥¤¨¨©¨¨¨¤¨¨
ìò 'ãk Bì äáeLçãïéáø àúà ék ,ïëå .'ø"àBãé :ïðçBé £¨§©§¥¦£¨¨¦¨¨¨

ìò 'ãk Bì äáeLç íãà ìLã.'ø"àïéáàø"àéàòìéà ¤¨¨£¨§©¨¦¤§©
ø"à.áéiç Y Bøéáç ìL Bãé CBúa çðå õôç ÷øæ :ïðçBé¨¨¨©¥¤§¨§¨¤£¥©¨
éàîì"î÷ìò 'ãk Bì äáeLç íãà ìL Bãé Yãàäå .' ©¨¤¨¨£¨§©§¨

äøîàø:àîéúc eäî Y !àðîéæ àãç ïðçBé 'î"äY ¨§¨¨¨£¨¦§¨©§¥¨
àëéädáLçà àìã àëéä ìáà ,déãéì àeä dáLçàc ¥¨§©§§¨¦¥£¨¥¨§¨©§§¨

.ïì òîLî à÷ ,àì àîéà Y ,déãéì àeäø"àïéáàéàòìéà ø"àø"àìaé÷å BîB÷îa ãîò :ïðçBé ¦¥¥¨¨¨©§©¨¨¦¦§©¨¨¨©¦§§¦¥
Y ìaé÷å BîB÷îa ãîò :íéøîBà íéøçà ,éëä éîð àéðz .øeèt Y ìaé÷å BîB÷nî ø÷ò ,áéiç Y©¨¨©¦§§¦¥¨©§¨©¦¨¦£¥¦§¦¨©¦§§¦¥

éòa .øeèt Y ìaé÷å BîB÷nî ø÷ò ,áéiçø,Bìaé÷å øæçå ,BîB÷nî àeä ø÷òðå õôç ÷øæ :ïðçBé ' ©¨¨©¦§§¦¥¨¨¥¨¨¨©¥¤§¤¡©¦§§¨©§¦§
éðL :äáäà øa àcà áø øîà Y ?déì àéòaî÷ éàî ?eäîúåçk.déì àéòaî à÷ ãçà íãàa ©©¨¦¨£¨¥¨©©©¨©©£¨§¥ŸŸ§¨¨¤¨¨¦¨£¨¥

Y ?øeèôe ,éîc íãà éða éðLk àîìéc Bà ,áéiçå ,éîc ãçà íãàk Y ãçà íãàa úåçk éðL§¥ŸŸ§¨¨¤¨§¨¨¤¨¨¥§©¨¦§¨¦§¥§¥¨¨¨¥¨
.e÷ézø"àïéáàø"à.áéiç Y àéöBäå íéîLb éî ìaé÷å ,Bøéáç øöç Cåúì Bãé ñéðëä :ïðçBé ¥¨¦¨¨¦§¦¨§Ÿ£©£¥§¦¥¥§¨¦§¦©¨
é÷úîdì óøeäéà ,íéîL åðéòèä éì äî ,Bøéáç åðéòèä éì äî :àøéæ 'Y !äøé÷ò ãéáò àì ©§¦¨¥¨©¦¦§¦Ÿ£¥©¦¦§¦Ÿ¨©¦¦¨¨¥£¦¨

íB÷î éaâ ìòî äøé÷ò ïðéòa àäå Y ."èì÷" àlà "ìaé÷" àîéz àìãéaø øîà Y !àkéìå ,' ¨¥¨¦¥¤¨¨©§¨¨¥©£¦¨¥©©¥§§¥¨¨©©¦
àéiçéøaèìwL ïBâk :àðeä áøc 'øîàãk Y !çð àì àäå ,éîð ìúBk éaâ ìò .ìúBkä éaâ ìòî ¦¨§¥§©¨§¤¨©¥©©¥©¤©©¥¤©¦§¨¨¨§©£©

ìúBëa :àáø,òteLîY ?àáøc øîúéà àëéäå .òteLî ìúBëa Y éîð àëä,àäà:ïðúc ¨¨§¤§¨¨¨©¦§¤§¨§¥¨¦§©§¨¨©¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zay(ipy meil)

éaø áéiçî àìmiaxd zeyxl miaxd zeyxn utg wxefd z` z`hg Ÿ§©¥©¦
,cigid zeyx jxcàlàxar utgd m`äøB÷î ãéçiä úeLøayiy - ¤¨¦§©¨¦§¨

,bb dlïðéøîàc,[mixne` ep`y-]àéîc àéìîc ïàîk àúéazia - §¨§¦©¥¨§©§©§¨¨§¨
aygp exie` oi`e ,ebb cr mivtg `lnk aygp ,eiccv lkn mezqd df

,gpenk aygp ekezl wxfpd lke ,xie`ìáàcigid zeyxaBðéàL £¨¤¥
àì ,äøB÷îekeza gp m` `l` aiigniax xaeqy di`x o`kn oi`e . §¨Ÿ

xyt` i`e ,drax` lr drax` mewn jixv oi` dgpde dxiwr lkay
.ezhiyk epizpyn z` cinrdl

:`xnbd zxxanàîéz éëåc xn`z `nye -énð àëämb - §¦¥¨¨¨©¦
xaecn epizpynaazeyxäøB÷îjezn dxiwre dgpd dliren okle ¦§¨

,cidçðéúä[ayein df-]ãéçiä úeLøa,ziad lra cner day ¨¦©¦§©¨¦
a cinrdl xyt`y,äøB÷îla`íéaøä úeLøa,iprd cner day §¨¦§¨©¦

`id m`áéiç éî ,äøB÷îz` xwerd ziad lra z` aiigl jiiy ike - §¨¦©¨
,efk miaxd zeyxa `vnpd iprd cia egipn e` utgdáø øîàäå§¨¨©©

øéáònä ,áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà äãeäé øa ìàeîL§¥©§¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©©©©£¦
äîBc BðéàL éôì ,øeèt ,äøB÷î íéaøä úeLøa úBnà òaøà õôç¥¤©§©©¦§¨©¦§¨¨§¦¤¥¤

,øaãî éìâãìyxtl oi`e ,dxewn dzid `l xacnay miaxd zeyxy §¦§¥¦§¨
ziad lra aiigzi `l ok m`y ,dxewn miaxd zeyxa cner iprdy

.miaxd zeyx ef oi`y ,ecia dgpdde dxiwrd lr
:xg` uexiz zvxzne ,sqei ax ly evexiz z` dgec `xnbdàlà¤¨

éaø øîàépî àä ,àøéæzhiyk ,`id in zhiyk epizpyn -íéøçà ¨©©¦¥¨¨©¦£¥¦
,íéøîBà íéøçà ,àéðúc ,àéäe ,exiagl utg wxf mc` m`ãîò ¦§©§¨£¥¦§¦¨©

lawndBîB÷îawxefdn zen` rax` wegixaìa÷å,utgd z`áéiç ¦§§¦¥©¨
m` j` ,wxefdø÷òlawndBîB÷nîutgd z`xwl uxeìa÷å,eze` ¨©¦§§¦¥

øeètrecn :`xnbd zxxan .egkn dgpd dzyrp `ly oeik ,wxefd ¨
m`ãîòlawndáéiç ìa÷å BîB÷îa,wxefdïðéòa àäick ixd - ¨©¦§§¦¥©¨¨¨¦©

dyriy mikixv ep` eaiiglàkéìå ,äòaøà íB÷î éab ìò äçpä- ©¨¨©©¥§©§¨¨§¥¨
,drax` lr drax` lawnd cia oi`edpéî òîL àlà,jkn gken - ¤¨§©¦¨

cïðéòa àìjixv oi`y -äòaøà íB÷îz` cinrpe .aiigl ick Ÿ¨¦©§©§¨¨
.mixg`k epizpyn

:`xnbd dywnàîìéãåwx `nye -ïðéòa àìc àeä äçpäoi` - §¦§¨©¨¨§Ÿ¨¦©
,drax` lr drax` mewn mikixvïðéòa äøé÷ò àädxiwr la` - ¨£¦¨¨¦©

:dyw cere .drax` mewn iab lrn dzeyrl jixvénð äçpäå§©¨¨©¦
ik ,ok gikedl oi` ,drax` mewn dkixv dpi`y epgkedyàîìéc- ¦§¨

cia utgd z` laiw exiagy xaecn oi` `ny`l` ,edéôðk èéLôc§¨¦©§¥
ecba spk hyt exiagy -énð àkéàc ,dìaé÷åmb yiy -äçpälr §¦§¨§¦¨©¦©¨¨

.drax` agx ecba spky ,drax` mewn
:xg` ote`a dpynd z` zvxzn `xnbdïéúéðúî ,àaà éaø øîà- ¨©©¦©¨©§¦¦

,xaecn epizpyna[ì÷ñøhî dø÷òL] (ì÷ñøèá ìá÷ù) ïBâk- §¤¨§¨¦§©§©
,drax` lr drax` ea yiy lqn utgd z` xwryåy okçépäz` §¦¦©

utgdénð àkéàc ,ì÷ñøè éab ìò[mb yiy-]äçpämewn iab lr ©©¥§©§©§¦¨©¦©¨¨
:`xnbd dywn .drax`éðz÷ Bãé àäåozpy aezk dpyna ixde - §¨¨¨¨¥

:`xnbd zvxzn .lqn `le ,ecin lhp e`éðzxwry ,dpyna dpy - §¦
a gipd e`.BãéaL ì÷ñøè§©§©¤§¨

:`xnbd dywnçðéúäa ayein df -ì÷ñøè`edy ziad lra ciay ¨¦©§©§©
,ãéçiä úeLøamewn iab lr gipn ,lqa gipn e` xwerd iprde ¦§©¨¦

,drax`ì÷ñøè àlàipr cia,íéaøä úeLøaLixdãéçiä úeLø ¤¨§©§©¤¦§¨©¦§©¨¦
,àeä,dywe .d`ved meyn ,eilr gipnd ziad lra z` aiigl oi`e
àîéìiprd ciay lqd z` daiygnd epizpyny xn`p m`d - ¥¨

,miaxd zeyxk,äãeäé éaøa éñBé éaøk àìclqd oicy xaeqd §Ÿ§©¦¥§©¦§¨
.cigid zeyxkäð÷ õòð ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥§©¦§¨¥¨©¨¤

BLàøáe ,íéaøä úeLøadpwd lyì÷ñøèlr drax` agx lq - ¦§¨©¦§Ÿ§©§©
e ,migth dxyr wenr epi`e migth drax`÷øæmiaxd zeyxn utg ¨©

åéab ìò çðå,lwqxhd lyáéiçzeyxl miaxd zeyxn dqpkd meyn §¨©©¨©¨
,lwqxh lr gipde lwqxhn xwryk epizpyn z` cinrp m`e .cigid

.eixack zyxtzn epizpyn oi`éàcepizpyny xn`p m`y -éaøk §¦§©¦
,äãeäé éaøa éñBéy ote`aBãé úà úéaä ìòa èLtutg mr,õeçì ¥§©¦§¨¨©©©©©¦¤¨©

,éðò ìL Bãé CBúì ïúðå,iprd ciay lwqxha epiideéànà[recn-] §¨©§¨¤¨¦©©
áéiçixd ,d`ved meyn÷étî à÷ ãéçiä úeLøì ãéçiä úeLøî ©¨¥§©¨¦¦§©¨¦¨©¦

[`iven `ed-].
:`xnbd zvxznàîéz eléôàzhiyk epizpyny xn`p m` elit` - £¦¥¨

,äãeäé éaøa éñBé éaøc meyn ,dxizq df oi`íúä,dpw urpa ,my - ©¦¥§©¦§¨¨¨
`ed lwqxhdy xaecnäøNòî äìòîìz` mipce ,rwxwdn migth §©§¨¥£¨¨

zeyx aygp jkitle ,rwxwd cr dhn itlk zekynpk eizevign
j` .dxyr zevign ztwend cigidàëälwqxhd ,epizpyna o`k - ¨¨

`ed,äøNòî ähîìitlk eizevign z` 'jeynp' m` s`y oeike §©¨¥£¨¨
,cigid zeyx aygp `ed oi` ,migth dxyr mda didi `l rwxwd
lr gipde cigid zeyxn `ivedy ziad lrae ,miaxd zeyx `l`

.aiig ,lqd
:`a` iax ly evexiz lr dywn `xnbdéî ,eäáà éaøì déì àéL÷©§¨¥§©¦£¨¦

éðz÷dpyna aezk ike -éðz÷ Bãé àäå ,BãéaL ì÷ñøèixde - ¨¨¥§©§©¤§¨§¨¨¨¨¥
.lwqxha cinrdl oi`e ,eci aezk

:xg` ote`a zvxzn `xnbd,eäáà éaø øîà àlàxaecn dpyna ¤¨¨©©¦£¨
ìML ïBâkìLz` jinpde lityd -ìMî ähîì BãéäLjenq migth §¤¦§¥¨§©¨¦§Ÿ¨

,rwxwldìa÷å`idy ,dnvr rwxwa gipnk aygpe ,ecia utgl §¦§¨
:`xnbd dywn .drax` lr drax` mewnàäå[ixde-]éðz÷ ãîBò §¨¥¨¨¥

gxkda rwxwl dkenq eciy dfe ,uega cner iprdy dpyna aezk -
xaecn .` :mipte` dylya zvxzn `xnbd .`ed ayeiyäçBLa- §¤

.a .rwxwl jenq dribn ecie ,dcinra stekznyàîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨
cnery xaecny ,uxzl xen` dvxz m`eàîeâa,rwxwa dxitg - §¨

.b .miaxd zeyx rwxw `idy dztyl dkenq ecieàîéà úéòaàå- §¦¨¥¥¨
xaecny ,uxzl xen` dvxz m`eñpðadkenq eciy ,jenp mc` - §©¨

.rwxwl
:`xnbd dywnéðä ìk ïðéòîLàì àpz ìtëéà ,àáø øîàike - ¨©¨¨¦§©©¨§©§§¦©¨¨¥

recn ,el` miwegc mipte`a zaya d`ved oic eprinydl `pzd gxh
lr drax` ea yiy ecba spk hyt iprdy heyt ote`a xn` `l

.ekeza utgd z` ziad lra gipde drax`
:dpynd z` zvxzn `xnbdíãà ìL Bãé ,àáø øîà àlàs` lr ¤¨¨©¨¨¨¤¨¨

,drax` lr drax` da oi`y,äòaøà ìò äòaøàk Bì äáeLç£¨§©§¨¨©©§¨¨
.aiig dkeza gipndeàúà ék ïëå[ribdyk-]ïéáøl`xyi ux`n §¥¦£¨¨¦

,laaløîàly enynçBé éaøäòaøàk Bì äáeLç íãà ìL Bãé ,ïð ¨©©¦¨¨¨¤¨¨£¨§©§¨¨
.äòaøà ìò©©§¨¨

eciy epnn micnely opgei iax ly enyn sqep xn`n d`ian `xnbd
:migth drax`k daeyg mc` lyéàòléà éaø øîà ïéáà éaø øîà̈©©¦¨¦¨©©¦¦§©

õôç ÷øæ ,ïðçBé éaø øîàmiaxd zeyxa,Bøéáç ìL Bãé CBúa çðå ¨©©¦¨¨¨©¥¤§¨§¨¤£¥
áéiç:`xnbd zl`ey .z`hg wxefdïì òîLî à÷ éàîdn - ©¨©¨©§©¨

y ,dfa eprinynàäå ,äòaøà ìò äòaøàk Bì äáeLç íãà ìL Bãé̈¤¨¨£¨§©§¨¨©©§¨¨§¨
xak ixde -àðîéæ àãç ïðçBé éaø døîàjixv recne ,zg` mrt - £¨¨©¦¨¨£¨¦§¨

.aey z`f xnel
:`xnbd zvxznàîéúc eäî,[xn`z `ny-]éléî éðädfi`a - ©§¥¨¨¥¦¥

,drax` lr drax`k daeyg eci ote`déãéì àeä dáLçàc àëéä¥¨§©§§¨¦¥
,dkezl ozpy jka exiag ci z` aiygdy mewna wx -àëéä ìáà£¨¥¨

déãéì àeä dáLçà àìczzl exiag ci z` aiygd `ly mewna - §Ÿ©§§¨¦¥
,dkezl envrn ltp utgd `l` ,dkezaàì àîéàeci oi`y xn`p - ¥¨Ÿ

,drax` lr drax` mewnl zaygpïì òîLî à÷iax eprinyd - ¨©§©¨
.drax` lr drax` mewnl eci zaygp df ote`a s`y ,opgei

znlypd dgpd oipra opgei iax ly enyn sqep oic d`ian `xnbd
ici lr:exiag,ïðçBé éaø øîà éàòléà éaø øîà ïéáà éaø øîàm` ¨©©¦¨¦¨©©¦¦§©¨©©¦¨¨

,miaxd zeyxa zen` rax` wegixa cnerd exiag ly ecil utg wxf
eãîòlawndìaé÷å BîB÷îa,utgd z`áéiçgipd `edy ,wxefd ¨©¦§§¦¥©¨

m` j` .enewna cnry exiag cia utgd z`ø÷òlawndBîB÷nî ¨©¦§
utgd z`xwl uxeìaé÷å,eze`øeètdyr `ly oeik ,wxefd §¦¥¨

.gipd `le xwry ,dnly dk`ln
:opgei iax ixack `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzmb epipy - ©§¨©¦¨¦
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(d"n a"t mei leah),ïîLdnexz lyïéé éab ìò óvL,dnexz lyòâðå ¤¤¤¨©©¥©¦§¨©
íBé ìeáè[eyny aixrd `l oiicre ez`nehn xdhidl lahy `nh-] §

ìñt àì ,ïîMaezribpa,ãáìa ïîL àlàonya ezribp zaygp oi`e ©¤¤Ÿ¨©¤¨¤¤¦§¨
okle ,mixaegnk miaygp oiide onyd oi`y oeik ,oiia mb rbp eli`k

.ezxdha x`yp ,ea rbp `ly oiide ,lqtp ea rbpy onydïðçBé éaø©¦¨¨
íäéðL ,øîBà éøeð ïamiaygp,äæì äæ íéøaeçîonya ezribpae ¤¦¥§¥¤§¨¦¤¨¤

leqt iabl mzwelgnke .lqtp oiid s`e ,oiia mb rbepk `ed ixd
oi`y myk minkg ixacl .zay oiprl mb ewlgi jk ,mei leah zribpa
aygp epi` oii iab lr gpend ony jk ,mixaegn miaygp onyde oiid
lr svd feb`k `ed ixd `l` ,[oiid gpen dilry] rwxwd lr gpenk
oiie onyy xaeqd ixep oa opgei iaxle .dxiwr ezxiwr oi`y min iab
gpend onye ,mixaegnk miaeyg zay oiprl s` ,mixaegn miaygp
zxiwr lr aiigzie ,min iab lr migpend mink `ed ixd oii iab lr

.onyd
:d`ved ipiipra opgei iax ly enya sqep xn`n d`ian `xnbd

,ïðçBé éaø øîà éàòléà éaø øîà ïéáà éaø øîà[å]cnry mc` §¨©©¦¨¦¨©©¦¦§©¨©©¦¨¨
e cigid zeyxaïé÷Lîe íéìëBà ïeòè äéämewnn mxiardl ick ¨¨¨¨¦©§¦

`vie ezrca jlnp eilbx xwry xg`e ,cigid zeyx jeza mewnl
,miaxd zeyxlñðëðåcigid zeyxlàöBéåelit` ,miaxd zeyxl §¦§¨§¥

jk dyer,Blek íBiä ìk`la aeye aey qpkpe `veiy ,xnelk ¨©
,ezkildn wiqtiyáéiç Bðéàz`hgãBîòiL ãò,zg` zeyxa hrn ¥©¨©¤©£

dyer ,qpkidl e` z`vl ick aey xweryke ,utg zgpdk eteb zgpde
oeikn ,enewna hrn cnr `ly onf lk mpn` .xeqi` ly dxiwr
,zxg` zeyxl z`vl zpn lr xwr `l enewnn xwryk dligzay

.zaiignd dxiwr ef oi`
:eixac z` zx`an `xnbd,ééaà øîàcenriyky opgei iax ixac ¨©©©¥

,utgd zgpdk aygiàeäåk wx df aeige -Leôì ãîòLgepl - §¤¨©¨
wx cnr m` j` .eilry `ynd z` gipd eli`k aygp jka ,eribin
zgpd o`k oi`e ,dcinr aygp df oi` ,etzk lr `ynd z` xcql ick

.dxiwr zaygp dpi` eixg`y dxiwrde ,utgéànîgken okidn - ¦©
,jkøî øîàcîzen` rax` utg xiarnd ,dax xn`y jkn - ¦§¨©©

e ,miaxd zeyxaãîò úBnà òaøà CBzickLeôìxfge ,gepl - ©§©©¨©¨
,zen` rax`l milyde,øeètzgpdk `id dpey`xd ezcinry oeik ¨

xewriy cr aiig epi`e ,zg` dxiwra zen` rax` xiard `le ,utg
jeza cnr m` j` .zen` rax` seql epgipie miaxd zeyxa utg

ick zen` rax`ózëìmilyde xfge ,etzk lr e`yn xcql - §©¥
,utgd z` gipde zen` rax`l,áéiçrax` jeza ezcinry oeik ©¨

xiard ixde ,dgpd `id seqa dgpdd wxe ,dgpd zaygp dpi` zen`
e ,zen` rax` utgd z` jiled m` la` .zg` zaa zen` rax`õeç

Leôì ãîò úBnà òaøàìick cnr zen` rax` xary xg`le ± §©§©©¨©¨
,gepl,áéiçutgd z` xiardy `vnpe ,dgpd `id ef ezcinry oeik ©¨

rax` xg`l cnr m` j` .egipd seqale miaxd zeyxa zen` rax`
ick zen`ózëì,etzk lr `ynd z` xcql -,øeèto`k oi`y oeik §©¥¨

iia` cnl o`kne .mixeht mdipy ,egipie ecin xg` eplhi m`e ,dgpd
okle .dgpd `id yetl dcinre ,dgpdk zaygp dpi` szkl dcinry
ziefl ziefn mxiardl zpn lr miwyne milke` oerh didy df mc`
,yetl cenri m`iveiy mcew m` ,miaxd zeyxl m`ivedl jlnpe
m` la` ,dxiwrk didz dixg`y dkildde ,dgpdk aygz ezcinr
oeikne ,dpey`xd ezxiwr gkn jldnk aygp oiicr ,szkl cenri
.dxiwr my dilr oi` uegl `ivedl zpn lr dzyrp `l ef dxiwry

:opgei iax ly epic lr dywn `xnbdïì òîLî à÷ éàîdn ike - ©¨©§©¨
,df oic cnll ezpeek m`d ,opgei iax eprinynLm`äøé÷ò äúéä àl ¤Ÿ¨§¨£¦¨

Cëì äðBLàø äòMîezpeek dzid `l dxiwrd zligza m`y ± ¦¨¨¦¨§¨
,xeht ,zeyxl zeyxn d`vedlàðîéæ àãç ïðçBé éaø døîà àä± ¨£¨¨©¦¨¨£¨¦§¨

,zg` mrt opgei iax exn` df oic ixdéaø øîà àøôñ áø øîàc§¨©©©§¨¨©©¦
úéåæì úéåfî íéöôç øéáònä ,ïðçBé éaø øîà énà,ziad jeza ©¦¨©©¦¨¨©©£¦£¨¦¦¨¦§¨¦

åmxwry xg`ïàéöBäå ïäéìò Cìîð,miaxd zeyxl,øeètoeikàlL §¦§©£¥¤§¦¨¨¤Ÿ
,Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéäletkl opgei iax jxved recne ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨

:`xnbd zvxzn .mipey mipte`a eixaceäðéð éàøBîài`rli` iax - £¨¥¦§
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zay(ipy meil)

øôqa àøB÷ äéädlibnk ieyrdäte÷ñéàä ìòdqipkd oztn - ¨¨¥§¥¤©¨¦§¨
,zilnxkk dpicy zialBãiî øôqä ìbìbúðå,miaxd zeyxl ribde §¦§©§¥©¥¤¦¨

,ecia feg` oiicr cg` ey`xeBììBbexifgneBìöàs`e .dtewqi`l §¤§
ey`xy o`k ,zilnxkl miaxd zeyxn qipkdl xeq` opaxcny
`le ,miaxd zeyxn dxiwr aygp df oi` ,ecia feg` xtqd ly cg`d

m` j` .dtewqi`l ellebl minkg exq`àøB÷ äéäxtqaâbä Làøa ¨¨¥§Ÿ©¨
,cigid zeyx `edyBãiî øôqä ìbìbúðå,miaxd zeyx xarl §¦§©§¥©¥¤¦¨

,ecia feg` oiicr cg` ey`xeòébä àlL ãòoezgzd ey`xäøNòì ©¤Ÿ¦¦©©£¨¨
íéçôè,rwxwl jenqBììBbexifgne,Bìöàlrny xie`dy oeik §¨¦§¤§

xeqi` oi`e ,`ed xeht mewn miaxd zeyx rwxwn migth dxyr
j` .cigid zeyxl xeht mewnn qipkdlòébäMîly oezgzd ey`x ¦¤¦¦©

xtqdíéçôè äøNòì,miaxd zeyxk mpicy ,rwxwl mikenqd ©£¨¨§¨¦
`l` ,elv` exifgdl xeq`áúkä ìò BëôBäxtqd z` jted ± §©©§¨

ick ,ueg itlk wlgd cvde ,lzekd itlk didi azkdy ote`a egipne
.oeifaa jk lk gpen didi `lyda ïðéåäå,ef dpyn lr epiywde - ©£¦©¨

áúkä ìò BëôBä éànà,elv` exifgn `leàä[ixd-]çð àìxtqd ©©§©©§¨¨Ÿ¨
xeqi` oi` ecia xtqd z` fge` epi` m` mbe .miaxd zeyxa
oi` miaxd zeyxa xtqd gp `l cer lky ,exifgdl `ziixe`c
xzen didi ecia feg` xtqdyke ,dxiwrk zaygp myn ezgiwl

:`iyewd z` uxzn `ax .dligzkl exifgdl,àáø øîàådpyna §¨©¨¨
xaecn,òteLî ìúBëa,dlrn itlk jlede xvne dhnln hlea §¤§¨

rteyn lzek lr dgpdy `ax ixacn epcnle .eretiy lr gp xtqde
md ixd rteyn lzek iab lr mi`vnpd minyb in s`e ,`id dgpd

.'dxiwr' ef ixd myn mhlwyke ,migpenk
:xtq zgpdl min zgpd zencl oi`y dywn `xnbdøeîéàmileki - ¥

,xnel ep`àáø øîàclzekd retiy lr dgpdy `ax xn`y dny - §¨©¨¨
wx df ,dgpd zaygpçééðc ãéáòc ,øôñalr mb gepl ieyry - §¥¤©£¦§¨¥©

j` ,rteyn lzekíéî,rteyn lzek iab lr mi`vnpdéãéáò éî ©¦¦£¦¦
éçééðciieyr md ike -yiy xac jeza wx migp md ixd ,my gepl m §¨§¦

min hlewd z` opgei iax aiign recn `iyewd zxfege .leaiw zia el
.mzgpd mewnn mxwr `l ixd ,lzekd iab lrn

:xg` ote`a opgei iax ixac z` zvxzn `xnbd,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
exn`p opgei iax ixacèìwL ïBâkminybd in z`éab ìòîmin §¤¨©¥©©¥

a mi`vnpdàîebdywn .dxiwr o`k yiy `vnpe rwxwa dxitg - ¨
n minn xwr m` :`xnbdàèéLt ,àîebdxiwr o`k yi ixdy ,aiigy ¨§¦¨

:`xnbd zvxzn .miaxd zeyxa dgpde cigid zeyx rwxwneäî©
àîéúczgpd xn`z `ny -àeä äçpä åàì ,íéî éab ìò íéîoeik §¥¨©¦©©¥©¦¨©¨¨

,onfd lk mi`ae mikled mindyïì òîLî à÷ote` edfy ,opgei iax ¨©§©¨
.dxiwr zaygp mzxiwre ,mzgpddéîòèì àáø àãæàå`axe - §¨§¨¨¨§©§¥

,ezhiyl df evexiza jledíéî ,àáø øîàcmigpendíéî éab ìò §¨©¨¨©¦©©¥©¦
,ïúçpä eðééämpn` .aiig miaxd zeyxl m`ivene mindn xwerde ©§©¨¨¨

æBâàsvdeðééä åàì ,íéî éab ìòote` df oi` ±,Búçpäexwerde ¡©©¥©¦¨©§©¨¨
.xeht mindn

àáø éòaa oicd dn ,wtzqd `ax ±æBâàgpendéìëe ,éìëadf ¨¥¨¨¡¦§¦§¦
ekeza feb`dy,íéî éab ìò óöm`d ,ilkdn feb`d z` xwreøúa ¨©©¥©¦¨©

ïðéìæà æBâà,feb`d xg` mikled m`d -çééð àäågpen ixd `ede - ¡¨§¦©§¨©©
,dxiwr aygz ilkd jezn ezxiwre ,ilkd jezaéìk øúa àîìéc Bà¦§¨¨©§¦

ïðéìæà,ekeza gpen feb`dy ilkd xg` mikled `ny e` -àì àäå ¨§¦©§¨Ÿ
ãééðã ,çééðzxiwr oi`e ,mind jeza `ed jldny ,gp `l ilkde - ©©§¨¦

,`xnbd zpwqne .dxiwr zaygp feb`de÷ézef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly ,wtqa

:dgpdk aygp m`d ea oecl yiy sqep ote` d`ian `xnbdïîL¤¤
ïéé éab ìò óvLzeyxl e`ivede oiid iab lrn onyd z` xwre ¤¨©©¥©¦

a ielz epic ,miaxd,ïðaøå éøeð ïa ïðçBé éaø ú÷Bìçîewlgpy ©£¤©¦¨¨¤¦§©¨¨
,oii lr gpend ony oiprl xg` mewnaïðúcdpyna epipyy itke - ¦§©

(d"n a"t mei leah),ïîLdnexz lyïéé éab ìò óvL,dnexz lyòâðå ¤¤¤¨©©¥©¦§¨©
íBé ìeáè[eyny aixrd `l oiicre ez`nehn xdhidl lahy `nh-] §

ìñt àì ,ïîMaezribpa,ãáìa ïîL àlàonya ezribp zaygp oi`e ©¤¤Ÿ¨©¤¨¤¤¦§¨
okle ,mixaegnk miaygp oiide onyd oi`y oeik ,oiia mb rbp eli`k

.ezxdha x`yp ,ea rbp `ly oiide ,lqtp ea rbpy onydïðçBé éaø©¦¨¨
íäéðL ,øîBà éøeð ïamiaygp,äæì äæ íéøaeçîonya ezribpae ¤¦¥§¥¤§¨¦¤¨¤

leqt iabl mzwelgnke .lqtp oiid s`e ,oiia mb rbepk `ed ixd
oi`y myk minkg ixacl .zay oiprl mb ewlgi jk ,mei leah zribpa
aygp epi` oii iab lr gpend ony jk ,mixaegn miaygp onyde oiid
lr svd feb`k `ed ixd `l` ,[oiid gpen dilry] rwxwd lr gpenk
oiie onyy xaeqd ixep oa opgei iaxle .dxiwr ezxiwr oi`y min iab
gpend onye ,mixaegnk miaeyg zay oiprl s` ,mixaegn miaygp
zxiwr lr aiigzie ,min iab lr migpend mink `ed ixd oii iab lr

.onyd
:d`ved ipiipra opgei iax ly enya sqep xn`n d`ian `xnbd

,ïðçBé éaø øîà éàòléà éaø øîà ïéáà éaø øîà[å]cnry mc` §¨©©¦¨¦¨©©¦¦§©¨©©¦¨¨
e cigid zeyxaïé÷Lîe íéìëBà ïeòè äéämewnn mxiardl ick ¨¨¨¨¦©§¦

`vie ezrca jlnp eilbx xwry xg`e ,cigid zeyx jeza mewnl
,miaxd zeyxlñðëðåcigid zeyxlàöBéåelit` ,miaxd zeyxl §¦§¨§¥

jk dyer,Blek íBiä ìk`la aeye aey qpkpe `veiy ,xnelk ¨©
,ezkildn wiqtiyáéiç Bðéàz`hgãBîòiL ãò,zg` zeyxa hrn ¥©¨©¤©£

dyer ,qpkidl e` z`vl ick aey xweryke ,utg zgpdk eteb zgpde
oeikn ,enewna hrn cnr `ly onf lk mpn` .xeqi` ly dxiwr
,zxg` zeyxl z`vl zpn lr xwr `l enewnn xwryk dligzay

.zaiignd dxiwr ef oi`
:eixac z` zx`an `xnbd,ééaà øîàcenriyky opgei iax ixac ¨©©©¥

,utgd zgpdk aygiàeäåk wx df aeige -Leôì ãîòLgepl - §¤¨©¨
wx cnr m` j` .eilry `ynd z` gipd eli`k aygp jka ,eribin
zgpd o`k oi`e ,dcinr aygp df oi` ,etzk lr `ynd z` xcql ick

.dxiwr zaygp dpi` eixg`y dxiwrde ,utgéànîgken okidn - ¦©
,jkøî øîàcîzen` rax` utg xiarnd ,dax xn`y jkn - ¦§¨©©

e ,miaxd zeyxaãîò úBnà òaøà CBzickLeôìxfge ,gepl - ©§©©¨©¨
,zen` rax`l milyde,øeètzgpdk `id dpey`xd ezcinry oeik ¨

xewriy cr aiig epi`e ,zg` dxiwra zen` rax` xiard `le ,utg
jeza cnr m` j` .zen` rax` seql epgipie miaxd zeyxa utg

ick zen` rax`ózëìmilyde xfge ,etzk lr e`yn xcql - §©¥
,utgd z` gipde zen` rax`l,áéiçrax` jeza ezcinry oeik ©¨

xiard ixde ,dgpd `id seqa dgpdd wxe ,dgpd zaygp dpi` zen`
e ,zen` rax` utgd z` jiled m` la` .zg` zaa zen` rax`õeç

Leôì ãîò úBnà òaøàìick cnr zen` rax` xary xg`le ± §©§©©¨©¨
,gepl,áéiçutgd z` xiardy `vnpe ,dgpd `id ef ezcinry oeik ©¨

rax` xg`l cnr m` j` .egipd seqale miaxd zeyxa zen` rax`
ick zen`ózëì,etzk lr `ynd z` xcql -,øeèto`k oi`y oeik §©¥¨

iia` cnl o`kne .mixeht mdipy ,egipie ecin xg` eplhi m`e ,dgpd
okle .dgpd `id yetl dcinre ,dgpdk zaygp dpi` szkl dcinry
ziefl ziefn mxiardl zpn lr miwyne milke` oerh didy df mc`
,yetl cenri m`iveiy mcew m` ,miaxd zeyxl m`ivedl jlnpe
m` la` ,dxiwrk didz dixg`y dkildde ,dgpdk aygz ezcinr
oeikne ,dpey`xd ezxiwr gkn jldnk aygp oiicr ,szkl cenri
.dxiwr my dilr oi` uegl `ivedl zpn lr dzyrp `l ef dxiwry

:opgei iax ly epic lr dywn `xnbdïì òîLî à÷ éàîdn ike - ©¨©§©¨
,df oic cnll ezpeek m`d ,opgei iax eprinynLm`äøé÷ò äúéä àl ¤Ÿ¨§¨£¦¨

Cëì äðBLàø äòMîezpeek dzid `l dxiwrd zligza m`y ± ¦¨¨¦¨§¨
,xeht ,zeyxl zeyxn d`vedlàðîéæ àãç ïðçBé éaø døîà àä± ¨£¨¨©¦¨¨£¨¦§¨

,zg` mrt opgei iax exn` df oic ixdéaø øîà àøôñ áø øîàc§¨©©©§¨¨©©¦
úéåæì úéåfî íéöôç øéáònä ,ïðçBé éaø øîà énà,ziad jeza ©¦¨©©¦¨¨©©£¦£¨¦¦¨¦§¨¦

åmxwry xg`ïàéöBäå ïäéìò Cìîð,miaxd zeyxl,øeètoeikàlL §¦§©£¥¤§¦¨¨¤Ÿ
,Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéäletkl opgei iax jxved recne ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨

:`xnbd zvxzn .mipey mipte`a eixaceäðéð éàøBîài`rli` iax - £¨¥¦§
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zay(iyily meil)

,df ote`a mb aiigy cenll yiøéáònà äåäc éãéîdnec df oky ± ¦¦©£¨©©£¦
xiarnlíéaøä úeLøa õôçixdy .zen` rax`n xzeiíúä,my - ¥¤¦§¨©¦¨¨

,utg xiarnaåàì[`l ike-]ìéæàå déì èé÷ðc änëc áb ìò óà± ¨©©©§©¨§¨¦¥§¨¦
,zen` rax`n ueg ekilene efge`y cer lky s`,øeèt,z`f lkae ¨

déì çpî ékegipnyk ±,áéiçwiqtn dgpdde dxiwrd oiay s` ¦©©¥©¨
,eilr xehty jelidàðL àì énð àëäzeyxn `ivena ,o`k s` - ¨¨©¦Ÿ§¨

.aiige ,dpey oicd oi` ,xeht mewn jxc zeyxl
:`xnbd dywn .di`xd z` dgec `xnbdéîc éîmixacd ike - ¦¨¥

,dfl df minecíúä,miaxd zeyxa xiarna ,my -çpîc àëéä ìk ¨¨¨¥¨§©©
déì,zen` rax` exiardy ixg` epgipiy mewn lka -áeiç íB÷î ¥§¦

,àeäriwtn df oi` eilr exiard `l` my egipd `l m` mb okle
la` .eaeigàëäjxc miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivena ,o`k - ¨¨

,eihqdéì çpî éàepgipi m` -,àeä øeèt íB÷î ,åéèqaokzi okle ¦©©¥©§¨§§
.xeht mewn lkn ,miaxd zeyxa gipd seqaly s`y

:zxg` di`x d`ian `xnbd,àlàeihq jxc `ivena aeigl xewnd ¤¨
,`edøéáònà äåäc éãéîxiarnl dnec df oky -õôçzeyxa ¦¦©£¨©©£¦¥¤

miaxdòaøà óBñì òaøà úlçzîixdy .mevnva zen`íúä- ¦§¦©©§©§©§©¨¨
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x"dxl xvgd KxC mi`vFi:úBàBáîeïðéàL §¦¤¤¤¨¥¦§¤¥¨
leôîïéL.mEzq cg` FW`xWzFxvgeoigEzR §¨¦¤Ÿ¤¨¨©£¥§¦

ipaE ,FlzFxvgdx"dxl iFan KxC oi`vFi: §¥©£¥§¦¤¤¨¦
eáøéò.oke .ztA cgi xvg lW miYAd lM ¥§¨©¨¦¤¨¥©©§©§¥

Fl zFgEzRd zFxvgd Eaxir m` ,iFaOd oiprl§¦§©©¨¦¥§©£¥©§
cgiA:íéøzeî.miYAd on `ivFdlE qipkdl §©©¨¦§©§¦§¦¦©¨¦

iFaOl zFxvgd on oke ,xvgl:eáøéò àì ¤¨¥§¥¦©£¥©¨Ÿ¥§
ïéøeñà.,dilral zcgEin ziAdW ipRn £¦¦§¥¤©©¦§¤¤¦§¨¤¨

,zEWxn `ivFn `vnpe .oNEkl zEWx xvgde§¤¨¥§§¨§¦§¨¦¥§
odiYXW t"r` zEWxl.i"dxbiiq zFUrl ¦§¤§¥¤©£§¨

wigxdl dxFYl)b(i"dxn `ivFi `NW , ©¨§©§¦¤Ÿ¦¥
e`l `zNin Kde .x"dxlwENignczFIEWx ' ¦§¨¦§¨¨¥¦§

i"dx - Eaxir `l oiA Eaxir oiaC ,`id,`id ¦§¥¥§¥Ÿ¥§¦
aiIg x"dxl FkFYn `ivFOde:ìò ãîBò íãà §©¦¦¦©¨¨¨¥©

äte÷ñàäBì ïúBðå õeça ãîBòä éðòî ìèBð ¨¦§¨¥¥¨¦¨¥©§¥
'åë.Fpi`W ,dlrnl xMfEdW xEhR mFwn dfe§¤§§¤§©§©§¨¤¥

l ,Fnvrl zEWx aEWgc agx Fpi`W it.oOwl ' ¨§§©§§¦¤¥¨¨§©¨
i"dx lv` lhaElv`emiAxd zEWx:ãáìáe ¨¥¥¤§¥¤§¨©¦¦§©

'åë ìBhé àlL.lflfnCzAW ixEQi`A ¤Ÿ¦¦§©§¥§¦¥©¨
,x"dxl i"dxn d`vFd mFxbl dNgYkl§©§¦¨¦§¨¨¥¦
`icdl iwER`lE ilET`l iz` `nliC dxifbE§¥¨¦§¨¨¥§©¥§©¥§¤§¨

x"dxl i"dxn:úBieLø ézL úLnLî.minrR ¥¦§©¤¤§¥§§¨¦
zxFzA zWOWn `idW,i"dx.x"dxM minrtE ¤¦§©¤¤§©§¨¦¦

`zYrnW idNEM idliWA ,Dl Wxtn DiOwlE: §©¥§¨¥¨§¦§¥§¦§©§§¨
dîöòì úeLø Bæ éøä.xcbA lirl opixn`cM ,i"dxn `idW t"r`DFaBiagxe 'c`nrh Wxtn oOwlE .DkFzl ziAd on oi`ivFn oi`e ,Dnvr iptA zEWx `ied ':ø"äø écö éðLa. £¥§§©§¨¤¦¥¦§¨§¦©§¥§¨¥¨©§¨¨¨§¨§¦§¥©§¨§¥¦¦¦©©¦§¨§©¨§¨¥©§¨¦§¥¦¥

Ff cbpM Ff: §¤¤
éçì

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

éãéî± d"xa utg xiarn` dedcdnk lkc lirl dia ixii`c ,`ivend hwpnl l"d

,`zyd inp dil hwp ± xiarn hwp ikd xzac meyn ,`l` .xhtin dil gpn `lc

xn`w d"xa dxard ipipr lkae:

íúä± `ed aeig mewn dil gpnc `kid lkd"xa `"c xiarne hiyene `ivene

dil gpn ded i`c b"r` ,aiigc 'in dlrnl jxc

,jldny mewna ,eizgz n"n ± xeht 'in dlrnl

mewn inp rwxwd ± eihq la` .`ed aeig mewn

`ed xeht:

éãéî± d"x icv` dedcheyt dn :z"`e

?eihq jxcn d"x icv jxc xzei ol

did oke ,oiccv eiptl yiy zia jxcc :l"ie

okyna `nzqn:

àëéä± 'ek itetig `ki`clk" 'ta ,dnize

"zebb)mye .cv oiaexir(beltle :jixt

xvga ibilt i`n`e :yexit !`nlrc d"x icva

:`"d ± `nlra ibilt ied i` :ipyne ?dvxtpy

,itetig `ki`c `kid n"d ± dilr opax ibilt ik

rnyn .l"nw ,ecen ± itetig `kilc `kid la`

:w"dc ,l"ie .itetig `ki`ca bilt inp `"xc

la` ,ibilt `wec itetig `kilc `kidc l"nw

i` .xfril` iax dcen ± itetig `ki`c `kid

wlgn `lc ,`kdc `tt axk `ibeq `idd ,inp:

èéùåîä± aiig wxefdedcen i`n` :z"`e

jxc sili `lc oeik ?wxefe hiyena

oiprl icv jxcn eihq)(cslip `l p"d ± xiarn

icv jxc xiarn i`fr oalc l"ie !hiyene wxefa

jldnc meyn ,okyna didc b"r` ,xeht inp

sili eihq jxc hiyene wxef la` .inc cnerk

icv jxc hiyene wxefn:

òáøà± zayl zeieyx'd ipzil :`"ayxl 'w

miz`q zian xzei stxw `dc ,zeieyx

e` ,ekezl d"xn wxefd ,dxicl swed `ly

:l"ie !`"ca `l` ea oilhlhn oi`e ,aiig `kti`

oilhlhn oi`c oiprl `l` ,xenb i"dx `iddc

xak ixde ,zilnxkk de`yr ± `"ca `l` ea

xvg ipz `l inp ikdle ,zilnxke i"dx dpy

eaxir `ly:Y úéìîøëyixa inlyexia

jx lnxk :`iig 'x ipz ,zay)`lne,(gl `l

`l epi` ,zilnxk p"d .ipepia `l` yai `le

d"xk `le i"dxk:øúédcedi x"` ok lr

±cg` :oiaexirc 'f wxt `ztqeza 'ipzin ikd

miza ipy oiay oelg cg`e ,zexvg 'a oiay oelg

oilhlhn ± dxewn d"xe zeytpe mixybe 'ek

x"` ok lr xzi ,dcedi 'x ixac ,zaya eizgz

ipyn miza ipya k"r xzi :yexit .'ek dcedi

dxwz it xninl `kilc ab lr s`c ,d"x icv

dxewn d"xe zeytpe mixyba enk ,mzeqe cxei

i"x xaqwc ,rvn`a ozepe `yep ± d"t` ,`yixc

"zebb lk" wxta oxn`ck 'iixe`c zevign 'a

).dv oiaexir.('ipzn `kd iziin `l i`n` :z"`e
lk"c
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äåäc écéîøéáònàâ"òà åàì íúä ;ø"äøa õôçänëc ¦¥©£¨©©£¦¥¤¦¨¨¨§©¨
çpî ék ,øeèt Y ìéæàå déì èé÷ðcéìY ',áéiçð"ä.ù"ì §¨¥¥§¨¥¨¦©©¥©¨

déì çpîc àëéä ìk Y íúä ?éîc éî,àeä áeiç íB÷î ¦¨¥¨¨¨¥¨§©©¥§¦
déì çpî éà àëäåéèña:àlà Y !àeä øeèt íB÷î Y ¨¨¦©©¥¦§¨§§¤¨

úlçzî õôç øéáònà äåäc écéîãóBñì 'ãåàì íúä ,' ¦¥©£¨©©£¦¥¤¦§¦©§¨¨¨
â"òàCBúa déì çpî éàcãdéì çpî ék ,øeèt Y úBnà ' §¦©©¥§©¨¦©©¥
óBñaã,áéiç Y úBnà 'ð"äY .ù"ìY íúä !?éîc éî §©©¨¦¨¥¨¨

,àeä øeèt íB÷î àøáb éàäc éaâì"ëìòáeiç íB÷î §©¥§©©§¨§§§§¦
"ëì Y àëä .àeääåäc écéî :àlà Y !àeä øeèt íB÷î ò ¨¨§§§¤¨¦¥©£¨

àéöBnà"äøîéø"äøìécö Cøãåàì íúä :ø"äøâ"òà ©¦¥¤¤¦¥¨¨©
déì çpî éàcécvàø"äødéì çpî éëå ,øeèt Y"äøaø §¦©©¥©¦¥¨§¦©©¥¦

,áéiç Yð"ä.ù"ìé÷úîóïðaøì àçéðä :àtt áø dì ©¨©§¦¨©©¨¨¦¨§©¨©
écö" éøîàãø"äøåàì"äøkøøæòéìà 'øì àlà ,"éîc §¨§¦¦¥¨¦¨¥¤¨§¡¦¤¤

écö" øîàc (á÷òé ïa)ø"äø"äøkøàkéà éàî Y "éîc ¤©£Ÿ©£©¦¥¦¨¥©¦¨
Y ?øîéîìì"àøåîéà :à÷éà áøc déøa àçà áø §¥©©©¨§¥§©¦¨¥Ÿ

zòîLc"øìàécö" øîàc (á÷òé ïa)ø"äø"äøk"éîc ø ¦§©©§§¤©£Ÿ©£©¦¥¦¨¥
éî éôetéç àkéàc àëéä ìáà ,éôetéç àkéìc àëéä Y¥¨§¥¨¦¥£¨¥¨§¦¨¦¥¦
ïa äãBîe :ïðçBé ø"à .àéîc àäì Ckìä ?déì zòîL̈§©§¥¦§¨§¨¨§¨¨¨¤¤

éàfò.÷øåæaúeðçî àéöBnä :éëä éîð àéðzàéèìtìCøã ©©§Ÿ¥©§¨©¦¨¦©¦¥£©§©§¨¤¤
÷øBfä ãçàå ñéðënä ãçàå àéöBnä ãçà ,áéiç Y åéèñ§¨©¨¤¨©¦§¤¨©©§¦§¤¨©¥

ãçàå.èéLånäàéöBnä :øîBà éàfò ïañéðënäåY §¤¨©Ÿ¦¤©©¥©¦§©©§¦
èéLånä ,øeèt÷øåfäå,ø"ú .áéiç Yã:úaMì úBieLø ' ¨©Ÿ¦§©Ÿ¥©¨§©©¨

,é"äø"äøe,ø,úéìîøëåàéä Bæéàå .øeèt íB÷îeé"äøY §©§§¦§§§¥¦
÷Bîò àeäL õéøçéáçøe 'ãdBáb àeäL øãb ïëå ,'é' ¨¦¤¨§©§¥¨¥¤¨©

áçøeãàéä Bæ Y 'àéä Bæéàå .äøeîb é"äøø"äøY §©¦§¨§¥¦
àéèøñúåàåáîe ,äìBãb àéèìôeleônäïéLàéä Bæø"äø §©§¨©§§¨§¨§ŸŸ©§¨¦¦

ïéàéöBî ïéà .äøeîb"äøîéBæ"äøìøïéñéðëî ïéàå ,Bæ §¨¥¦¦¥¦§¥©§¦¦
"äøîøáéiç Y ââBLa ,ñéðëäå àéöBä íàå ;Bæ é"äøì Bæ ¥¦§¦¦§¦§¦§¥©¨

,úøk Leðò Y ãéæîa ,úàhçíé ìáà .ì÷ñðåäò÷áe ©¨§¥¦¨¨¥§¦§¨£¨¨¦§¨
úéðååèñéàåúéìîøkäåàì äðéà Y"äøkøàìå"äøk,é §¦§§¨¦§©©§§¦¥¨Ÿ¦§Ÿ¦

àNð íàå ,dëBúa ïéðúBðå ïéàNBð ïéàåY dëBúa ïúðå §¥§¦§§¦§¨§¦¨¨§¨©§¨
dëBzî ïéàéöBî ïéàå ;øeèt"äøìøàìå"äøîø,dëBúì ¨§¥¦¦¦¨¦§Ÿ¥§¨

ïéñéðëî ïéàå"äøîéíàå ,é"äøì dëBzî àìå ,dëBúì §¥©§¦¦¥§¨§Ÿ¦¨¦§¦
ïðéàL úåàåáîe íéaø ìL úBøöç .øeèt Y ñéðëäå àéöBä¦§¦§¦¨£¥¤©¦§ŸŸ¤¥¨

leôî,ïéLeáøéòíãà .íéøeñà Y eáøéò àì ,ïéøzeî Y §¨¦¥§¨¦Ÿ¥§£¦¨¨
ìèBð ,äte÷ñéàä ìò ãîBò"òáîäéðòî ìèBð ,Bì ïúBðå ¥©¨¦§¨¥¦§¥¥¥¨¦

ìBhé àlL ãáìáe ,Bì ïúBðå"äòáîáéðòî ,éðòì ïúBðå §¥¦§©¤Ÿ¦¦§¥¤¨¦¥¨¦
ïúBðå"äòáì,áìL Y ïúðå ìèð íàå:íéøîBà íéøçà .íéøeèt ïzLäôå÷ñéàúLnLîá' §¥§§¦¨©§¨©§¨§¨§¦£¥¦§¦§©¤¤

ääBáb äte÷ñéà äúéä íàå .õåçìë Y ìåòð çúô ,íéðôìë Y çåúô çúôäù ïîæá ,úåéåùøé' ¦§¨§¨
äáçøeãY 'æ"äàéä Bæ :øî øîà .dîöòì úeLø.é"äøøã àä éèåòîì Y ?éàî éèåòîì' §¨¨§§©§¨¨©¨¦§©Ÿ¥©§©Ÿ¥¨§

ïk ìò øúé ,'éðúc ;äãeäéBì LiL éî :äãeäé ø"àá'ézáécö éðLa ',ø"äøäNBò §¨§©§¨¨¥©¥§¨¦¤¥¨¦¦§¥¦¥¤
éçì
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שבת.  פרק ראשון - יציאות השבת דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zay(iyily meil)

,df ote`a mb aiigy cenll yiøéáònà äåäc éãéîdnec df oky ± ¦¦©£¨©©£¦
xiarnlíéaøä úeLøa õôçixdy .zen` rax`n xzeiíúä,my - ¥¤¦§¨©¦¨¨

,utg xiarnaåàì[`l ike-]ìéæàå déì èé÷ðc änëc áb ìò óà± ¨©©©§©¨§¨¦¥§¨¦
,zen` rax`n ueg ekilene efge`y cer lky s`,øeèt,z`f lkae ¨

déì çpî ékegipnyk ±,áéiçwiqtn dgpdde dxiwrd oiay s` ¦©©¥©¨
,eilr xehty jelidàðL àì énð àëäzeyxn `ivena ,o`k s` - ¨¨©¦Ÿ§¨

.aiige ,dpey oicd oi` ,xeht mewn jxc zeyxl
:`xnbd dywn .di`xd z` dgec `xnbdéîc éîmixacd ike - ¦¨¥

,dfl df minecíúä,miaxd zeyxa xiarna ,my -çpîc àëéä ìk ¨¨¨¥¨§©©
déì,zen` rax` exiardy ixg` epgipiy mewn lka -áeiç íB÷î ¥§¦

,àeäriwtn df oi` eilr exiard `l` my egipd `l m` mb okle
la` .eaeigàëäjxc miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivena ,o`k - ¨¨

,eihqdéì çpî éàepgipi m` -,àeä øeèt íB÷î ,åéèqaokzi okle ¦©©¥©§¨§§
.xeht mewn lkn ,miaxd zeyxa gipd seqaly s`y

:zxg` di`x d`ian `xnbd,àlàeihq jxc `ivena aeigl xewnd ¤¨
,`edøéáònà äåäc éãéîxiarnl dnec df oky -õôçzeyxa ¦¦©£¨©©£¦¥¤

miaxdòaøà óBñì òaøà úlçzîixdy .mevnva zen`íúä- ¦§¦©©§©§©§©¨¨
,utg xiarna ,myåàì[`l ike-]déì çpî éàc áb ìò óàm`y - ¨©©©§¦©©¥

epgipi,øeèt ,úBnà òaøà CBúaedéì çpî ékz`f lkae ± §©§©©¨¦©©¥
epgipnykàðL àì énð àëä ,áéiç ,úBnà òaøà óBña,o`k s` - §©§©©©¨¨¨©¦Ÿ§¨

.aiige ,dpey oicd oi` ,xeht mewn jxc zeyxl zeyxn `ivena
:`xnbd dywn .ef di`x s` dgec `xnbdéîc éîmixacd ike - ¦¨¥

,dfl df minecíúä,miaxd zeyxa xiarna ,my -àøáb éàäc éaâì ¨¨§©¥§©©§¨
df mc`l mpn` -,àeä øeèt íB÷îzen` rax` jez `edy meyn §§

j` ,utgd z` xwry mewndnàîìò éleëìmiyp`d x`yl -íB÷î §¥¨§¨§
,àeä áeiçxzei o`kn wgexnd mewnn utg dfi` md elhi m` oky ¦

x`nj` .miaiig eidi o`k eze` egipie ,zen` raàëäxiarna ,o`k - ¨¨
,eihq jxcàîìò éleëìmiyp`d x`yl mb -,àeä øeèt íB÷îoky §¥¨§¨§§

zeyxn `ivend s`y okzi okle ,xhti utg o`k gipiy mc` lk
.xeht ,eihqd jxc zeyxl

:zxg` di`x d`ian `xnbd,àlàeihq jxc `ivena aeigl xewnd ¤¨
,`edàéöBnà äåäc éãéîutg `ivenl dnec df oky -úeLøî ¦¦©£¨©¦¥§

,íéaøä úeLøì ãéçiäxaere,íéaøä úeLø écö Cøcxaery oebk ©¨¦¦§¨©¦¤¤¦¥§¨©¦
myy mewnde ,dvxtp miaxd zeyx cily dly xcbdy xvg jxc

ixdy .'miaxd zeyx iciv' oic eilr lg dvignd dzidíúä,my - ¨¨
,miaxd zeyx iciv jxc `ivenaåàì[`l ike-]çpî éàc áb ìò óà ¨©©©§¦©©

déìepgipi m`y -écvà[iciv lr-],øeèt ,íéaøä úeLøepicy oeik ¥©¦¥§¨©¦¨
,zilnxkkdéì çpî éëåegipnyk z`f lkae ±,áéiç ,íéaøä úeLøa §¦©©¥¦§¨©¦©¨

àðL àì énð àëä,dpey oicd oi` ,eihq jxc `ivena ,o`k s` - ¨¨©¦Ÿ§¨
.aiige

:`xnbd dywn .ef di`xa dpc `xnbdé÷úîdì ó[jk lr dywd-] ©§¦¨
ïðaøì àçéðä ,àtt áøzkqna minkg zhiyl zpaen ef di`x - ©¨¨¨¦¨§©¨¨

oiaexir(.cv)éîc íéaøä úeLøk åàì íéaøä úeLø écö éøîàc± §¨§¦¦¥§¨©¦¨¦§¨©¦¨¥
k miaygp mpi`mby gken ok` mzrcle ,dnvr miaxd zeyx

.aiig ,eihq jxc `ivendì àlàzhiyøîàc (á÷òé ïa) øæòéìà éaø ¤¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©
éîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écö,[miaygp-]àkéà éàî ¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨¥©¦¨

øîéîìenvr dvxitd mewn mb eixacl ixd xnelk ,z`f x`ap ji` ± §¥©
.aiig xeht mewn jxc xiarndy epivn okid ok m`e ,aeig mewn `ed

:`xnbd zvxzndéøa àçà áø déì øîà[epa-]à÷éà áøcaxl ¨©¥©£¨§¥§©¦¨
,`ttúòîLc øeîéà[zrnyy xnel ep` milekiy dn-]éaøì ¥§¨§©§©¦

,éîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écö øîàc (á÷òé ïa) øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨¥
wx edfàëéä[mewna-]éôetéç àkéìcmiphw zeczi my oi`y - ¥¨§¥¨¦¥

dvxtpy xvga enke ,milzka jkgzdln zelbrd z` miwigxnd
oiaexira epipyy(my)mby xfril` iax xaeq df ote`ay itl ,

.dxenb miaxd zeyxk miaygpe ,miaxl jelid mewn md miccvd
éôetéç àkéàc àëéä ìáà,milzkd cil zeczi yiy mewna la` - £¨¥¨§¦¨¦¥

déì úòîL éîicivy xne` xfril` iaxy zrny df ote`a mb ike - ¦¨§©¥
i`cea df ote`a ixd ,xnelk ,miaxd zeyxl miaygp miaxd zeyx

ipal gep oi`y itl ,miaxd zeyxk mpi`y dcen xfril` iax mb
lr s`e ,xeht utgd z` my gipn m`e ,my ynzydl miaxd zeyx
zeyx iciv mze` jxc miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivend ok it

.aiig miaxdCkìä,xfril` iax zhiyl s` ,okle ±àéîc àäì± ¦§¨§¨¨§¨
,df ote`l dnec ,eihq jxc miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivend

.aiigy cnlp epnne
eihq jxc `ihltl zepgn `ivendy xaeq i`fr oay `ziixaa epipy

:i`fr oa zrca oic ycgn opgei iax .xehtïa äãBîe ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤¤
,éàfòeihq jxc `ihltl zepgn `ivendy xaeqd i`fr oa s` ,xnelk ©©

zeyxa xwry `vnpe ,driqt lka cnerk aygp jldndy itl ,xeht
,miaxd zeyxa gipde zilnxka xwre xfge zilnxka gipde cigid

,minkgl `ed dcen÷øBæa,aiigy ,eihq jxc `ihltl zepgn utg §¥
.zilnxka llk utgd gp `l df ote`ay itl

:opgei iaxk `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦
,opgei iax xn`y enk `ziixaa,åéèñ Cøc àéèìôì úeðçî àéöBnä©¦¥£¦§©§¨¤¤§¨

ãçà ,áéiç[oia-]àéöBnä,miaxd zeyxl cigid zeyxnãçàå ©¨¤¨©¦§¤¨
[oiae-]ñéðënä,eihq jxc cigid zeyxl miaxd zeyxnãçàå[oiae-] ©©§¦§¤¨
÷øBfä,utgd z`ãçàå[oiae-]èéLBnäzepgn ecia utgd z` ©¥§¤¨©¦

cre .eihq jxc `ihltl.minkg ixac md o`kéàfò ïae wleg,øîBà ¤©©¥
ñéðënäå àéöBnä,ekelid jxca,øeèt,`ed cnerk jldny meyn ©¦§©©§¦¨

la` ,zilnxka eteb gpy `vnpe,÷øBfäå èéLBnäxaer utgdy s` ©¦§©¥
,xeht mewna.áéiç©¨

opica zewelgd zeieyx rax` zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:zay z`ved oiprlïðaø eðz,`ziixaa,úBéeLø òaøàzg` lky ¨©¨¨©§©§

exn`p ,dipica dwelg odnìz`ved oipr.úaM,od el`eúeLø §©¨§
.øeèt íB÷îe ,úéìîøëå ,íéaøä úeLøe ,ãéçiä©¨¦§¨©¦§©§§¦§§

:`ziixad zyxtn÷Bîò àeäL õéøç ,ãéçiä úeLø àéä Bæéàå§¥¦§©¨¦¨¦¤¨
äøNò,migthäòaøà áçøå.migth drax` lrøãb ïëå[lzek-] £¨¨§¨¨©§¨¨§¥¨¥

Nò dBáb àeäLäòaøà áçøå äø,migth drax` lrúeLø àéä Bæ ¤¨©£¨¨§¨¨©§¨¨¦§
.äøeîb ãéçiä©¨¦§¨

àéèøñ ,íéaøä úeLø àéä Bæéàåxirn dkilend dlelq jxc - §¥¦§¨©¦§©§¨
,xirläìBãb àéèìôemy mitq`zny ,xir ly dlecb dagx ± §©§¨§¨

,dxegql miyp`úBàBáîedn` dxyr yy miagxdleôîäïéL- §©§¨¦
,`ihltl mdiy`x ipyn migeztd.äøeîb íéaøä úeLø àéä Bæ¦§¨©¦§¨

:cigid zeyxe miaxd zeyxa miielzd mipicd z` zyxtn `ziixad
Bæ ãéçiä úeLøî ïéàéöBî ïéà,[dlrnl dx`azpy-]íéaøä úeLøì ¥¦¦¥§©¨¦¦§¨©¦

å .Bæmbíàå .Bæ ãéçiä úeLøì ,Bæ íéaøä úeLøî ïéñéðëî ïéà §¥©§¦¦¥§¨©¦¦§©¨¦§¦
àéöBä,miaxd zeyxl cigid zeyxnåm` okñéðëämiaxd zeyxn ¦§¦§¦

ok dyr m` ,cigid zeyxláéiç ,ââBLaoaxw.úàhçm`eãéæîaila §¥©¨©¨§¥¦
,d`xzdå .úøk Leðò,d`xzdae micr ipta ok dyr m`ð.ì÷ñ ¨¨¥§¦§¨

:dpic dne ,zilnxk `id dn zyxtn `ziixadäò÷áe ,íé ìáà- £¨¨¦§¨
,zevign swen epi`y ,daxd zecy mewnúéðååèñéàåayen mewn - §¦§§¨¦

,zeiepgd iptl mixgeqd,úéìîøkäå,dl`n zg` lkàì dðéà §©©§§¦¥¨Ÿ
,íéaøä úeLøkdnec dpi` okle ,miaxd jelidl dieyr dpi`y itl ¦§¨©¦

,xacna l`xyi dpgnl,ãéçiä úeLøk àìåzeyxl dnec `idy itl §Ÿ¦§©¨¦
.zevign dl oi` oky ,miaxdïéðúBðå ïéàNBð ïéàå[oilhlhn oi`-] §¥§¦§§¦

,dëBúa`ivedl oke ,dkeza lhlhl xzen dxezd on ,xnelk §¨
opaxcn la` .cigid zeyxl oiae miaxd zeyxl oia ,dpnn qipkdle
dnec `ide li`edy ,zen` rax`n xzei dkeza lhlhl xeq`

.miaxd zeyx meyn da exfb miaxd zeyxl,dëBúa ïúðå àNð íàå§¦¨¨§¨©§¨
øeèt.opaxcn `l` exeqi` oi`y itl ,z`hgne dzin ypernïéàå ¨§¥

ïéàå ,dëBúì íéaøä úeLøî àìå ,íéaøä úeLøì dëBzî ïéàéöBî¦¦¦¨¦§¨©¦§Ÿ¥§¨©¦§¨§¥
,ãéçiä úeLøì dëBzî àìå ,dëBúì ãéçiä úeLøî ïéñéðëîs`e ©§¦¦¥§©¨¦§¨§Ÿ¦¨¦§©¨¦

zvwe cigid zeyxl zvw dnec zilnxky itl ,minkg zxifbn df
e` ,cigid zeyxl e` miaxd zeyxl dpnn `ivei m`e ,miaxd zeyxl
zeyxn mb qipkdle `ivedl e`eai `ny ,dkezl odn zg`n qipki

.jtidle miaxd zeyxl dxenb cigidñéðëäå àéöBä íàådpnn §¦¦§¦§¦
,miaxd zeyxl e` cigid zeyxl.øeèẗ
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:ipzwcM ,DkFzA lhlhl xYEn `dIW ,lhlhl - n"d ,i"dx iednl KkA x"dx oiaxrn§¨§¦§¨§¤¡¥§©§¥¤§¥¨§©§¥§¨¦§¨¨¥
incC mEXn DA xEfbC ,KkA x"dx oiaxrn oi ¥̀§¨§¦§¨¦§¨¦§¨¥

"dxlx:÷Bøæì ìáà.wxFGdWDkFzl x"dxn ¦£¨¦§¤©¥¥§¨
iYWC ,aiIgC Dil EcFn -iixF`C zFvign,' ¥§©¨¦§¥§¦§©§
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ilFr mEXn minkg ENiwdC .oiaExirC 'a wxtA§¤¤§¥¦§¥¥£¨¦¦¥

"xA xFaA milbx,dDnvr xFAdei"dx`idW §¨¦§¦§©©§¨¤¦
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aiIg - DztU lrezFUrl minkg ENiwdc' ©§¨¨©¨§¥¥£¨¦©£
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opinx mzde .dzvign ilHanE miAx Ez`C§¨©¦§©§¦§¦¨¨§¨¨¨¥©
`UFp :xn`C ,lirlC dcEdi iAxC` dcEdi 'xC§§¨©§©¦§¨¦§¥§¨©¥
oilHanE miAx Ez` `lC ,rvn`A ozFpe§¥¨¤§©§¨¨©¦§©§¦

Dl opiPWnE ,opAxC` opAxe ,zFvign:Bðéà §¦§©¨¨©§©¨¨§©¦©¨¥
éøöC.`id Ff" ipzwC Epiide."x"dxla` ¨¦§©§§¨¨¥¦£¨

AxC KENidoial miied `l - miQRd,x"dx ¦§©¦§¥©©¦Ÿ¨¥
c mW `Mi`e li`FdzFvign ':äøeîb éàîe. ¦§¦¨¨§¦©§¨

,lirlcM `nizC Edn xninl `Mil `kd̈¨¥¨§¥©©§¥¨§¦§¥
ixn`we ,FkFzA lhlhl mEXn oziIUr xTirC§¦©£¦¨¨¦§©§¥§§¨¨§¦
ENit` `id cigId zEWxC ,Kixv Fpi` :opAx©¨¨¥¨¦¦§©¨¦¦£¦

,lhlhl"keywxFGdCaiIg x"dxn DkFzl: §©§¥§§©¥§¨¥©¨
øaãna ìàøNé eéäL ïîæa.`aiWgx"dx: ¦§©¤¨¦§¨¥©¦§¨£¦¨

äfä ïîfa.iklFdC ,miAxl KENid mFwn Fpi` ©§©©¤¥§¦¨©¦§§¥
igikW `l zFxAcn:àèéLt úàhç áéiç.oeiM ¦§¨¨§¦¦©¨©¨§¦¨¥¨

:`nzq ipzip ,x"dx `cge i"dx `cg `PzC§©¨£¨©£¨¦§¥§¨¨
`prci `p`e ,aiIg - qipkde `ivFd m`e§¦¦§¦§¦©¨©£¨¨©§¨

FzbbWC`Ed zxM FpFcf zAW `dC ,z`Hg: §¦§¨©¨§¨©¨§¨¥
àèéLt éîð àä.d`xzdaC,dliwq ¨©¦§¦¨¦§©§¨¨§¦¨

WWFwOn:íéøúñ úléâî.dExiYqdWipRn ¦§¥§¦©§¨¦¤¦§¦¨¦§¥
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"zebb lk"c).dv oiaexir,(!yletnd ieanl oiaxrn ,dcedi iax xn` cere :mzd ipzwc

:p"` .`ziixe`c zevign 'b xaqwe ,gztd zxeva ± oiaxrnc iyextl `ki` 'ipznc :l"ie

iziin ikdl .dkezl zxaer d"x oi` la` ,x"dxl yletnd ieana ixii` 'ipznc `"d

x"dx 'it`c ,"ok lr xzi"c `ziixad)dxenb(,dxew e` igl i"r oilhlhn da zxaer

w"tac b"r`e .`ziixe`c zevign izyc meyn

oiaexirc).i sc(hrni zen` 'in agxdc 'ipzn`

`l` dcedi iax xizd `l xzeid lklc rnyn

la` ,opaxcn epiid ± yilye dn` b"i cr

,oilhlhn zen` e"i agexa 'it` ± `ziixe`cn

l"v k"rc .`ziixe`c zevign 'a dil zi`c

my oirweay ,dxenb x"dxa ixii` dcedi iaxc

,oiaexirc w"ta gkenck .miax)mye :e sc(iab

izyxit mye ,"x"dx oiaxrn cvik"`de :z"`e .

x"dx eed oiyletnd ze`eanc `tiq ipzwcn

'a dil zi`c ,dcedi 'xcn iwet`l xity 'irny

'e`ean diciclc ± `ziixe`c zevign

izy `ki`c oeik ,x"dx eed `l zeyletnd

iwet`l opirny ded `l `tiqnc :l"ie !zevign

meyn ± dcedi iaxc `nrh :`"dc ,dcedi 'xcn

o`n `ki`c ,dvign meyn dxewe igl xaqwc

oiaexirc w"ta ikd xaqc):eh sc.(ikdl

ihernl "dxenb i"dx `id ef" 'ipznl jixhv`

`l dxewe iglc ,i"dx ied `lc ,dcedi 'xc

dvign aiyg:

éàîàå`nizc edn 'ek dxenb dil ixw.

,`axc` "dxenb" oeylc i"x xne`

ef la` ± dxenb i"dx `id ef :`xazqn `kti`

i"yxe .zvw i"dx `id la` ,dxenb i"dx dpi`

wgeca dayi)(``xnbd itl:

ïàë± xacna oiiexy l`xyiy onfarnyn

my oiievn k"` `l` d"x dpi`c zvw

xacna enk ,`eax miyy:ââåùáz`hg aiig

± `hiyti`de i"dx ied i`dc opirny`c oeik

aiig bbeya dfl dfn `ivendc `hiyt ,d"x ied

z`hg:

àä± 'ek axk l"nw`lc i"x wcwcn o`kn

`l` "odn zg` lr aiig epi`" iqi` ipzw

i`c .mlek lr aiig ± z`hg la` ,dliwq`

aiig bbeya" jixt ik ± k"` ,z`hg` i`w

.axk l"nw `d :iiepyl l"ed ,`hiyt "z`hg

lwqpe zxk yepr cifna" ipync `dc

`xwirne .cin ipyn `l ± "dil `kixhvi`

jixtcn ,dliwqa ixiinc rci did `l i`ce

meyn epiide ± z`hga ixiinc opgei 'xcn

la` ?dil opilhw ilhw ixza eh`c ,dliwqa inwe`l ivn `l zg` `l` aiig epi`c

iqi` ixii` `lc xity rci f` ± iqi` xn`w odn zg` lr aiig epi`c yxtnw ik

"lecb llk"c 'ipzn` bilt `lc ,dliwqa `l`):br onwl(aiigc xninl `piipn ipzwc

"lecb llk" wxt yixac `d xity iz`e .zg`e zg` lk lr).hq my(iax` xn`w

:yxtne ?i`na zayl dl rcic ,'ek aiig zg` mlrda mlek o`yr m`y xn`c opgei

l`e ,minegzl dl rcicedlek` `dc ± iqi`ca dl rcic xninl ivn `le .r"xc `ai

"wxefd" yixa onwle ,qxhpewa yxit oke .z`hg aiig):ev sc(oiprl iqi`cl iziin

yixa onwl opixn`c `de .z`hg oiprl iiez`l mewn meya hinzyin `le ,dliwq

`xza wxt).cpw sc(z`hg ezbby lr oiaiigy lk :xn`w ikd `nlic ,`ng xa inxl

`ziixa `idd `iz` ± `ng xa inxc `ail`c :`"aix xne` !dliwq epecf lr miaiig

dliwq `le z`hg aiigc `zkec `ki` iqi`lc ,iqi`k `lc:

øîàå± 'ek zg` mlrda mlek o`yr m`y opgei iaxjixtc yxtl jixv oi`

,`piipn ipzwcn ,ok wcwcl yi inp iqi` ixacn `l` ,dlr iqi` bilt `l `nzqnc

"lecb llk"a onwl wiicck):br sc(:
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ïàkî äøB÷ Bà ,ïàkî éçìå ïàkî éçìå,ïàkî äøB÷ ¤¦¦©§¤¦¦¨¨¦¨§¨¦¨
àNåðåàa ïúBðåíéaøä úeLø ïéáøòî ïéà :Bì eøîà .òöî §Ÿ¥§¥¨¤§©¨§¥§¨§¦§¨©¦

ék :àîéúc eäî Y ?"äøeîb" déì eø÷ éànàå .Cëa§¨§©©¨¥§¨©§¥¨¦
éåä àìc äãeäé éaøc déìò ïðaø éâéìtY é"äøî"ä §¦¦©¨©£¥§©¦§¨§¨¨¥

,déì eãBî ÷Bøæì ìáà ,ìèìèìì"î÷Bæ" :øî øîà . §©§¥£¨¦§¥¨©¨
àéä,"ø"äø;äãeäé éaøc Cãéà éèeòîì ?éàî éèeòîì ¦§©¥©§©¥¦¨§©¦§¨

Cøc äúéä íà :øîBà äãeäé éaø ,ïðúcø"äøïz÷ñôî ¦§©©¦§¨¥¦¨§¨¤¤©§©§¨
Yäp÷lñééøö Bðéà ;íéøîBà íéîëçå ,ïéããöìéànàå .C §©§¤¨¦§¨¦©£¨¦§¦¥¨¦§©©

,"äøeîb" àLéø àðúc éãéià Y ?"äøeîb" déì eø÷̈¥§¨©§¥¦§¨¥¨§¨
."äøeîb" àôéñ éîð àðzáåLçìåàäc ,øaãî éîð §¨©¦¥¨§¨§¤¡Ÿ©¦¦§¨§¨

àéä Bæéà :àéðzY ä"øúåàåáîe ,äìBãâ àéèìôe àéèøñ ©§¨¥¦§©§¨©§§¨§¨§ŸŸ
leônä!øaãnäå ,ïéLY ïàk ,àéL÷ àì :ééaà øîà Y ©§¨¦§©¦§¨¨©©©¥¨©§¨¨

øîà .äfä ïîfa Y ïàk ,øaãna ïééeøL ìàøNiL ïîæa¦§©¤¦§¨¥§¦©¦§¨¨©§©©¤¨©
Leðò ãéæîa ,úàhç áéiç ââBLa ñéðëäå àéöBä íà" øî̈¦¦§¦§¦§¥©¨©¨§¥¦¨
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àä Yéúàöî :ø"àc .áøãk ,ì"î÷éa íéøúñ úlâî ¨¦§©§¨¨¦§¦©§¨¦¥
úBáà :øîBà äãeäé ïa éñéà ,da áeúëå ;àéiç éaø©¦¦¨§¨¨¦¦¤§¨¥£

úBëàìîî.úçà àlà áéiç Bðéàå ,úçà øñç '!?éðéà §¨¨¥©©§¥©¨¤¨©©¦¦
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íìòäa ïlek ïàNò íàL :ïðçBé éaø øîàå ?éì äîì§¨¦§¨©©¦¨¨¤¦£¨¨¨§¤§¥
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שבת.  פרק ראשון - יציאות השבת דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zay(iyily meil)

éçìcg`ïàkîlen miaxd zeyx cvny mizad cg` ly edvwa ± ¤¦¦¨
,ipyd ziadéçìåcg`ïàkîcvny zia eze` ly ipyd dvwa - §¤¦¦¨

,miaxd zeyxBàdyeräøB÷mizad ipy lrnïàkî,cg`d mcvn - ¨¦¨
ïàkî äøB÷å,ipyd mcvn -ïúBðå àNBðå[lhlhn-]òöîàaipy oia §¨¦¨§¥§¥¨¤§©

izy el yiy mewn lky dcedi iax xaeqy itl ,mrhde .mizad
zevign izy o`k yi ixde ,dxezd on cigid zeyx `ed ixd zevign
ziad zvigne ,miaxd zeyx ly cg`d ecvny ziad zvign ody
,miaxd zeyxa mb lhlhl e`eai `ly ick j` .ecbpky ipyd
.dxew e` igl ici lr mizad dvwa xkid zeyrl minkg edekixvd

Bì eøîà,dcedi iaxl minkg,Cëa íéaøä úeLø ïéáøòî ïéà ¨§¥§¨§¦§¨©¦§¨
on miaxd zeyx `ed ixd zevign izy `l` el oi`y mewn ,xnelk
.dxez ly miaxd zeyx xizdl miliren dxewe igl oi`e ,dxezd
xnelk ,'cigid zeyx `id ef' dpye lirl `ziixaa `pzd siqed jkle
zeyx `ed ixd xcb e` uixg oebk zevign rax`a swend mewn wx

.cigid zeyx epi` ,zevign izy wx el yiy mewn j` .cigid
zl`ey .'dxenb cigid zeyx `id ef' oeyld z` zyxtn `xnbd

:`xnbddéì eø÷ éànàåcigid zeyx' dfl z`xew `ziixad recn - §©©¨¥
.'äøeîb:`xnbd daiynàîéúc eäî,[xnel xeaq `dz `ny-]ék §¨©§¥¨¦

äãeäé éaøc déìò ïðaø éâéìt,dcedi iax lr minkg ewlgpy dn - §¦¦©¨¨£¥§©¦§¨
exn`eczevign izy el yiy mewnéåä àì[aygp epi`-]úeLø §Ÿ¨¥§
ãéçiä,dxew e` igla eze` miaxrn oi` okleéléî éðädl` mixac ± ©¨¦¨¥¦¥

oiprl `l` mpi`ìèìèìdf lehlhy ,zen` rax`n xzei ekeza §©§¥
,miaxd zeyxl dnecy meyn minkg edexq`ìáàoiprl÷Bøæì £¨¦§

,ekezl miaxd zeyxndéì eãBîminkg micen ±aygpy dcedi iaxl ¥
mewn lk dxezd ony micen mdy itl ,aiig wxefde cigid zeyx

.cigid zeyx `ed ixd zevign izy el yiyïì òîLî à÷jkl ± ¨©§©¨
cigid zeyx `id ef' `l` ,ok epi`y 'dxenb' exne`a `pzd eprinyn
zevign el yiy epiidc dizevign oipn xnbpy dn wx xnelk ,'dxenb
mewn la` ,cigid zeyx `ed ,xcb e` uixg oebk ,cv lkn zexenb
my yiy dcedi iax xaic eilry ote`a oebk ,dizevign exnbp `ly
wxefd z` aiigl elit` llk cigid zeyx dpi` ,zevign izy wx

.dkezl miaxd zeyxn
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©

,`ihltl miyletnd ze`eane `ihlte `ihxqy `ziixaaàéä Bæ'¦
íéaøä úeLø,`xnbd zl`ey .'dxenbéàî éèeòîì`pzd `a dn - §¨©¦§©¥©

.zxg` `le ef wx ernyny ,'miaxd zeyx `id ef' dpyy dna hrnl
:`xnbd daiynCãéà éèeòîìxg` oic hrnl -ïðúc ,äãeäé éaøc §©¥¦¨§©¦§¨¦§©

oiaexira epipyy -(.ak)drax` zeyrl minkg exizdy dn oipra
oiay mewnd didi jkae ,miaxd zeyxa `vnpy xea zeaiaq miqt
lr gipdle xead on min ze`lnl xzen didie ,cigid zeyx miqtd

,zendad zewydl eztyúeLø Cøc äúéä íà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¨§¨¤¤§
ïz÷ñôî íéaøä,miqtd oia zxaer -éïéããöì äp÷lñz` xiari - ¨©¦©§©§¨§©§¤¨¦§¨¦

miaxd ,ok `l m`y ,miqtl uegn xg` mewn l` miaxd jxc
zeyx epi` odipiay llgde ,zevignd z` milhan my mixaerd

.cigidéøö Bðéà ,íéøîBà íéîëçåCmiaxd jelid oi`y itl ,dwlql ©£¨¦§¦¥¨¦
oiekzd jkle .cigid zeyx aygp llgd oiicre ,zevignd z` lhan
md epnpy el` ,xnelk ,'miaxd zeyx `id ef' dpyy dna `pzd
.miaxd zeyx df oi` miqtd oia mixaer miaxyk la` ,miaxd zeyx
zl`ey :'dxenb miaxd zeyx `id ef' oeyld z` zx`an `xnbd

:`xnbddéì eø÷ éànàå['eke `ihxql-] dfl `pzd `xw recn - §©©¨¥
miaxd zeyx'.'äøeîb:`xnbd daiynàðúc éãééàdpyy ab` - §¨©§¥§¨¨

a `pzdàLéøcigid zeyx `id ef','äøeîb,lirl x`azdy mrhdn ¥¨§¨
énð àðza ok mb dpy jkl -àôéñmiaxd zeyx `id ef','äøeîbs` ¨¨©¦¥¨§¨

.xac dfa hrnn epi`y
dywn .miaxd zeyx llka xacnd dpnp `l recn zx`an `xnbd

,miaxd zeyx ipin z` `ziixaa `pzd dpnyk :`xnbdénð áBLçìå§¦§©¦
ok mb dpniy -øaãî,mllkaàäc[ixdy-]àéðz,`ziixaaBæéà ¦§¨§¨©§¨¥

leôîä úBàBáîe ,äìBãb àéèìôe ,àéèøñ ,íéaøä úeLø àéä,ïéL ¦§¨©¦§©§¨§©§¨§¨§©§¨¦
.øaãnäå:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîà`ziixaa ± §©¦§¨¨©©©¥Ÿ©§¨¨

xaecn ,miaxd zeyxk xacn daiygnyïééeøL ìàøNiL ïîæa¦§©¤¦§¨¥§¦
øaãnaj` ,miaxl jelid mewn xacnd f` didy ,mixvnn e`viyk ©¦§¨

ïàk,miaxd zeyxk xacnd z` daiygn dpi`y lirl `ziixaa - ¨
xaecn,äfä ïîæadfd onfa oky ,miaxl jelid mewn xacnd oi`y ¦§©©¤

.miievn zexacn ikled oi`
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl `aed-] ¨©©

,[`ziixaaàéöBä íà,miaxd zeyxl cigid zeyxnåm`ñéðëä ¦¦§¦§¦
m` ,cigid zeyxl miaxd zeyxn,úàhç áéiç ,ââBLam`eãéæîa §¥©¨©¨§¥¦

,d`xzde micr ilaå ,úøk Leðò,d`xzde micra m`.ì÷ñðdywn ¨¨¥§¦§¨
epipyy dn :`xnbdàèéLt ,'úàhç áéiç ââBLa'`ed heyt `ld ± §¥©¨©¨§¦¨

zeyxy dpyy xg`n ,xnelk .ezepyl `pzd jxved recne df oic
dipyd zeyxde cigid zeyx `id zg`ic did ,miaxd zeyx `id

aiig bbeyay jkn rnyp `linne ,aiig dfl dfn `ivendy xn`iy
yprp [d`xzd `la] cifna zay llgndy reci xacd oky ,z`hg
zvxzn .z`hg ezbby lr miaiig zxk epecf lr miaiigy lke ,zxka
`tiqd j` ,z`hg aiig bbeyay `yixa yecig oi` ok` :`xnbd

ydéì àëéøèöà 'ì÷ñðå úøk Leðò ãéæîa'`pzd jxved - §¥¦¨¨¥§¦§¨¦§§¦¨¥
mb dpy jk ab`e ,ea exzd m` dliwq aeig yiy epcnll ,eprinydl

.yecig da oi`y s` ,`yixd z`
:`xnbd dywnénð àäcifna zaya dk`ln dyerdy df oic s` - ¨©¦

dliwq aiigàèéLtoky ,erinydl `pzd jxved `le `ed heyt ± §¦¨
dxeza yxetn(el-dl eh xacna)zay llgndy 'yyewn'd zyxta

:`xnbd zvxzn .lwqp d`xzde cifnaïì òîLî à÷ àä`pzd ± ¨¨©§©¨
,jka eprinyníéøúñ úlâî éúàöî ,áø øîàc ,áøãkdlibn ± ¦§©§¨©©¨¨¦§¦©§¨¦

zxzqpéaly eyxcn ziaa -äãeäé ïa éñéà ,da áeúëå ,àéiç éaø ¥©¦¦¨§¨¨¦¦¤§¨
úBëàìî úBáà ,øîBàzay ixeqi` lyúçà øñç íéòaøà ¥£§¨©§¨¦¨¥©©

,md [dryze miyly-].úçà àlà áéiç Bðéàådpeekd zehytae §¥©¨¤¨©©
`ly xnelk ,cg` mlrda dbbya zay zek`ln lk z` dyr m`y

hgy dk`lne dk`ln lk oia el rcep.cala zg` z`hg wx aiig ,`
:`xnbd dywn .dcedi oa iqi` zpeek zxxan `xnbdéðéàjk m`d - ¥¦

,zg` z`hg wx aiig zek`lnd zea` lk lr xaerdy iqi` xn`
ïðúäådpyna epipy ixde ±(.br onwl),øñç íéòaøà úBëàìî úBáà' §¨§©£§¨©§¨¦¨¥
,úçà.'eke 'yxegde rxefdda ïðéåäådpyn ixaca epzpe ep`ype ± ©©©£¦¨¨

,eféì änì àðéðîzek`lnd oipn z` aezkl `pzd jxved recn - ¦§¨¨¨¨¦
zea` lk z` my dpey `ed `ld ,zg` xqg mirax` `edy
'rxefde yxegd ,zek`ln zea`' xn`iy jka ic ok m`e ,zek`lnd

.'eke,ïðçBé éaø øîàå,eprinydl jka `a `pzdyïlek ïàNò íàL §¨©©¦¨¨¤¦£¨¨¨
zay zek`ln lk z` -,úçà íìòäazg` oia el rcep `ly ,xnelk §¤§¥¤¨

z`f lka ,`hgy zg`láéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòlky itl ©¨©¨©©§©©
mirax`' `pzd azk jkle ,dnvr ipta dxiarl aygp dk`ln a`
zay ixeqi`a aiigzdl mc` leki ze`hg dnk epricedl ,'zg` xqg

ei aiigzdl leki epi`y ,dfa eprinyde .cg` mlrdalr jkn xz
epi` ,mdizeclez mbe zea`d mb dyri m` s`y itl ,cg` mlrd
,cala dk`lnd a` lr `l` ,dnvr ipta dclezd lr z`hg aiig
zg` dxiar dyerk aygp dzclez mr dk`ln a` dyerd oky
ixd ,mewn lkn .zg` z`hg `l` mdipy lr aiig epi`e ,minrt dnk
zek`ln zea` lk lr zg` z`hga xhtp epi`y dpyna x`ean
.zg` z`hg `l` mlek lr aiig epi`y iqi` xn` j`id ,dywe ,zay
lk lr zg` z`hg wx aiigy iqi` xn` `l ok` :`xnbd zvxzn

,zek`lnd zea`àîéà àlà,iqi` xn` jky xen` -áéiç Bðéà' ¤¨¥¨¥©¨
dliwq,'ïäî úçà ìòzek`ln zea` dryze miyly jezn ,xnelk ©©©¥¤

`le ,dliwq dilr miaiig oi`y zg` dk`ln dpyi ,zaya exq`py
.`id efi` iqi` yxit
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zay(iyily meil)

éçìcg`ïàkîlen miaxd zeyx cvny mizad cg` ly edvwa ± ¤¦¦¨
,ipyd ziadéçìåcg`ïàkîcvny zia eze` ly ipyd dvwa - §¤¦¦¨

,miaxd zeyxBàdyeräøB÷mizad ipy lrnïàkî,cg`d mcvn - ¨¦¨
ïàkî äøB÷å,ipyd mcvn -ïúBðå àNBðå[lhlhn-]òöîàaipy oia §¨¦¨§¥§¥¨¤§©

izy el yiy mewn lky dcedi iax xaeqy itl ,mrhde .mizad
zevign izy o`k yi ixde ,dxezd on cigid zeyx `ed ixd zevign
ziad zvigne ,miaxd zeyx ly cg`d ecvny ziad zvign ody
,miaxd zeyxa mb lhlhl e`eai `ly ick j` .ecbpky ipyd
.dxew e` igl ici lr mizad dvwa xkid zeyrl minkg edekixvd

Bì eøîà,dcedi iaxl minkg,Cëa íéaøä úeLø ïéáøòî ïéà ¨§¥§¨§¦§¨©¦§¨
on miaxd zeyx `ed ixd zevign izy `l` el oi`y mewn ,xnelk
.dxez ly miaxd zeyx xizdl miliren dxewe igl oi`e ,dxezd
xnelk ,'cigid zeyx `id ef' dpye lirl `ziixaa `pzd siqed jkle
zeyx `ed ixd xcb e` uixg oebk zevign rax`a swend mewn wx

.cigid zeyx epi` ,zevign izy wx el yiy mewn j` .cigid
zl`ey .'dxenb cigid zeyx `id ef' oeyld z` zyxtn `xnbd

:`xnbddéì eø÷ éànàåcigid zeyx' dfl z`xew `ziixad recn - §©©¨¥
.'äøeîb:`xnbd daiynàîéúc eäî,[xnel xeaq `dz `ny-]ék §¨©§¥¨¦

äãeäé éaøc déìò ïðaø éâéìt,dcedi iax lr minkg ewlgpy dn - §¦¦©¨¨£¥§©¦§¨
exn`eczevign izy el yiy mewnéåä àì[aygp epi`-]úeLø §Ÿ¨¥§
ãéçiä,dxew e` igla eze` miaxrn oi` okleéléî éðädl` mixac ± ©¨¦¨¥¦¥

oiprl `l` mpi`ìèìèìdf lehlhy ,zen` rax`n xzei ekeza §©§¥
,miaxd zeyxl dnecy meyn minkg edexq`ìáàoiprl÷Bøæì £¨¦§

,ekezl miaxd zeyxndéì eãBîminkg micen ±aygpy dcedi iaxl ¥
mewn lk dxezd ony micen mdy itl ,aiig wxefde cigid zeyx

.cigid zeyx `ed ixd zevign izy el yiyïì òîLî à÷jkl ± ¨©§©¨
cigid zeyx `id ef' `l` ,ok epi`y 'dxenb' exne`a `pzd eprinyn
zevign el yiy epiidc dizevign oipn xnbpy dn wx xnelk ,'dxenb
mewn la` ,cigid zeyx `ed ,xcb e` uixg oebk ,cv lkn zexenb
my yiy dcedi iax xaic eilry ote`a oebk ,dizevign exnbp `ly
wxefd z` aiigl elit` llk cigid zeyx dpi` ,zevign izy wx

.dkezl miaxd zeyxn
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©

,`ihltl miyletnd ze`eane `ihlte `ihxqy `ziixaaàéä Bæ'¦
íéaøä úeLø,`xnbd zl`ey .'dxenbéàî éèeòîì`pzd `a dn - §¨©¦§©¥©

.zxg` `le ef wx ernyny ,'miaxd zeyx `id ef' dpyy dna hrnl
:`xnbd daiynCãéà éèeòîìxg` oic hrnl -ïðúc ,äãeäé éaøc §©¥¦¨§©¦§¨¦§©

oiaexira epipyy -(.ak)drax` zeyrl minkg exizdy dn oipra
oiay mewnd didi jkae ,miaxd zeyxa `vnpy xea zeaiaq miqt
lr gipdle xead on min ze`lnl xzen didie ,cigid zeyx miqtd

,zendad zewydl eztyúeLø Cøc äúéä íà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¨§¨¤¤§
ïz÷ñôî íéaøä,miqtd oia zxaer -éïéããöì äp÷lñz` xiari - ¨©¦©§©§¨§©§¤¨¦§¨¦

miaxd ,ok `l m`y ,miqtl uegn xg` mewn l` miaxd jxc
zeyx epi` odipiay llgde ,zevignd z` milhan my mixaerd

.cigidéøö Bðéà ,íéøîBà íéîëçåCmiaxd jelid oi`y itl ,dwlql ©£¨¦§¦¥¨¦
oiekzd jkle .cigid zeyx aygp llgd oiicre ,zevignd z` lhan
md epnpy el` ,xnelk ,'miaxd zeyx `id ef' dpyy dna `pzd
.miaxd zeyx df oi` miqtd oia mixaer miaxyk la` ,miaxd zeyx
zl`ey :'dxenb miaxd zeyx `id ef' oeyld z` zx`an `xnbd

:`xnbddéì eø÷ éànàå['eke `ihxql-] dfl `pzd `xw recn - §©©¨¥
miaxd zeyx'.'äøeîb:`xnbd daiynàðúc éãééàdpyy ab` - §¨©§¥§¨¨

a `pzdàLéøcigid zeyx `id ef','äøeîb,lirl x`azdy mrhdn ¥¨§¨
énð àðza ok mb dpy jkl -àôéñmiaxd zeyx `id ef','äøeîbs` ¨¨©¦¥¨§¨

.xac dfa hrnn epi`y
dywn .miaxd zeyx llka xacnd dpnp `l recn zx`an `xnbd

,miaxd zeyx ipin z` `ziixaa `pzd dpnyk :`xnbdénð áBLçìå§¦§©¦
ok mb dpniy -øaãî,mllkaàäc[ixdy-]àéðz,`ziixaaBæéà ¦§¨§¨©§¨¥

leôîä úBàBáîe ,äìBãb àéèìôe ,àéèøñ ,íéaøä úeLø àéä,ïéL ¦§¨©¦§©§¨§©§¨§¨§©§¨¦
.øaãnäå:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîà`ziixaa ± §©¦§¨¨©©©¥Ÿ©§¨¨

xaecn ,miaxd zeyxk xacn daiygnyïééeøL ìàøNiL ïîæa¦§©¤¦§¨¥§¦
øaãnaj` ,miaxl jelid mewn xacnd f` didy ,mixvnn e`viyk ©¦§¨

ïàk,miaxd zeyxk xacnd z` daiygn dpi`y lirl `ziixaa - ¨
xaecn,äfä ïîæadfd onfa oky ,miaxl jelid mewn xacnd oi`y ¦§©©¤

.miievn zexacn ikled oi`
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl `aed-] ¨©©

,[`ziixaaàéöBä íà,miaxd zeyxl cigid zeyxnåm`ñéðëä ¦¦§¦§¦
m` ,cigid zeyxl miaxd zeyxn,úàhç áéiç ,ââBLam`eãéæîa §¥©¨©¨§¥¦

,d`xzde micr ilaå ,úøk Leðò,d`xzde micra m`.ì÷ñðdywn ¨¨¥§¦§¨
epipyy dn :`xnbdàèéLt ,'úàhç áéiç ââBLa'`ed heyt `ld ± §¥©¨©¨§¦¨

zeyxy dpyy xg`n ,xnelk .ezepyl `pzd jxved recne df oic
dipyd zeyxde cigid zeyx `id zg`ic did ,miaxd zeyx `id

aiig bbeyay jkn rnyp `linne ,aiig dfl dfn `ivendy xn`iy
yprp [d`xzd `la] cifna zay llgndy reci xacd oky ,z`hg
zvxzn .z`hg ezbby lr miaiig zxk epecf lr miaiigy lke ,zxka
`tiqd j` ,z`hg aiig bbeyay `yixa yecig oi` ok` :`xnbd

ydéì àëéøèöà 'ì÷ñðå úøk Leðò ãéæîa'`pzd jxved - §¥¦¨¨¥§¦§¨¦§§¦¨¥
mb dpy jk ab`e ,ea exzd m` dliwq aeig yiy epcnll ,eprinydl

.yecig da oi`y s` ,`yixd z`
:`xnbd dywnénð àäcifna zaya dk`ln dyerdy df oic s` - ¨©¦

dliwq aiigàèéLtoky ,erinydl `pzd jxved `le `ed heyt ± §¦¨
dxeza yxetn(el-dl eh xacna)zay llgndy 'yyewn'd zyxta

:`xnbd zvxzn .lwqp d`xzde cifnaïì òîLî à÷ àä`pzd ± ¨¨©§©¨
,jka eprinyníéøúñ úlâî éúàöî ,áø øîàc ,áøãkdlibn ± ¦§©§¨©©¨¨¦§¦©§¨¦

zxzqpéaly eyxcn ziaa -äãeäé ïa éñéà ,da áeúëå ,àéiç éaø ¥©¦¦¨§¨¨¦¦¤§¨
úBëàìî úBáà ,øîBàzay ixeqi` lyúçà øñç íéòaøà ¥£§¨©§¨¦¨¥©©

,md [dryze miyly-].úçà àlà áéiç Bðéàådpeekd zehytae §¥©¨¤¨©©
`ly xnelk ,cg` mlrda dbbya zay zek`ln lk z` dyr m`y

hgy dk`lne dk`ln lk oia el rcep.cala zg` z`hg wx aiig ,`
:`xnbd dywn .dcedi oa iqi` zpeek zxxan `xnbdéðéàjk m`d - ¥¦

,zg` z`hg wx aiig zek`lnd zea` lk lr xaerdy iqi` xn`
ïðúäådpyna epipy ixde ±(.br onwl),øñç íéòaøà úBëàìî úBáà' §¨§©£§¨©§¨¦¨¥
,úçà.'eke 'yxegde rxefdda ïðéåäådpyn ixaca epzpe ep`ype ± ©©©£¦¨¨

,eféì änì àðéðîzek`lnd oipn z` aezkl `pzd jxved recn - ¦§¨¨¨¨¦
zea` lk z` my dpey `ed `ld ,zg` xqg mirax` `edy
'rxefde yxegd ,zek`ln zea`' xn`iy jka ic ok m`e ,zek`lnd

.'eke,ïðçBé éaø øîàå,eprinydl jka `a `pzdyïlek ïàNò íàL §¨©©¦¨¨¤¦£¨¨¨
zay zek`ln lk z` -,úçà íìòäazg` oia el rcep `ly ,xnelk §¤§¥¤¨

z`f lka ,`hgy zg`láéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòlky itl ©¨©¨©©§©©
mirax`' `pzd azk jkle ,dnvr ipta dxiarl aygp dk`ln a`
zay ixeqi`a aiigzdl mc` leki ze`hg dnk epricedl ,'zg` xqg

ei aiigzdl leki epi`y ,dfa eprinyde .cg` mlrdalr jkn xz
epi` ,mdizeclez mbe zea`d mb dyri m` s`y itl ,cg` mlrd
,cala dk`lnd a` lr `l` ,dnvr ipta dclezd lr z`hg aiig
zg` dxiar dyerk aygp dzclez mr dk`ln a` dyerd oky
ixd ,mewn lkn .zg` z`hg `l` mdipy lr aiig epi`e ,minrt dnk
zek`ln zea` lk lr zg` z`hga xhtp epi`y dpyna x`ean
.zg` z`hg `l` mlek lr aiig epi`y iqi` xn` j`id ,dywe ,zay
lk lr zg` z`hg wx aiigy iqi` xn` `l ok` :`xnbd zvxzn

,zek`lnd zea`àîéà àlà,iqi` xn` jky xen` -áéiç Bðéà' ¤¨¥¨¥©¨
dliwq,'ïäî úçà ìòzek`ln zea` dryze miyly jezn ,xnelk ©©©¥¤

`le ,dliwq dilr miaiig oi`y zg` dk`ln dpyi ,zaya exq`py
.`id efi` iqi` yxit

ick `ed ,dcedi oa iqi` zpeek z` dzr cr `xnbd dx`iay dn
cifna' qipknde `ivendy aezkl `ziixad dkxved recn ayiil
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mewn lkn ,zen` rax`n xzei ekeza lhlhl xeq`y it lr÷øBfä©¥
miaxd zeyxnáéiç ,BëBúìiax x`an .cigid zeyxl dqpkd meyn §©¨

,opgeiàîòè éàîy iptn ,jk lr miaiigy mrhd edn ±àéä ävéçî ©©£¨§¦¨¦
dxiyk dvign `id dxezd on ,stxwd z` da etiwdy dvignd ±

,cigid zeyx ezeyrlàlàiptn ,ekeza lhlhl minkg exq`y ¤¨
ïéøeic úøqeçnL.miaxd zeyxl dnec `ide ,dkeza mixb oi`y - ¤§¤¤¦¦

,dxezd on cigid zeyx `id ixd zevigna ztwend drwa ok enke
.dkeza lhlhl minkg exq` ,oixeic zxqegn `idy zngny `l`

.`lerk iy` axe ,iy` axk uxiz `l `ler recn zxxan `xnbd
:`xnbd dywnàleòãk øîà àì éMà áø àîìLaiy` axy dn ± ¦§¨¨©©¦Ÿ¨©¦§¨

`idy s`y ,`ler ly evexizk zexdha dpynd z` yxtl dvx `l
xaqy itl ,`ed oaen df xac ,cigid zeyx `pzd dl `xew zilnxk
`id dxezd ony dvign ztwend drwaa dpynd z` yxtl sicry

.opgei iax mya `ler ixacke ,dxenb cigid zeyxàleò àlà¤¨¨
`xew z`f lka ,llk cigid zeyx dpi`e zilnxk `idy s`y yxity

,cigid zeyx zexdha `pzd dlàîòè éàîy [enrh edn-]øîà àì ©©£¨Ÿ¨©
zexdha dpynd xe`iaadézòîLk`l recn xnelk ,[ezrenyk-] ¦§©§¥

`ziixad zpeeke ,dvign ztwend drwaa xaecn zexdhay yxit
,opgei iax mya xn` envr `edy dkldd itke ,dxenb cigid zeyxl

.dxezd on cigid zeyxk aygp stxwy
:`xnbd zvxznCì øîà,jl uxzi `ler ±dì úéàc éàyiyk m`-] ¨©¨¦§¦¨

[dldì éø÷ äò÷a ,úBvéçîixd ,drwa z`xwp `id ike -ótø÷ §¦¦§¨¨¥¨©§¥
.àéä.df ote`a dpynd z` yxtl oi` okle ¦

éMà áøådrwaa xaecn zexdhay yxity mrhdy ,jl uxzi §©©¦
swend mewnl `exwl ievn epi`y it lr s`] zevign ztwend
lr s` zilnxk dl `xew `pzdy `lerk yxit `le ,['drwa' zevign

y meyn ,cigid zeyx `idy itéðz÷ 'ãéçiä úeLø',dpyna [epipy-] §©¨¦¨¨¥
zexdhay yxtl gxken ok lre ,cigid zeyx zilnxkl mi`xew oi`e

.ztwend drwaa xaecn
`ziixal zxfeg `xnbd(.e)dkiynne ,'zayl zeieyx rax`' ly

zipeehqi`de drwade mid la`' :lirl `ziixaa epipy .dx`al
,úéìîøkäådywn .'miaxd zeyxk `le cigid zeyxk `l opi` §©©§§¦

:`xnbdénð eälek eèà,zipeehqi`e drwa mi ,el` lk ike -åàì ¨§©¦¨
eäðéð úéìîøkdne ,zeieyxd oipna zxkfpd zilnxk llka mpi` - ©§§¦¦§

.'zilnxk' dpye xfgy jka `pzd siqen
:`xnbd zvxznàúà ék[`ayk-]éîéc áø,laal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

øîàmyaäëøöð àì ,ïðçBé éaøxnel `ziixad dkxved `l - ¨©©¦¨¨Ÿ¦§§¨
,'zilnxk'ì àlàoebk ,zilnxkk epicy mewn cer siqedúéåæ ïø÷ ¤¨§¤¤¨¦

,íéaøä úeLøì äëeîqäjenq iept ghy mc`l didy ,xnelk ©§¨¦§¨©¦
zeyxl ynn jenqa ziad dpa `l j` ,zia my dpae miaxd zeyxl
ynzydl miaxd z` dyxde ,ely jezl eze` qipkd `l` miaxd

,[` xeiv]xi`ydy ieptd mewnadéa é÷çãc ïéðîéæc áb ìò óàc§©©©§¦§¦§¨£¦¥
deâì éìééòå íéaø,miaxd zeyxa ax mr yiy jezn ,minrtly ± ©¦§¨§¦§©¨

mewn lkn ,zief oxw eze` jezl miqpkpe miax miyp` miwgcpïåék¥¨
dézLéîLz àçéð àìcitl ,my ynzydl gep epi`y oeik - §Ÿ¦¨©§¦§¥

kdl dvexdydl qpkdl leki epi`e ekxcn zehpl eilr dkezl qp
,ekelid jxcaéîc úéìîøk ék.zilnxk aygp df ixd ± ¦©§§¦¨¥

lirl(.e)xir ly dagx `ide .miaxd zeyx `id '`ihlt'y epipy
mpicy `ihltay zenewn d`ian `xnbd .dxegql mivawzn myy

:zilnxkkàúà ék[`ayk-]éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîà ¦£¨©¦¦¨©
mya,ïðçBé éaøy mewndïéãenòä ïéaxir ly dagxa mireawd ©¦¨¨¥¨©¦

z` mixgeqd milez micenrd lre ,dxegql mivawzn day
,mzxegqúéìîøëk ïBcéð:yxtne .[a xeiv]àîòè éàîmrhd edn ± ¦§©§§¦©©£¨

dnvr `idy dagxa `edy it lr s` ,miaxd zeyx aygp epi`y
c meyn ,miaxd zeyxíéaø da éñøãc áb ìò óàmikled miaxy ± ©©©§¨§¦¨©¦

mewn lkn ,myàéãäa eäì ébzñî àìc ïåékmileki mpi`y oeik ± ¥¨§Ÿ¦§©¦§§¤§¨
miyext mde miax micenrdy zngn ,aekir `lae zegepa my zkll

,df cbpk df mixceqn mpi`e ,dagxd agexae jxe`aàéîc úéìîøëk§©§§¦¨§¨
.zilnxkk mewnd aygp -

:`ihltay zilnxk ly sqep ote`,äãeäé áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©§¨
àaèöéà,mixgeqd eilr miayeiy lqtq -íéãenòä éðôlL ¦§©¨¤¦§¥¨©¦

,xird ly dagxayúéìîøëk ïBcéð. ¦§©§§¦
:`xnbd zx`an .ewlgp dcedi axe opgei iaxy zx`an `xnbdïàîì§©

øîàcy xn`y opgei iax mya inic ax zrcl ±íéãenòä ïéaoecip §¨©¥¨©¦
,zilnxkkïkL ìkyàaèöéàlr dkildd ixdy ,zilnxkk oecip ¨¤¥¦§©¨

j` .micenrd oia dkilddn xzei dyw `ahvi`døîàc ïàîì± §©§¨©
y xn`y dcedi ax mya `xif iax zrclàaèöéà,zilnxkk zpecip ¦§©¨

wxàeä àaèöéàzngn ,zilnxkk oecipydézLéîLz àçéð àìc ¦§©¨§Ÿ¦¨©§¦§¥
,ea ynzydl miaxd zeyx ipal gp oi`y -íéãenòä ïéa ìáà£¨¥¨©¦

dézLéîLz àçéðc,my ynzydl gep xzeiy ±àì,zilnxk aygp §¦¨©§¦§¥Ÿ
.miaxd zeyx `l`

:`xnbd d`ianàðéøçà àðLéìweligd xe`iaa zxg` oeyl dpyi ± ¦§¨©£¦¨
xn`p jk df oeyl itle ,micenrd oial `ahvi` oiay [dcedi axl]

,zilnxk `id `ahvi` wx ,`ahvi` xn`c o`nl,ïéãenòä ïéa ìáà£¨¥¨©¦
æcíéaø déì éñøãc ïéðîé,my miklede miax miwgcpy minrty - §¦§¦§¨§¦¥©¦

àéîc íéaøä úeLøk.miaxd zeyxk aygp - ¦§¨©¦¨§¨
:miaxd zeyxa gpend utg iab lr dgpda dpc `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©

äðéáì ,àcñç áø øîà àìéLzcnerd÷øæå ,íéaøä úeLøa äôe÷æ ¦¨¨©©¦§¨§¥¨§¨¦§¨©¦§¨©
miaxd zeyxa zen` rax` utgçèå[ewiacde-]äéðôaiccva - §¨§¨¤¨

,wacdl okxcy hih e` dpiny dliac wxfy oebk ,dpiald,áéiçitl ©¨
utgd gp m` j` .miaxd zeyxk mpic dpiald iptydab ìòly ©©¨

,dpiald,øeètx`aziy mrhdn dnvrl mewn zwleg `idy itl ¨
.jenqa

:`xnbd zx`aneäééåøz éøîàc àáøå ééaà,[mdipy exn`y-]edn ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§
df oic ,xeht dpial iab lryàeäote`a wxìL dBábLäL,migth ¤¨©§Ÿ¨

mrhneíéaø dì éñøc àìcjkle ,dilr jldl milibx miaxd oi`y - §Ÿ¨§¦¨©¦
lr gipn m` mb ,dyly ddeab dpi` m` la` .dnvrl zeyx zwleg

.miaxd zeyx rwxw lr gipnk ,aiig dab
:`axe iia` etiqedébéäå éîæéä ìáàzeyxa micnerd mivew ipin - £¨¦§¥§¦¥

,miaxdìc áb ìò óàéäéáb à[mideab mpi`y-]ìLäLmpi` ,migth ©©©§Ÿ§¦¦§Ÿ¨
`ly ick ,mdilr miqxec miaxd oi`y oeik ,miaxd zeyx miaygp

.xeht mewn `ede ,ewfpiébéäå éîæéä eléôà ,øîà áø øa àéiçåixd §¦¨©©¨©£¦¦§¥§¦¥
miyp`y oeik ,migth dyly mideab mpi` m` miaxd zeyx md

.mdilcpqa mdilr qexcl mileki,äàBö ìáàs` ,dqe`n `idy oeik £¨¨
e ,dilr miqxec oi` dyly ddeab dpi` m`àì,miaxd zeyx zaygp Ÿ

.xeht mewn `ideäàBö eléôà ,øîà éMà áøåddeab dpi`yk §©©¦¨©£¦¨
zeyxa zen` rax` utg wxefde ,miaxd zeyx zaygp ,dyly

.aiig ,dab lr gpe miaxd
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המשך בעמוד ק



קלג izni`n` cenr f sc ± oey`x wxtzekxa

úBöéçî dì úéàc ïBâk."r`C ,opirnW`ebDtTidCsTEd `le miz`q ziAn xzi §§¦¨§¦§©§§¦©§§¤¥¨¨¥¦¥¨©¦§Ÿ©
- zilnxkM `ied DkFzl lhlhl oiprlE ,sTid mcFw Dl KEnq FziA oi`W - dxicl§¦¨¤¥¥¨¨¤¤¥§¦§©§©§¥§¨¨§¨§©§§¦
,`id i"dx `ziixF`C - d"t` ,'cA `N` FA oilhlhn oi`W :oiaExirA opixn`cM¦§¨§¦©§¥¦¤¥§©§§¦¤¨§§©§¨¦

wxFGdeaiIg - DkFzl x"dxn:àleòãk.`N` ,i"dx zFxwl `id dvign :xn`C §©¥¥§¨©¨¦§¨§¨©§¦¨¦¦§¤¨
zxQEgOWlhlhl dxEq` Kkl ,dxiC ¤§¤¤¦¨§¨£¨§©§¥

ipzwC `de .opAxCnx"dxoFbM - d`nEhl ¦§©¨¨§¨§¨¨¥§§¨§
,dizFvignA migzR WIWFfA oiqpkpe*oi`vFie ¤¥§¨¦¦§¦¤¨§¦§¨¦¨§§¦

FfA:àleò.,'ek i"dx Dl ixw i`O` :xn`C ¨¨§¨©©©¨¥¨
"dxE ,zFvign Dl zi`C oFbM :xn` `l h"ni Ÿ¨©§§¦¨§¦

.xn`w dxEnBlifipe:xn`C ,DizrnW xzA §¨¨¨©§¥¥¨©§©£¥§¨©
aiIg FkFzl wxFGd:éLà áøå.i"dx :Kl xn` ©¥§©¨§©©¦¨©¨

,ipzwzilnxke`PY Dl ixw `li"dx:ehà ¨¨¥§©§§¦¨¨¥¨©¨©
eälek.drwaE mi Kpd,zipeehqi`e`id Ff `l §¨¨¨¦§¨§¦§§¨¦Ÿ¦

Fpi` ipzw `d ?zFIEWx oipnA xMfEdC zilnxM©§§¦§§©§¦§©§¨¨¨¥¥
"dxM `li:n"y ,'ek oi`ivFn oi`e ,x"dxM `le Ÿ¦§Ÿ¦§¥¦¦

iWilW zEWx `id Ff:äëøöð àì.zilnxM ¦§§¦¦Ÿ¦§§¨©§§¦
`N` ipzwCitFqF`loFbM ,izixg` zilnxM §¨¨¥¤¨§¥©§§¦©£¦¦§

giPde FkFzl ziA FA qpkPW zief oxwFrwxTn ¤¤¨¦¤¦§¨©¦§§¦¦©¦©§¨
x"dxl:dézLéîLz àçéð àì.oilFki oi`W ¦¨¦¨©§¦§¥¤¥§¦

ziA :inp i` .FkENid KxC `icdl Dl qpMdl§¦¨¥¨§¤§¨¤¤¦¦©¦©¦
eipRWFzieGW ,oFqkl`A cnFrdkEnq zg` ¤¨¨¥©£©§¤¨¦©©§¨

zief ,miptle x"dxn dkEWn dIpXde x"dxl¦§©§¦¨§¨¥§¦§¦¨¦
zhlFAdmiAxd z` zaMrnqpMiNn`icdA ©¤¤§©¤¤¤¨©¦¦¦¨¥§¤§¨

zxg`d zief lW dqipM KFzA:íéãenòä ïéa. §§¦¨¤¨¦¨©¤¤¥¨©¦
,dagxA micEOr EidWoilFzemixBYd mdA ¤¨©¦¨§¨¨§¦¨¤©©¨¦

.`ihnbxRaWil mdiptl Eid zF`Ahvi` mbe §©§©§¨§©¦§©¨¨¦§¥¤¥¥
mixBYd mW:àéãäì eäì éâzñî àì.EidW ¨©©¨¦¨¦§§¥§§¤§¨¤¨

KxF`A dAxd micEOrcbpM `NW dfe ,agFxe ©¦©§¥§¤§©§¤¤Ÿ§¤¤
df:äðéáì.DMx` dpial mzqDAgxeboi`e ' ¤§¥¨§¨§¥¨¨§¨§¨§¨§¥

DiarlzFTC odn Wie zFar odn Wi ,xEriW: §¨§¨¦¥¥¤¨§¥¥¤©
çèåäéðt ìò.hih F` dpinW dliaC oFbM: §¨©¨¤¨§§¥¨§¥¨¦
áéiç.lkC .x"dxA gPEnM iedC ,`"c wxf m` ©¨¦¨©§¨¥§¨¦§¨

'in dHnlx"dxgEpIW calaE ,`Ed)F`( §©¨¦¦§©¤¨©
i`d iM xie`A F` ,rwxwM iedC 'bn dHnl§©¨¦§¨¥§©§©¨£¦¦©

dwAcpC:oOwl 'ipznA opixn`cke ,lzFkA §¦§§¨§¤§¦§¨§¦©§©§¦§©¨
wxFGdc- migth 'in dHnl lzFMA zFO` ' ©¥©©¤§©¨¦§¨¦

'in dHnl xn` ike .aiIge ,ux`A wxFfM§¥¨¨¤§©¨§¦¨©§©¨¦
agFxAcoi`WkE ,zilnxM 'c agxmFwn ' §©©§§¦§¤¥¨¨§

aB oFbM ,mIEqnd WinWzA Epiid - xEhR§©§§©§¦©§¨§©
ipdC ,cEOr F` lzFM W`xe dpialmiIYqn §¥¨§Ÿ¤©§¨¥¦§©¥

,lzFMd ipR oFbM ,xie` la` .EdiiYWinWY©§¦§©§£¨£¦§§¥©¤
xaCwAcPd`N` ,DiWtpl `zEWx ied `l FA ¨¨©¦§¨Ÿ¨¥§¨§©§¥¤¨

i`e ,xEnB x"dx ied - `Ed 'in dHnl i ¦̀§©¨¦¨¥¨§¦
ihlW `lC `Ed 'in dlrnlied - miAx DiA §©§¨¦§Ÿ¨§¦¥©¦¨¥

dlrnl :opzcM .xEhR mFwn ,`nlrA `xie £̀¦¨§¨§¨§§§¦§©§©§¨
xEhtE xie`A wxFfM migth 'in:øeèt dab ìò.iwFncMddFabA `axe iiA` DlbiqxC `lC 'Dnvrl mFwn iedC miAx DA:éîæéä.i"`vxec:éâéä.x"ihlbi`:dBáb àìc â"òà ¦§¨¦§¥¨£¦¨©©¨¨¦§¦¨©©¥§¨¨¦§¨§¨¨§¦¨©¦§¨¥¨§©§¨¦§¥¦¥§Ÿ¨©

âEwFGi `NW ,Dilr miAx DA iqxC `lC ,Fnvrl xEhR mFwn ied .':éâéäå éîæéä eléôà.iqxcC.oFdilCpqA Dilr,d`Fv la`b"r`:xn` iW` axe .Dlr iqxC `l - DFaB `lC ¨¥§§§©§§¨¨§¦¨©¦£¥¤Ÿ¦£¦¦§¥§¦¥§¨§¦£¥§©§§¥£¨¨§Ÿ¨©¨¨§¦£¨§©©¦¨©
d`Fv ENit`:b"d :äúeçt úéìîøk ïéà'ãî.miAxd zEWxl mXn `ivFdl dNgYkl xYEnE ,`Ed xEhR mFwn - `l i`e ,agFx"dxlei:úñôBúå.cr DaFBAiWxtn DiOwlE .' £¦¨¥©§§¦§¨¦©§¦Ÿ§§¨§©§¦¨§¦¦¨¦§¨©¦§¦§¤¤©©©§©¥§¨¥

Dl:äöéçî àkéà éàc àîéìéàé'åë '.drwA oFbMztTEOd`le ,miz`q ziA lr dxizi `ide ,xcBdtTEddxicl:BîéìLî Béeøé÷å.FiExiw iaFr:Bbb ìò.DFabCiied - ',i"dx ¨¦¥¨§¦¦¨§¦¨§¦§¨©¤¤¨¥§¦§¥¨©¥¨©¦§Ÿ§¨§¦¨§¥©§¦¦¥©©§¨©¨¥
FNEkA lhlhl xYEnE:'ãa àlà.i dvigOd DFaB `lC oeikCDl opirnW `kRi` :`nl` ,zilnxM ied - ':ãòcéúéìîøk éåä '.lr xzi sRxw lW F` mi lW F` drwA lW xie` ¨§©§¥§¤¨§§¥¨§Ÿ¨©©§¦¨¨¥©§§¦©§¨¦§¨¨§¦©¨§©¨¥©§§¦£¦¤¦§¨¤¨¤©§¥¨¥©

i cr FnW z` qtFY miz`q ziAon hlw F` lzFM ipR F` dpial ipR oFbM ,miIEqn Fpi`W xacA Fxie` lr zilnxM mW oi` - 'in dlrnl la` .'xie`d`ivFdl xYEn - 'in dlrnl ¥¨©¦¥¤§©£¨§©§¨¦¥¥©§§¦©£¦§¨¨¤¥§¨§§¥§¥¨§¥¤¨©¦¨£¦§©§¨¦¨§¦
e`l x"dxA 'in dlrnl xie`C ikid iM eilr zilnxM mW oi`C ,x"dxle i"dxl mXn dNigYklx"dxzilnxM e`l inp zilnxM iAB ,xie`A wxFfM 'in dlrnl :oOwl opzcM ,`Ed §©§¦¨¦¨¦§¦§¥¥©§§¦¨¨¦¥¦©£¦§©§¨¦¦¨§¦§©§©¨§©§¨¦§¥¨£¦©¥©§§¦©¦¨©§§¦

cEOr W`x oFbM ,mIEqn xacaE .`EdabedlrnlC `hiWR - rAx` DiA zi` i`C ,DinwF`l `Mil ,dpialzEWx miAxd zEWxA cEOr ENit` `dC ,zilnxM ied `l dxUrn §¨¨§¨§Ÿ©§©§¥¨¥¨§§¥§¦¦¥©§©§¦¨¦§©§¨¥£¨¨Ÿ¨¥©§§¦§¨£¦©¦§¨©¦§
n`w `d ?zilnxM ied in - dxUrn dHnlE drAx` DiA zilC i`e .`Ed cigIdi`wcA i`e .rAx`n dzEgR zilnxM oi` :xc DiA zilC oeike ,zilnxkAied '*mWMdzilnx ©¨¦§¦§¥¥©§¨¨§©¨¥£¨¨¦¨¥©§§¦¨¨¨©¥©§§¦§¨¥©§©§¦¦§¨¥§©§§¦§¥¨§¥¥¨¥¥©©§§¦

miAxd zEWxl xYEnE lhaE ,`Ed xEhR mFwn `peeB i`d iM miAxd zEWxA ENi`C ,miAxd zEWxn zilnxkA xnFg Epivn oM m` - eilreoiYrnWA opixn` op`e ,cigId zEWxl ¨¨¦¥¨¦¤§©§§¦¥§¨©¦§¦¦§¨©¦¦©©§¨§§¨¥¨¦§¨©¦§¦§©¨¦©£©¨§¦©¦§©§¦
i cr zqtFY i`dC`xie`A `N` `nwFYin `l KMld ,`Ed miAxd zEWx iNETn - ':àîéìéà.iAbl s` lhaE `Ed xEhR mFwn `N` ,'in dlrnl xie`A xvgA zhlFW i"dx oi`C §©¤¤©¦¥§¨©¦¦§¨¨¦§¨¤¨©£¦¨¦¥¨§¥¤¤§¨¥©£¦§©§¨¦¤¨§§¨¥©§©¥

x"dx:äð÷ õòð.Dinzqc agx oi`':÷øæå.eiAB lr gpe ,d"xn:áéiç.c mFwn iAB lr dgPd irA `lC ,rwxw b"r gPEnMoiYrnWA DiOwl WxtncM ,i"dxA ':òé÷øì ãò.lM ¨©¨¤§¨¥¥¨¨§¨©¥§¨©©¨©¨§¨©§©§Ÿ¨¥©¨¨©©¥§¦§¦§¨¥§©¥¦§©§¦©¨¨¦©¨
cbpMW xie`,i"dxi DFaB d"xA cEOr xie` oiA xvg xie` oiAagxe 'ceilr i"dx mW - riwxl cr FcbpM ,': £¦¤§¤¤¥£¦¨¥¥£¦©¦¨©§¨¨§¤§©¨¨¦©¥¨¨
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àäå ?õøàa ÷øåæk éàî :da ïðéåäå ,õøàa ÷øåæk Y íéçôè§¨¦§Ÿ¥¨¨¤§¨¥©¨©§Ÿ¥¨¨¤§¨
!çð àì"àåø:ïðçBéäìéáãaéàå .eðL äðéîLéøBç ã"ñ ¨¨§¨¨¦§¥¨§¥¨¨§¦¥

ø"äødî÷Bàì éì äîì ,eîc ø"äøkìéáãadî÷Bì ?äðéîL ' ¦¨§¨¦§§¨¦§¥¨§¥¨§¨
øåøöa,õôçåçðãe!øåçaõôçå øBøö éðàL :dì épLî ïéðîéæ ¦§Ÿ§¥¤§¨©Ÿ¦§¦§©¥¨¨¥§§¥¤

øãäéîcéànî .øBç déa úéìc ìúBëa :dì épLî ïéðîéæ .éúàå §¦£©§¨¥¦§¦§©¥¨§¤§¥¥¦©
éàå .øéåàa ÷øåæk íéçôè 'éî äìòîì ÷øæ :àLéø éðú÷cî Y¦§¨¨¥¥¨¨©§©§¨¥§¨¦§Ÿ¥¨£¦§¦

ã"ñçð àä "øéåàa ÷øåæk" éànà ,øBç déa úéàc ìúBëa§¤§¦¥©©§Ÿ¥¨£¦¨¨
eäa úéìc 'éðúî :àîéz éëå !øåçaãìò 'ãáø øîàäå ,' ©Ÿ§¦¥¨©§¦§¥§©§¨¨©©

äãeäéø"àäçðå äëìäå íéçôè 'éî äìòîì ÷øæ :àéiç §¨¦¨¨©§©§¨¥§¨¦§¨§¨§¨¨
ú÷Bìçîì eðàa Y ,àeäL ìk øåçaî"ø:øáñ î"øc .ïðaøå §Ÿ¨¤¨§©£¤§©¨¨§¨©

àlà .íéìLäì ïé÷÷Bç ïéà :éøáñ ïðaøå ,íéìLäì ïé÷÷Bç§¦§©§¦§©¨¨¨§¦¥§¦§©§¦¤¨
åàì:î"ùøîà ,àôeb .dpéî òîL ,øBç déa úéìc ìúBëa ¨§¤§¥¥§©¦¨¨¨©

'éôà ,åéab ìò çðå ÷øæå ãéçiä úeLøa äð÷ õòð :àcñç áø©¦§¨¨©¨¤¦§©¨¦§¨©§¨©©¨£¦
÷øæ ,àéðúc ?éaøk øîàc àcñç áø àîéì .òé÷øì ãò äìBò é"äøL éðtî ,áéiç Y änà äàî dBáb̈©¥¨©¨©¨¦§¥¤¨©¨¨¦©¥¨©¦§¨§¨©§©¦§©§¨¨©

çðåâ"òæéæ,ù"ëøíB÷î ïðéòa àì àîìà) .íéøèBt íéîëçå ,áéiçî 'ãìò 'ã.(' §¨¦§©¥©£¨¦§¦©§¨¨¨¥©§©
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שבת.  פרק ראשון - יציאות השבת דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zay(iriax meil)

:dgece ,xg` ote`a l`eny ixac z` x`al dqpn `xnbdàlà`ny ¤¨
,ezpeeka xn`píéaøä úeLø ïéàcxie`a zhleyäøNòî äìòîì §¥§¨©¦§©§¨¥£¨¨

dxyrn dlrnl `edy miaxd zeyxay xie` lk `l` ,migth
l`eny jxved recn ,dyw ok m` .xeht mewn `ed ixd ,migth

ixd ,z`f eprinydlïéúéðúî[zyxetn dpyn-]ïðúc ,àéädpyna ©§¦¦¦¦§©
(.w oldl),÷øBfä,dpiny dliac oebk ,wacdl ekxcy xacúBnà òaøà ©¥©§©©

miaxd zeyxaìúBëawacpe ,miaxd zeyxay [lzekd ipt lr±] §¤
wacp m` ,eilr,íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd,øéåàa ÷øBæk §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦

lzekd ipta wacp m` la` .miaxd zeyxa gp `ly itl ,xehte
,íéçôè äøNòî ähîì`ed ixd÷øBækgpeõøàazeyx rwxwa - §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤

`ed ixd dxyrn dhnl miaxd zeyx xie`y itl ,aiige ,miaxd
xie`y dpyna yxetn ixd .xie`k epic lzek ipte ,miaxd zeyx
`a `ly i`ce ok m`e ,miaxd zeyxk aygp epi` dxyrn dlrnl

.z`f eprinydl l`eny
:`xnbd dwiqn .l`eny ixaca xexiad z` zniiqn `xnbdàlàlr ¤¨

dlrnl `zayc ilina iediz `l' l`eny xn`y dny xnel jgxk
ezpeek ,'dxyrnúéìîøkà,xnelk ,[zilnxk lr-]úéìîøk ïéàc ©©§§¦§¥©§§¦

xie`a zhleyäøNòî äìòîìipty oeike ,migth,xie`k epic lzek §©§¨¥£¨¨
lirl x`azdy itke ,xeht mewna gpk epic my wacpd utg(`"r).

ixack md ,'dxyr cr zqteze' zilnxk iabl zyy ax ixacy `vnpe
.l`eny

lirl(`"r)dzegt zilnxk oi`y opgei iax mya inic ax xn`
cr wx zqtez zilnxky siqed zyy axe ,agex migth drax`n
:`xnbd zyxtn .mnrh z` zx`an `xnbd .migth dxyr daeb

eìé÷àå[eliwde-]ïðaø damb ,opaxcn wx dxeqi`e li`ed ,zilnxka ©£¦¨©¨¨
å ,ãéçiä úeLø élewîmb.íéaøä úeLø élewîz` `xnbd zx`an ¦¥§©¨¦§¦¥§¨©¦

da eliwdy eprinyd opgei iax :dixac,ãéçiä úeLø élewîepiide ¦¥§©¨¦
lr drax` ea oi`y mewna bdep epi` cigid zeyx oicy myky
mb jk ,xeht df mewnl miaxd zeyxn qipknde ,migth drax`

zilnxka xn`pàkéà éàcda yi m` wxy -äòaøà íB÷îlr §¦¦¨§©§¨¨
,migth drax`àéåäc àeä`id ixd jk wx -àì éàå ,úéìîøk- §¨§¨©§§¦§¦Ÿ

,migth drax` lr drax` da oi` m`e,àeä àîìòa øeèt íB÷î§§§¨§¨
zyy axe .dkezl cigid zeyxne miaxd zeyxn qipkdl xzene

mb zilnxka eliwdy eprinyd,íéaøä úeLø élewîmyky epiide ¦¥§¨©¦
xn`p mb jk ,migth dxyrn dlrnl bdep epi` miaxd zeyx oicy

zilnxkaãòcdaebàéåäc àeä íéçôè äøNòef ixd ±,úéìîøk §©£¨¨§¨¦§¨§¨©§§¦
j`àéåä àì ,íéçôè äøNòî äìòîì[dpi`-]ìîøk,úémewn `l` §©§¨¥£¨¨§¨¦Ÿ¨§¨©§§¦

.riwxl cr zqtezy cigid zeyxk dpi` zilnxk df oiprle ,xeht
lirl e`aedy ax mya lcib ax ixaca oecl zxfeg `xnbd(`"r):

àôeb,ax ixac mvrl aeyp -óñBé øa àéiç áø øîà ìãéb áø øîà ¨¨©©¦©¨©©¦¨©¥
BëBz ïéàL úéa ,áø øîàdaebäøNò,migthBéeø÷åezxwz iaer - ¨©©©¦¤¥£¨¨§¥

äøNòì BîéìLî,migthBbb ìò,migth dxyr dvign sweny ©§¦©£¨¨©©
e cigid zeyx aygp ,'wiq` ceb' oic zngn.Bleëa ìèìèì øzeîj` ¨§©§¥§

BëBúa,migth dxyr zvigna swen epi`yàlà Ba ïéìèìèî ïéà §¥§©§§¦¤¨
,úBnà òaøàa.zilnxk oick §©§©©

:ziad lka lehlhd z` xizdl ote` `ian iia`íàå ,ééaà øîà̈©©©¥§¦
Ba ÷÷çjxe` xeriya ,ervn`a ziad rwxwa xtg ±äòaøàmigth ¨©©§¨¨

ìòagexäòaøà,migthBîéìLäådaeb z` jka milydy cr ± ©©§¨¨§¦§¦
wwgd mewna ziadäøNòìziad llg daeb zrky ,xnelk ,migth ©£¨¨

,migth dxyr iexiwd cr wwgd rwxwn,Bleëa ìèìèì øzeî¨§©§¥§
swid my yi ixdy ,wwgd cbpk lhlhl xzeny cala ef `l ,xnelk
lka s` `l` .cigid zeyx `ed ixde migth dxyr ly zevign
z` iia` yxtn .dxyr daeb my oi`y s` ,lhlhl xzen ziad x`y

:eixacàîòè éàîziad x`yy meyn ,xacd mrh edn ±éåäixd - ©©£¨¨¥
k `edãéçiä úeLø éøBçzeyxl migeztd milzkay mixegk - ¥§©¨¦
,cigid,ãéçiä úeLø éøBçå,cigid zeyx xeriy mda oi`y it lr s` §¥§©¨¦

,cigid zeyx z` miynyn mde li`ed z`f lkaeîc ãéçiä úeLøk¦§©¨¦¨

,cigid zeyx `ed wwgd mewny oeik ,o`k s`e .[mpica minec md-]
mpice ,cigid zeyx iyinyzn md wwgl aiaqy ziad iccv x`y s`

.migth dxyr daeb mda oi`y s` cigid zeyxk
:cigid zeyx ixeg oicl xewn d`ian `xnbdúeLø éøBç ,øîzéàc§¦§©¥§

eîc ãéçiä úeLøk ,ãéçiä.[minec md-],íéaøä úeLø éøBç ©¨¦¦§©¨¦¨¥§¨©¦
,miaxd zeyx cvl migeztd milzkay mixegdúeLøk ,øîBà ééaà©©¥¥¦§

eîc íéaøä úeLøk åàì ,øîBà àáø .eîc íéaøäzeyx md `l` ¨©¦¨¨¨¥¨¦§¨©¦¨
,zilnxkk mpic ,migth drax` lr drax` mda yi m`e .mnvrl

.xeht mewnk mpic ,`l m`e
:miaxd zeyx ixeg iabl `axe iia` zwelgna dpc `xnbddéì øîà̈©¥

ãéãì ,ééaàì àáøúøîàc Cc zxn`y jzxaql -úeLø éøBç ¨¨§©©¥§¦¨§¨§©¥§
àäî àðL éàî ,eîc íéaøä úeLøk íéaøäixeg oic dpey dna ± ¨©¦¦§¨©¦¨©§¨¥¨

epivny dnn ,miaxd zeyx(`"r lirl),àúà éëc`ayky -éîéc áø §¦£¨©¦¦
laal l`xyi ux`nøîàmyaäëøöð àì ,ïðçBé éaødkxved `l - ¨©©¦¨¨Ÿ¦§§¨

,'zilnxk' siqedl ,zilnxk mdy zenewnd z` dzpny `ziixad
,íéaøä úeLøì äëeîqä úéåæ ïø÷ì àlàghy mc`l didy xnelk ¤¨§¤¤¨¦©§¨¦§¨©¦

jenqa ziad z` dpa `l j` ,zia my dpae miaxd zeyxl jenq iept
miaxd z` dyxde ,ely jezl eze` qipkd `l` miaxd zeyxl ynn
df mewn mby `pzd eprinyne ,xi`ydy ieptd mewna ynzydl

,zilnxkk zaygp zief oxwd recn ,jixacle .zilnxk aygpéåäéúå§¤¡¥
didzy -,íéaøä úeLø éøBçk.miaxd zeyxl `id dkenq ixdy §¥§¨©¦

:`xnbd zvxzníúä,zief oxwd mewna my ±dézLéîLz àçéð àì ¨¨Ÿ¦¨©§¦§¥
e miaxd zeyxl lthp epi` okle ,ea ynzydl miaxl gep epi` -ixd

j` .zilnxk `edàëä,miaxd zeyx ixega ,o`k -àçéð ¨¨¦¨
dézLéîLzripvdl mda ynzydl miaxd zeyx ipal gep - ©§¦§¥

.miaxd zeyxk mpic okle ,mdivtg
:iia`l `ax dywde siqed .sqep mewnn iia` lr dywn `xnbdïðz§©

dpyna(.w oldl),÷øBfäutgúBnà òaøàmiaxd zeyxaìúBka ©¥©§©©§¤
ea rbt m` ,[lzekd ipt lr-]äøNòî äìòîì`ed ixd ,migth §©§¨¥£¨¨

øéåàa ÷øBækm` j` .xehte migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx §¥§£¦
ea rbt,íéçôè äøNòî ähîì`ed ixdõøàa ÷øBækrwxwa ± §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤

.aiige ,miaxd zeyxda ïðéåäå,ef dpyn ixaca epzpe ep`ype ±éàî ©£¦©¨©
aygp migth dxyrn dhnl rbtyky epipyy df edn -÷øBæk§¥

àäå ,õøàa[ixde-]çð àìipta gepl leki utg oi` oky ,lzeka ¨¨¤§¨Ÿ¨
ltep utgd ixd oke li`ede ,eixeg`l xfeg ea dknyk `l` ,lzek

.miaxd zeyxa zen` rax` wxf `le ,zen` rax` jezléaø øîàå§¨©©¦
eðL äðéîL äìéáãa ,ïðçBédpiny dp`z wxefa xaecn dpyna ± ¨¨¦§¥¨§¥¨¨

z` `xnbd zniiqn .dzgpd `id ef dzwacde ,lzeka zwacpd
:`iyewdCzòc à÷ìñ éàåy xnel jzrca dler m`e -úeLø éøBç §¦¨§¨©§¨¥§

eîc íéaøä úeLøk íéaøä,[miaygp-]Bàì éì änìdî÷recn - ¨©¦¦§¨©¦¨¨¨¦§§¨
dpynd z` cinrdl opgei iax jxveddî÷Bì ,äðéîL äìéáãa- ¦§¥¨§¥¨§¨

dze` cinriyå øBøöax`yøBça çðãe ,õôç,lzekay xega gpe - ¦§§¥¤§¨©
.aiige miaxd zeyx rwxwa gpk df ixdy dpynd dxn` jk lre
mpi` miaxd zeyx ixegy gken ,dpynd z` jka cinrd `ly jkne

.miaxd zeyxk
:`xnbd zvxzn .mipte` ipya zvxzn `xnbddì épLî ïéðîéæ- ¦§¦§©¥¨

lkne ,xeg ea yiy lzeka xaecn ok`y ,iia` z`f uxiz minrtl
c meyn ,dpynd z` jk opgei iax cinrd `l mewnéðàLdpey - ¨¦

wxefa xacd,õôçå øBøöoeikéúàå øcäéîcmixfeg mdy ± §§¥¤§¦§¨§¨¥
eltpy mewna gepl mkxc oi`e ,mze` miwxefyk miklede mdixeg`l

.dpynd z` jka cinrdl oi` okle .eadì épLî ïéðîéæminrtle - ¦§¦§©¥¨
xaecn dpynay ,z`f uxizdéa úéìc ìúBëa[ea oi`y-].øBç §¤§¥¥

z` cinrdl opgei iax jxved ,dl` minrh ipyn cg` zngne
gpe utg wxefa `le ,lzekl dwacpe dpiny dliac wxefa dpynd

.xega
`y lzeka xaecn dpynay giken iia`:iia` siqen .xeg ea oiéànî¦©

,xeg ea oi`y lzeka xaecny gken okidne -àLéø éðz÷cîoicdn - ¦§¨¨¥¥¨
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zay(iriax meil)

:dgece ,xg` ote`a l`eny ixac z` x`al dqpn `xnbdàlà`ny ¤¨
,ezpeeka xn`píéaøä úeLø ïéàcxie`a zhleyäøNòî äìòîì §¥§¨©¦§©§¨¥£¨¨

dxyrn dlrnl `edy miaxd zeyxay xie` lk `l` ,migth
l`eny jxved recn ,dyw ok m` .xeht mewn `ed ixd ,migth

ixd ,z`f eprinydlïéúéðúî[zyxetn dpyn-]ïðúc ,àéädpyna ©§¦¦¦¦§©
(.w oldl),÷øBfä,dpiny dliac oebk ,wacdl ekxcy xacúBnà òaøà ©¥©§©©

miaxd zeyxaìúBëawacpe ,miaxd zeyxay [lzekd ipt lr±] §¤
wacp m` ,eilr,íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd,øéåàa ÷øBæk §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦

lzekd ipta wacp m` la` .miaxd zeyxa gp `ly itl ,xehte
,íéçôè äøNòî ähîì`ed ixd÷øBækgpeõøàazeyx rwxwa - §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤

`ed ixd dxyrn dhnl miaxd zeyx xie`y itl ,aiige ,miaxd
xie`y dpyna yxetn ixd .xie`k epic lzek ipte ,miaxd zeyx
`a `ly i`ce ok m`e ,miaxd zeyxk aygp epi` dxyrn dlrnl

.z`f eprinydl l`eny
:`xnbd dwiqn .l`eny ixaca xexiad z` zniiqn `xnbdàlàlr ¤¨

dlrnl `zayc ilina iediz `l' l`eny xn`y dny xnel jgxk
ezpeek ,'dxyrnúéìîøkà,xnelk ,[zilnxk lr-]úéìîøk ïéàc ©©§§¦§¥©§§¦

xie`a zhleyäøNòî äìòîìipty oeike ,migth,xie`k epic lzek §©§¨¥£¨¨
lirl x`azdy itke ,xeht mewna gpk epic my wacpd utg(`"r).

ixack md ,'dxyr cr zqteze' zilnxk iabl zyy ax ixacy `vnpe
.l`eny

lirl(`"r)dzegt zilnxk oi`y opgei iax mya inic ax xn`
cr wx zqtez zilnxky siqed zyy axe ,agex migth drax`n
:`xnbd zyxtn .mnrh z` zx`an `xnbd .migth dxyr daeb

eìé÷àå[eliwde-]ïðaø damb ,opaxcn wx dxeqi`e li`ed ,zilnxka ©£¦¨©¨¨
å ,ãéçiä úeLø élewîmb.íéaøä úeLø élewîz` `xnbd zx`an ¦¥§©¨¦§¦¥§¨©¦

da eliwdy eprinyd opgei iax :dixac,ãéçiä úeLø élewîepiide ¦¥§©¨¦
lr drax` ea oi`y mewna bdep epi` cigid zeyx oicy myky
mb jk ,xeht df mewnl miaxd zeyxn qipknde ,migth drax`

zilnxka xn`pàkéà éàcda yi m` wxy -äòaøà íB÷îlr §¦¦¨§©§¨¨
,migth drax`àéåäc àeä`id ixd jk wx -àì éàå ,úéìîøk- §¨§¨©§§¦§¦Ÿ

,migth drax` lr drax` da oi` m`e,àeä àîìòa øeèt íB÷î§§§¨§¨
zyy axe .dkezl cigid zeyxne miaxd zeyxn qipkdl xzene

mb zilnxka eliwdy eprinyd,íéaøä úeLø élewîmyky epiide ¦¥§¨©¦
xn`p mb jk ,migth dxyrn dlrnl bdep epi` miaxd zeyx oicy

zilnxkaãòcdaebàéåäc àeä íéçôè äøNòef ixd ±,úéìîøk §©£¨¨§¨¦§¨§¨©§§¦
j`àéåä àì ,íéçôè äøNòî äìòîì[dpi`-]ìîøk,úémewn `l` §©§¨¥£¨¨§¨¦Ÿ¨§¨©§§¦

.riwxl cr zqtezy cigid zeyxk dpi` zilnxk df oiprle ,xeht
lirl e`aedy ax mya lcib ax ixaca oecl zxfeg `xnbd(`"r):

àôeb,ax ixac mvrl aeyp -óñBé øa àéiç áø øîà ìãéb áø øîà ¨¨©©¦©¨©©¦¨©¥
BëBz ïéàL úéa ,áø øîàdaebäøNò,migthBéeø÷åezxwz iaer - ¨©©©¦¤¥£¨¨§¥

äøNòì BîéìLî,migthBbb ìò,migth dxyr dvign sweny ©§¦©£¨¨©©
e cigid zeyx aygp ,'wiq` ceb' oic zngn.Bleëa ìèìèì øzeîj` ¨§©§¥§

BëBúa,migth dxyr zvigna swen epi`yàlà Ba ïéìèìèî ïéà §¥§©§§¦¤¨
,úBnà òaøàa.zilnxk oick §©§©©

:ziad lka lehlhd z` xizdl ote` `ian iia`íàå ,ééaà øîà̈©©©¥§¦
Ba ÷÷çjxe` xeriya ,ervn`a ziad rwxwa xtg ±äòaøàmigth ¨©©§¨¨

ìòagexäòaøà,migthBîéìLäådaeb z` jka milydy cr ± ©©§¨¨§¦§¦
wwgd mewna ziadäøNòìziad llg daeb zrky ,xnelk ,migth ©£¨¨

,migth dxyr iexiwd cr wwgd rwxwn,Bleëa ìèìèì øzeî¨§©§¥§
swid my yi ixdy ,wwgd cbpk lhlhl xzeny cala ef `l ,xnelk
lka s` `l` .cigid zeyx `ed ixde migth dxyr ly zevign
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mpi` miaxd zeyx ixegy gken ,dpynd z` jka cinrd `ly jkne

.miaxd zeyxk
:`xnbd zvxzn .mipte` ipya zvxzn `xnbddì épLî ïéðîéæ- ¦§¦§©¥¨
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c meyn ,dpynd z` jk opgei iax cinrd `l mewnéðàLdpey - ¨¦

wxefa xacd,õôçå øBøöoeikéúàå øcäéîcmixfeg mdy ± §§¥¤§¦§¨§¨¥
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äáçøxeht dyy.,dyy hwp `wecc :g"xt

,oiyneg ipy oda yi zxeekd iptecc
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:ééaà øîà"äøaéY"ëcòàlà .àcñç áøãk éâéìt àì £©©©¥¦§¨§¦¦¦§©¦§¨¤¨
çðå ÷øæå ,ø"äøì äèBð BôBðå é"äøa ãîBòä ïìéàa àëä̈¨§¦¨¨¥¦§¤¦§¨©§¨
ïðaøå "Bøwéò øúa BôBð éãL" 'éøîà :øáñ éaøc ,åôåpà©ŸŸ§©¦¨©¨§¦§¦¨©¦¨§©¨¨
÷øæ :ééaà øîà ."Bøwéò øúa BôBð éãL" 'éøîà àì :éøáñ̈§¦¨¨§¦§¦¨©¦¨¨©©©¥¨©

ääBáb ,ø"äøì úøåekéäáçø dðéàå 'åäáçø ,áéiç Y ' ©¤¤¦§¨§¥¨§¨¨©¨§¨¨
åäáçø äðéà 'éôà :øîà àáø .øeèt Y 'å.øeèt Y 'è"î ¨¨¨¨©£¦¥¨§¨¨¨

øLôà éà Yúåiîeø÷ìäìòîì eìòé àlL äð÷ ìL ¦¤§¨¦§¦Ÿ¤¨¤¤Ÿ©£§©§¨
.äøNòîäàôkäòáL ,áéiç Y eäMîe äòáL ,äét ìò ¥£¨¨§¨¨©¦¨¦§¨©¤©¨¦§¨

,áéiç äöçîe äòáL 'éôà :øîà éLà áø .øeèt Y äöçîe¤¡¨¨©©¦¨©£¦¦§¨¤¡¨©¨
ïëBúì úBvéçî Y è"îúåéeNòäòLz ãenò :àleò øîà . §¦§¨£Ÿ¨©¨©¦§¨

ø"äøaíéaøåïéôzëî.áéiç Y åéab ìò çðå ÷øæå ,åéìò ¦§©¦§©§¦¨¨§¨©§¨©©¨©¨
?è"îìMî úBçtìMî ,íéaø déì éñøc ñøãî Y äLäL ¨¦§¨¦§¨¨§¦¥©¦¦§¨

àìå déì éñøc ñøãî àì Y äòLz ãòåéôåzk,éôzëî §©¦§¨¨¦§¨¨§¦¥§¨©Ÿ¥§©§¦
.déåléò ïéôzëî éàcå Y äòLzì"à:óñBé áøì ééaà ¦§¨©©§©§¦¦¨¥©©¥§©¥

.àì àneâa :øîà àáø .àîeâa ïëå :déì øîà ?éàî àneb¨©¨©¥§¥§¨¨¨¨©§¨Ÿ
déáéúéà .LéîLz déîL àì ÷çcä éãé ìò LéîLz ?è"î©§¦©§¥©§¨¨§¥©§¦¥¦¥
"äøa úçpeî Búte÷ äúéä :àáøì àðúî øa àcà áøø ©©¨©©§¨§¨¨¨§¨¨©©¦

äáçøe äøNò ääBábãdëBzî àì ïéìèìhî ïéà Y ' §¨£¨¨§¨¨¥§©§§¦Ÿ¦¨
ïkî úBçt ,dëBúì íéaøä úeLøî àìå ø"äøì.ïéìèìhî Y ¦§Ÿ¥§¨©¦§¨¨¦¥§©§§¦

:déáéúéà Y .àLéøà ,àì Y ?àôéqà åàì éàî .àîeâa ïëå§¥§¨©¨©¥¨¨©¥¨¥¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zay(iying meil)

dgec .zwelgna miielz mpi` `cqg ax ixacy dgec `xnbd
:`xnbd,ééaà øîàdrax` lr drax` ea oi`y mewn lr gp m` ¨©©©¥

éâéìt àì àîìò éleëc ,ãéçiä úeLøamiwleg mpi` minkge iax - ¦§©¨¦§¥¨§¨Ÿ§¦¦
,aiigy,àcñç áøãkyiy mewn lr dgpd cigid zeyxa jixv oi`y ¦§©¦§¨

.drax` lr drax` eaàëä àlàxaecn ,`ziixaa o`k -ïìéàa ¤¨¨¨§¦¨
BôBðå ,ãéçiä úeLøa ãîBòä,eilre eitpr ,xnelk ,oli`d y`x - ¨¥¦§©¨¦§

÷øæå ,íéaøä úeLøì äèBðmiaxd zeyxa utgBôBpà çðåy`x lr ± ¤¦§¨©¦§¨©§¨©
,oli`dBøwéò øúa BôBð éãL ïðéøîà ,øáñ éaøcmixne` ep` ± §©¦¨©¨§¦©§¦¨©¦¨

,erfb oick oli`d y`x z` mipc ,xnelk ,erfb xg` etep jlyd
,my `vnp y`xd mb eli`k aygp cigid zeyxa `vnp rfbde li`ede

.aiige cigid zeyxl miaxd zeyxn utg wxfy `vnpeéøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦
,[mixaeq-]Bøwéò øúa BôBð éãL ïðéøîà àìjlyd mixne` oi` ± Ÿ¨§¦©§¦¨©¦¨

zeyxa gp miaxd zeyxa wxfpy utgdy `vnpe ,erfb xg` etep
.xehte ,miaxd

,miaxd zeyxl cigid zeyxn lecb ilk wxefa dpc oldl `ibeqd
:dfa mipte` dnk d`ianeúøåek ÷øæ ,ééaà øîàlebr ilk±] ¨©©©¥¨©©¤¤

mipwn ieyr `ede ,yacd z` ekeza zeyere ea zetq`p mixeacdy
cigid zeyxn ,[mirelw,íéaøä úeLøì`id m`äøNò ääBáb ¦§¨©¦§¨£¨¨

,migthäML äáçø dðéàå,migth,áéiçzeyxn utg wxef lkk §¥¨§¨¨¦¨©¨
`id m` j` .miaxd zeyxl cigidäML äáçø,migth,øeètiptn §¨¨¦¨¨

'utg' llkn d`vi jkitle ,cigid zeyx ly zecind z` da yiy
zwixf lr `le ,mivtg zwixf lr `l` miaiig oi`e ,'zeyx' ziyrpe
`ed cigid zeyx ly agexde jxe`d xeriyy it lr s`e .zeieyx
dyy ly agex jixv lebira `edyk mewn lkn ,drax` lr drax`
xyt` ok m` `l` cigid zeyx lebird aygp `ly iptn ,migth
m` wx jiiy dfe ,drax` lr migth drax` ly reaix ekeza raxl

.migth dyyk ly agex lebira yi
,øîà àáø,migth dxyr `ed zxeekd daeb m`eléôàm`dðéà ¨¨¨©£¦¥¨

äML äáçøok mb ,dnvr ipta zeyxl zaygp dpi`e ,migth.øeèt §¨¨¦¨¨
:yxtneàîòè éàîoeiky meyn ,df ote`a mb xehty mrhd edn ± ©©£¨

,dxyr ddeabyúBiîeø÷ì øLôà éà[zerlv-]äð÷ ìLze`veid ¦¤§¨¦§¦¤¨¤
,dze` epwizy ixg` zxeekd iptec lrnäøNòî äìòîì eìòé àlL¤Ÿ©£§©§¨¥£¨¨

zeevwd ixd ,miaxd zeyxa dgp zxeekdy drya ,xnelk .migth
migth dxyrn dlrnl migp dpnn wlg ody el` zeinexw ly
,miaxd zeyxa zxeekd lk dgp `le li`ede ,xeht mewn `edy

.zaiignd dgpd o`k dzid `ly `vnp
:dketd zxeek wxefa dpc `xnbddàôkzxeekd z` jtd m` -ìò §¨¨©

äétdhnl dhep dgzte ,dlrn itlk diley ,xnelk ,[dgzt lr-] ¦¨
daeb m` .miaxd zeyxl dze` wxf jke ,miaxd zeyx rwxw itlk

wx `ed zxeekdäòáLmigth.áéiç ,eäMîeddeab `id m` j` ¦§¨©¤©¨
äòáLmigth,øeèt ,äöçîedylyn zegtl dribdyky itl ¦§¨¤¡¨¨

oic zngn miaxd zeyxa dgp xak eli`k aygp ,rwxwl jenq migth
dlrnl zxeekd ly oeilrd dvwd `vnp oiicr ef drya ixde ,'ceal'
zxeekd lk dgp `le li`ede ,xeht mewn `edy ,migth dxyrn

.zaiignd dgpd o`k oi` ,miaxd zeyxa
eléôà ,øîà éMà áø`ed zxeekd daeb m`äòáLmigth,äöçîe ©©¦¨©£¦¦§¨¤¡¨

àîòè éàî .áéiçy meyn ,mrhd edn ±úBvéçîzxeekdïëBúì ©¨©©£¨§¦§¨
úBéeNòoze` ektdiy ick `le ,yac okezl zzl elkeiy ick eyrp ± £

zxeekdy `vnpe ,zeketd odyk ceal zxez oda oi` okle ,dhn itlk
zgpen `id dry dze`ae ,rwxwl dribdy cr ux`d lr dgp `l

.miaxd zeyxa dlek
:miaxd zeyxk epic m`d ,miaxd zeyxa `vnpd cenra dpc `xnbd

ãenò ,àleò øîàdeabdäòLz`vnpd migth,íéaøä úeLøa ¨©¨©¦§¨¦§¨©¦
íéaøåmiaxd zeyx iklednåéìò ïéôzëîz` eab lr mipwzn ± §©¦§©§¦¨¨

,mditzk lr gpend ie`ynd÷øæåmiaxd zeyxa zen` rax` utg §¨©
åéab ìò çðå,cenrd y`x lr ±áéiçzeyx rwxw iab lr gp eli`k §¨©©¨©¨

:`ler yxtn .miaxdàîòè éàîic mrh edn ±m`y meyn ,df o ©©£¨
deab cenrdìMî úBçtäL,miaxd zeyx rwxwn migthñøãî ¨¦§Ÿ¨¦§¨

íéaø déì éñøc`ed jkle ,mkelid jxca eilr mikxec miaxd - ¨§¦¥©¦

deab `ed m`e .eilr mitzkn oi`y s` miaxd zeyxk aygpìMîäL ¦§Ÿ¨
äòLz ãòå,migthéôzëî éôezk àìå ,déì éñøc ñøãî àìoi` - §©¦§¨Ÿ¦§¨¨§¦¥§Ÿ©¥§©§¦

mewn epi`y oeike ,eilr mitzkn oi` s`e ,edaeb zngn eilr mikxec
deabyk j` .miaxd zeyxk aygp epi` ,miaxd z` ynyndäòLz¦§¨

,migthéàcåmiaxdéåléò ïéôzëîxzeia jenp epi`y itl ,[eilr-] ©©§©§¦¦¨¥
zeyx aygp miaxd z` ynyn df cenre li`ede .xzeia deab `l mbe

.miaxd
z`vnpd `neba mb xn`p migth dryz xeriy m`d dpc `xnbd

:miaxd zeyxaéàî àîeb ,óñBé áøì ééaà déì øîàoicd edn - ¨©¥©©¥§©¥¨©
ok mb m`d ,migth dryz dwenre miaxd zeyxa z`vnpd `neba
ipay iptn ,miaxd z` zynyn `id mby itl ,miaxd zeyxk dpic
exfgiy cr mdivtg z` my miripvn miaxd zeyxa mixaerd mc`

.melhie my jxcdéì øîà,iia`l sqei axàîeâa ïëå`nebd oic ± ¨©¥§¥§¨
m`y ,cenrd oick.miaxd zeyx zaygp migth dryz dwenr `id

àì àîeâa ,øîà àáøenk miaxd zeyxk zaygp dpi` `neb ± ¨¨¨©§¨Ÿ
.cenràîòè éàîc meyn ,jkl mrhd edn ±÷çcä éãé ìò LéîLz ©©£¨©§¦©§¥©§©

,gep epi`y -déîL àì`xwp epi` -,LéîLzjxev ef `neba oi` okle Ÿ§¥©§¦
.zilnxk `id ixd `l` ,miaxd zeyxk dpi`e miaxl

:`ziixan `ax lr dywn `xnbddéáéúéà[el dywd-]øa àcà áø ¥¦¥©©¨©
,àáøì àðzî,`ziixaa epipy,íéaøä úeLøa úçpeî Búte÷ äúéä ©¨¨§¨¨¨§¨¨©©¦§¨©¦

`id m`äòaøà äáçøe äøNò ääBáb,migth drax` lrïéà §¨£¨¨§¨¨©§¨¨¥
,dëBúì íéaøä úeLøî àìå ,íéaøä úeLøì dëBzî àì ïéìèìèî§©§§¦Ÿ¦¨¦§¨©¦§Ÿ¥§¨©¦§¨

`id m` j` .cigid zeyx `id dtewdy itl,ïkî úBçtddaeby ¨¦¥
,drax` lr drax`n zegt dagexy e` ,migth dxyrn zegt

ïéìèìèî.jtidle miaxd zeyxl dpnnàîeâa ïëå.dtew enk dpic §©§§¦§¥§¨
:`iyewd z` `xnbd zniiqnéàîdna `ziixad zpeek idn ± ©

,'`neba oke' dxn`yàôéqà åàìlr mb yxtzn df oi` m`d - ¨©¥¨
myky ,exe`iae ,'oilhlhn okn zegt' epipyy dn lr ,xnelk ,`tiqd
dkezn lhlhl dligzkl xzen dxyrn zegt ddeabd dtewy
xzid mrhe .`nebd oic jk ,dkezl miaxd zeyxne miaxd zeyxl

hlhdgxkdae .miaxd zeyxk zaygp `nebdy meyn ,df ote`a le
ixde .zvw da miynzyn miaxdy ,dryz dwenr `neba xaecn

.`ax zhiyk `ly `ziixaa epipy
:`xnbd zvxznàìlr yxtzn epi` '`neba oke' epipyy dn ± Ÿ

`l` ,`tiqdàLéøàddeabe drax` dagxd dtewy epipyy ,cala ©¥¨
`neb mby `ziixad dtiqen jk lre ,cigid zeyx `id ixd dxyr
zeyxk zaygp miaxd zeyxa dxyr dwenre drax` dagxd
`id m` s` ,dxyr dwenr dpi`e drax` dagxa la` .cigid
zeyxl dkezn lhlhl xeq` `l` ,dtewk dpic oi` ,dryz dwenr

.`ax zhiyke ,zilnxkk dpicy itl ,miaxd
xeq` :oinegz iaexir oipra dpcd `ziixan ,`ax lr dywn `xnbd
z`vl jxvpd .dn` miitl`n xzei xnelk ,megzl ueg zaya z`vl
miitl` seql zecerq izy oefn zay axra gipn ,df xeriyn xzei
eli`k aygp jk ici lre ,zay axra my zaeyy mewnd on dn`
itl ,xird jeza zaWy it lr s` ,epefn z` gipdy mewna zaẄ©¨©
myn zkll xzene ,my epefny mewnd lr dpezp mc` ly ezrcy
gipnd .'oinegz iaexir' `xwpd `ede .cv lkl dn` miitl` cer
aygiiy ,xnelk] 'ezziay el dpwz'y oiekzdl jixv ,oinegz iaexir
m` elke`le aexird z` eil` `iadl lkeiy mewna [zaW eli`k¨©
`vnp ea axiry oefnde ,cg` mewna zeayl oeik m` j` .dvxi
oiekzd eay mewnl e`iadle oefnd z` lehil leki epi`e ,xg` mewna
zeynyd oiaa `ed ,'dziayd ziipw' onf .aexir eaexir oi` ,zeayl
oia lk jyna miiw did aexird m` ,ok lr .zayd zqipk ly
xg`l cin ca`p e` lk`py it lr s`e ,dziayd el dzpw ,zeynyd
,zayd lk jyna mitqep dn` miitl` myn zkll el xzen okn
ixd ,zeynyd oia xnb mcew aexird lk`p m` j` .x`azdy enke
.enewnn cala dn` miitl` `l` zkll el oi`e ,axir `l eli`k df

déáéúéà,`ziixaa epipy ,`axl `pzn xa `c` ax dywd - ¥¦¥
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קלז izni`n` cenr g sc ± oey`x wxtzekxa

÷øæå ø"äøì äèBð BôBðå.c zNigYnc sFql 'gpe ,'FtFP`:'åë BôBð éãL.aB` aiWgC §¤¦§¨©¦§¦©§§¨©§¦©£¦©©
DiA zi`C FxTirciiA` xn` :`pixg` `pXil .opAxM `lcE iAxM `lC `Cqg axcE .' ¦¨§¦¥§©¦§¨§¨§©¦§¨§©¨¨¦¨¨©£¦¨¨©©©¥

icWA - opAx ibilR ike .EcFn opAx 'it` ,i"dxA iedC ,`Cqg axcAFxTir xzA FtFp ¦§©¦§¨§¨¥¦£¦©¨¨§¦§¦¦©¨¨¦§¦¨©¦¨
ibiltC `Ed:úøåek.`id dNEbr:ääBáb'é.i ddFaB 'it` :xnFlM'e dagx Dpi` m` ,' ¦§¦¦©¤¤£¨¦§¨§©£¦§¨¦¥¨§¨¨

`Ed `nlrA utg iYM`C ,aiIg - Dzirvn`A§¤§¨¦¨©¨§©©¦¥¤§¨§¨
iixF`C zEWx ied `lC .Dnvrl zEWx Dpi`e' §¥¨§§©§¨§Ÿ¨¥§§©§

ddFaB `N`idagxE 'cc lr ''ixn`cM ,' ¤¨§¨§¨¨©¦§¨§¦
oiaExirA).`p sC(Kixv zAWC oixEriW lkC §¥¦©§¨¦¦§©¨¨¦

od,opFqkl`eiM lFbr xaceYrAxnDl ¥©£©§¨§¨¨¨¦§©©©§¨
rwtnE FkFYnaiaQW lEBirrEAixd`l ¦©§©¦¤§¦¨¦©¨
c DiA zgMWn'mirAExnied `l i`FlEBir ©§©©¥§¨¦¦¨¨¥¦

dMEq iAB opixn`cM ,dXWl aFxwdiEUrd ¨§¦¨¦§¨§¦©©¥¨¨£¨
oWakM)f sC `"t dMEq:,(Kixv KigxM lrC §¦§¨¨©§©¨§¥¨¦

`vnYWc lW oFqkl` FkFzAc lr 'lke ,' ¤¦§¨§£©§¤©§¨
FrEAixA gth,FpFqkl`A iWnEg ixzE gth ¤©§¦¤©§¥§¥©£©§

d ixdmigth 'be,wC `l iiA`e .oiWnEg ' £¥§¨¦§§¦§©©¥Ÿ©
`xnEglEFWixtdlE ,wC `lC `EdxEQi`n §§¨§Ÿ©§©§¦¥¦
s` .zAWb"rDpi`A oFqkl` o`M WiCdagx ©¨©§¥¨£©§§¥¨§¨¨

.dXW `Mi`C cr opAxCn Dil aiIgn - dXW¦¨§©¥¥¦§©¨¨©§¦¨¦¨
d `ied i` iziin `l oAxw oiprl ,i`Ce la`' £¨©©§¦§©¨§¨Ÿ©§¦¦¨§¨

migthbezEWx wxFfM iedC ,oiWnEg ':äáçø §¨¦§§¦§¨¥§¥§§¨¨
øeèt 'å.oMWOn op`e .Dnvrl zEWx iedC ¨§¨¥§§©§¨©£©¦¦§¨
,opixnBoiwxFf EidWodihgndf oYk`lnA ¨§¦©¤¨§¦©£¥¤¦§©§¨¤

,dfl*.zFIEWx oiwxFf Eid `le"`e:z`lcA ¨¤§Ÿ¨§¦§§¦§Ÿ
`dC ,`id Dnvrl zEWx inp dxUr ddFaB§¨£¨¨©¦§§©§¨¦§¨
ded `ziixF`Cn e`l `idd - !zilnxM DnW§¨©§§¦©¦¨¦§©§¨¨¥
ixaC lr lwdl `le ,opAxCn `N` zEWx§¤¨¦§©¨¨§Ÿ§¨¥©¦§¥

xhRIW Ff oFbM ,`A dxFzz`Hgn:øLôéà éà. ¨¨§¤¦¨¥¥©¨¦¤§¨
ddFabE li`FdiDA `di `NW - 'zFInExwon ¦§¨¤Ÿ§¥¨§¦¦

izXdmidFaBWoilFre ,axr lW mdixagn ©§¦¤§¦¥©§¥¤¤¥¤§¦
oeike .xEhR mFwn xie` `EdW 'in dlrnl§©§¨¦¤£¦§§§¥¨
dgPd `ied `l - x"dxA DNEM `gip `lC§¨¨§¨¨¦¨¨§¨©¨¨

iaEIgi`l:dàôkäét ìò..DwxfEDpi``i`w 'e dagx:æáéiç eäMîe '.ddFaB m`f' §¦©¥§¨¨©¦¨§¨¨©¥¨§¨¨¨¥©¤©¨¦§¨
ddFaB ENit` `N` .oMn dzEgR y"ke ,aiIg oiicr - EdXnEfxninl `Mi`C ,EdXnE ' ©¤£©¦©¨§§¨¦¥¤¨£¦§¨©¤§¦¨§¥©

dizFvignE li`Fd,dHnl"iiwelcEal opixn`C ipiQn dynl dkld)`(DNEM iYM` - ¦§¦¤¨§©¨§£¨¨§Ÿ¤¦¦©§¨§¦©¨©©¦¨
iYM` - dgPd `iede cEal odA xn`e rwxTl KEnq 'bn zFgR `ihn ikC .x"dxA `gip̈§¨¦§¦¨§¨¨¦¨©©§©§¨©¨¤¨§¨§¨©¨¨©©¦

xie`A DNEMx"dxaiIge ,`id:dBáb ìáàæäöçîe '."dedipWloiiEdXn,xEhR - ¨©£¦¦§©¨£¨¨©¤¡¨§¦§¥©¤¦¨
iMnC`id ixde ,dizFvignA cEal opixn` rwxTl KEnq dylXn zFgtl `hn §¦¦§¨§¨¦§Ÿ¨¨©©§©¨§¦©¨¦§¦¤¨©£¥¦

.zgPEnM`NWaE .x"dxA DNEM dgFp Dpi`e ,dxUrn dlrnl dilEW E`vnpD`tM §©©¦§§¤¨§©§¨¥£¨¨§¥¨¨¨¦§¤Ÿ§¨¨
oiA iiA`l oiA `zNin `de ,zFvignA `N` cEal opixn` `lC ,cEal xninl `Mil¥¨§¥©¨§Ÿ¨§¦©¨¤¨¦§¦§¨¦§¨¥§©©¥¥
aiWg `l iiA`C `N` .miAxd zEWxA DNEM dgPd opiraC dcFn inp iiA`C ,`axl§¨¨§©©¥©¦¤§¨¥©©¨¨¨¦§¨©¦¤¨§©©¥¨¨¥
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oiicr zen` 'cl ueg cg`d ey`x gipdykc

jilyne xfgyke .'c jeza gpen ipyd ey`x

,aiigzn epi` oiicr ± zen` 'cl ueg ['ad] ey`x

ueg utgd y`x `ivedy cr utgd xxbnk iedc

± uegl ekyene xfegy t"r`c ,egipde zen` 'cl

m` la` .zg` zaa dk`lnd ziyrp `ly ,xeht

,zen` 'cl ueg cr zg` zaa ipwc `fxif xxbn

opixn`ck .aiig ± x"dxl i"dxn e`)onwl

:`v sc ripvnd(xxbn did ,zaya qik apeba

daipb xeqi`e zay xeqi`c meyn ,xeht ± `veie

'c ziag lblbn m`c :i"x xne`e .cg`k oi`a

enk iedc ,aiig ± x"dxl i"dxn e` ,x"dxa zen`

`idy daiz lblbn la` .llk gp epi`c xxbn

`"`c ,ditwfe `nx enk iedc ,xeht ± zraexn

zvw dgp `dz `ly:

àîéì± 'ek `axc `zaeiz iedzi"yxt)(b:

mewn iedc 'in dlrnl exiardy t"r`

,opaxn jxtinl l"d ,k"`c .`xidp `le .xeht

ixn`c):d sc lirl:(`ihltl zepgn `ivend

iedz `nil" inp jixt i`ne .aiig ± eihq jxc

.dizeek iniiw opax `d :`nil ?"`axc `zaeiz

"oilitz `vend"ac ,cere):gv sc oiaexir(:opz

`ly calae ,x"dxa lhlhne i"dxa mc` cner

± `ived `d :`xnba wiice .zen` 'cl ueg `ivei

:`ax xn`c ,`axl dil riiqn `nil .z`hg aiig

jkl ?dfl df oipr dn 'ewd 'itle .'ek xiarnd

± eilr jxc exiardy :'tnc ,g"x 'itk d`xp

ribdy oeik :`"dc .eteb cbp eiptl exiardy

zen` 'c xiard `ly `vnpe ,gpenk ied ± ecbpk

jxc] dgpd df oi`c ,gp `l ± mzd :ipyne ,cgi
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Báeøéò ïéà Y íéçôè 'éî ähîì ,áeøéò Báeøéò Y íéçôè§¨¦¥¥§©¨¥§¨¦¥¥
äìòîìe ,äøNò déa úéàc øBáa àîéìéà ?éîc éëéä .áeøéò¥¥¦¨¥¦¥¨§§¦¥£¨¨§©§¨

YY ähîìe ,déáúBàå éàlãcéàzúcél äî ,déáúBàå §©©§§¥§©¨§©©§§¥©¦
ãçà íB÷îa àeä ?ähîì él äîe äìòîìåáeøéòåíB÷îa §©§¨©¦§©¨§¨¤¨§¥Ÿ§¨

éðú÷å ,äøNò déa úéìc øBáa Y åàì àlà !àeä øçà©¥¤¨¨§§¥¥£¨¨§¨¨¥
déîL ÷çcä éãé ìò LéîLz :àîìà ,"áeøéò Báeøéò"¥¥©§¨©§¦©§¥©§¨§¥
éànàå ,úéìîøëa åáeøéòå àeä :déì épLî ïéðîæ Y !LéîLz©§¦¦§¦§©¥¥§¥Ÿ§©§§¦§©©

" dì éø÷¯ "ø"äøépLî ïéðîæå .ãéçiä úeLø äðéàL éôì ¨¥¨§¦¤¥¨§©¨¦§¦§¦§©¥
ìk :øîàc :àéä éaøå ,úéìîøëa åáeøéòå ø"äøa àeä :déì¥¦§¥Ÿ§©§§¦§©¦¦§¨©¨
.úBLîMä ïéa åéìò eøæb àì Y úeáL íeMî àeäL øáã̈¨¤¦§Ÿ¨§¨¨¥©§¨

à÷ ééeçc àîéz àìå.Cì àðéîà÷ à÷åc àlà ,Cì àðéçãî §¨¥¨©¥¨§©¥¨¨¤¨©§¨¨¨¦¨¨
÷øBfä ,Ba úëläî íéaøä úeLøe íéî ÷÷ø äéä íà :ïðúc¦§©¦¨¨§¨©¦§¨©¦§©¤¤©¥

dëBúìã''éî úBçt Y íéî ÷÷ø àeä änëå .áéiç úBnà §¨©©¨§©¨§¨©¦¨¥
.íéçôè÷÷øe"äøL íéîøBëBúì ÷øBfä Y Ba úëläî §¨¦§¨©¦¤§©¤¤©¥§

ãúBîéa ãç ¯ éðîéæ éøz ÷÷ø ÷÷ø àîìLa .áéiç úBnà '©©¨¦§¨¨§¨§¨§¥¦§¥©¦
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éLðéà éãéáòc änçäéøåø÷ì,eäéLôðíéîLbä úBîéa ìáà ©©¨©£¦¦¡¨¥§©Ÿ¥©§©§£¨¦©§¨¦
ábà Y íéîLbä úBîéa ïðéòîLà éàå .àì àîéà Yéðèîãó ¥¨¨§¦©§§¦©¦©§¨¦©©§¦§¦

Celéä àlà .àëéøö ,àì Y änçä úBîéa ìáà ,úéçðå éøwî¦§¥§¨¥£¨¦©©¨¨§¦¨¤¨¦
åàì àlà ?éì änì éðîéæ éøz:î"ùY ÷çcä éãé ìò Celéä §¥¦§¥¨¨¦¤¨¨¦©§¥©§¨

,LéîLz déîL àì Y ÷çcä éãé ìò LéîLz ,Celéä déîL§¥¦©§¦©§¥©§¨¨§¥©§¦
.î"ùéàä :äãeäé áø øîààæøéæàîø ,éð÷cdéô÷æeàîø £©©§¨©¦§¨§¨¥§¨§©¥§¨
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ìòäte÷ñàäìèBð"äòáîáïúBðå éðòî ìèBð ,Bì ïúBðå ©¨¦§¨¥¦§¥¥¥¨¦§¥

úte÷ñà àîéìéà ?éàî äte÷ñà éàä .Bì,ø"äøìèBð ©¦§¨©¦¥¨¦§©¥
÷étî àä !?úéaä ìòaî"äøîéúte÷ñà ,àlàå !ø"äøì ¦©©©©¦¨©¥¥¦§¤¨¦§©

é"äøìéiòî à÷ àä !?éðòä ïî ìèBð Y"äøîø!é"äøì ¥¦¤¨¦¨¨§©¥¥¦
óBñ óBñ !?älçzëì ïúBðå ìèBð ,úéìîøk úte÷ñà àlà¤¨¦§©©§§¦¥§¥§©§¦¨
àîìòa øeèt íB÷î äte÷ñà àlà Y !àúéà àäéî àøeqéà¦¨¦¨¦¨¤¨¦§¨§§§¨§¨

déa úéìc ïBâk ,àeäãìò 'ãáø àúà éëc àä éëå .' §§¥¥©§¦¨§¦£¨©
Ba ïéàL íB÷î :ïðçBé éaø øîà éîécãìò 'ãíéçôè ' ¦¦£©©¦¨¨¨¤¥©§¨¦

ózëì íéaøä úeLø éðáìå ãéçiä úeLø éðáì øzeî Y¨¦§¥§©¨¦§¦§¥§¨©¦§©¥
ìBhé àlL ãáìáe" øî øîà .eôéìçé àlL ãáìáe ,åéìò̈¨¦§©¤Ÿ©£¦¨©©¦§©¤Ÿ¦
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zay(iying meil)

ì ïåekúðúBaLdziay zepwl -çépäå ,íéaøä úeLøaz`Báeøéò ¦§©¥¦§¦§¨©¦§¦¦©¥
,aexirl creind oefnd -øBaam` ,dziayd mewn ci lr `vnpd §
íéçôè äøNòî äìòîì,[jenqa x`aziy itk],áeøéò Báeøéòitl §©§¨¥£¨¨§¨¦¥¥

elk`le dziayd mewnl e`iadle xead jezn zaya e`ivedl lekiy
m` la` .my,áeøéò Báeøéò ïéà ,íéçôè äøNòî ähîìmewny itl §©¨¥£¨¨§¨¦¥¥¥

,cigid zeyxa `vnp eaexir eli`e ,miaxd zeyxa `ed dziayd
jkitle ,miaxd zeyxl cigid zeyxn aexird z` `ivedl el xeq`e

.my ezziay dpw `l
miiqn `ed df it lre ,`ziixad zpeek z` xxan `pzn xa `c` ax

:`pzn xa `c` ax xxan .`iyewd z`éîc éëéä,xaecn dna - ¥¦¨¥
àîéìéàxaecn `ziixad lkay xn`p m` -déa úéàc øBáayiy-] ¦¥¨§§¦¥

wner [eaäøNò,migtheepipyy dnäìòîì'eaexir migth dxyrn £¨¨§©§¨
,xnelk ,aexird lr `ed aqen 'aexirdéáúBàå éàìãcz` gipdy - §©§¥§§¥

,xead rwxwn migth dxyr lrn ,xead daeba aexirdeepipyy dn
ähîì'eyexit ,'aexir eaexir oi` migth dxyrndéáúBàå éàzúc §©¨§©§¥§§¥

ly mipezgzd migth dxyr jeza egipde aexird z` cixedy ±
,dyw ok m`y itl ,jk yxtl oi` ixd .xeadél äîe äìòîì él äî©¦§©§¨©¦

ähîìegipd m` oiae ,xead daeba egipd m` oia yi welig dfi` ± §©¨
ixd ,migth dxyr `ed xead wnere li`ed `ld ,xead wnera
`dzy oiekzde li`ede ,`ed cigid zeyx elek ,dhnle xead ztyn
`l` xead zty lr aexird z` gipd `le miaxd zeyxa ezziay

y `vnp ,ekezaàeäzeayl oiekzd,ãçà íB÷îazeyxa ,xnelk §¨¤¨
,miaxdåeli`,àeä øçà íB÷îa ,Báeøéò`ed cigid zeyxa ,xnelk §¥§¨©¥

gpen `edy mewnd on aexird z` zaya `ivedl leki epi`e ,gpen
.aexir eaexir oi` df ote`ae ,dziayd mewna elke`le my

åàì àlàmigth dxyrn dlrnl' `yixa epipyy dn i`ce `l` ± ¤¨¨
xaecn ,'aexir eaexirdéa úéìc øBáa[ea oi`y-]äøNòmigth §§¥¥£¨¨

,wneréðz÷å[epipye-],'áeøéò Báeøéò'itl `ed mrhd jgxk lre §¨¨¥¥¥
`le xead jezn aexird z` zaya `ivedl leki `edymewna elk

xea edf 'migth dxyrn dhnl' `tiqa epipyy dne] dziayd
zeyx `ede ,dxyr llg el yie migth dxyrn dhnl ezirwxwy
aexird z` `ivedl leki epi` ixdy ,aexir eaexir oi` jkle ,cigid

.[miaxd zeyxa ezziay mewnl xeadnàîìà,jkn gken - ©§¨
y÷çcä éãé ìò LéîLz,xeaa miaxd zeyx ipa lydéîL[aygp-] ©§¦©§¥©§©§¥

,LéîLz.miaxd zeyxk epic ,miaxd zeyx ipal ynyn xeady oeike ©§¦
yinyz epi` xead jkle ,yinyz epi` wgcd ici lr yinyz m`y
aexird z` `ivedl xeq` opaxcn ixd ,zilnxkk epice miaxd
cg` mewna `edy `vnpe ,miaxd zeyx `edy dziayd mewnl
`ax lr dywe .aexir eaexiry epipy j`ide ,xg` mewna eaexire

.zilnxk `id ixd ,migth dxyrn zegt dwenrd `neby xn`y
:mipte` ipya uxzn `axdéì épLî ïéðîæ`ax el uxiz minrtl - ¦§¦§©¥¥

,[`pzn xa `c` axl]Báeøéòå àeämi`vnp,úéìîøëadn ,xnelk §¥§©§§¦
zeyx eyexit oi` ,'miaxd zeyxa zeayl oiekzp' `ziixaa epipyy
oebk zilnxka `vnpd xeaa xaecne ,zilnxk `l` ynn miaxd
xeaa oi`yk ok lre .xead zty lr zeayl oiekzp `ede ,drwa
aexird mbe dziayd mewn mby itl ,aexir eaexir migth dxyr

.zilnxka mi`vnpå,'miaxd zeyxa zeayl oiekzp' xn`y `pzd §
éànàdì éø÷zilnxkl `xw recn -dðéàL éôì ,'íéaøä úeLø' ©©¨¥¨§¨©¦§¦¤¥¨

,ãéçiä úeLøm`y epipyy dny ,jka yibcdl `a `pzd ,xnelk §©¨¦
`l m` wx xn`p df oic ,aexir eaexir oi` migth dxyr xead wner
xvga `vnpd xeaa eaexir z` ozp m` la` .cigid zeyxa xead did
oipr lka ,xead zty lry xvga zeayl oiekzpe cigid zeyx `idy
,cigid zeyxn wlg `ed xead s` df ote`a ixdy ,aexir eaexir

.ezziay mewnl xeadn aexird z` `ivedl i`yxe
déì épLî ïéðîæå,`ax el uxiz minrtle -,íéaøä úeLøa àeä §¦§¦§©¥¥¦§¨©¦

eyexit ok` ,'miaxd zeyxa zeayl oiekzp' epipyy dn ,xnelk
,ynn miaxd zeyx,úéìîøëa Báeøéòåxeaa `vnp aexird ixdy §¥§©§§¦

ipa yinyzy itl ,`ax zhiyl zilnxk `ede ,dxyr wenr epi`y
.miaxd zeyxn wlg epi`e yinyz aygp epi` df xeaa miaxd zeyx

,àéä éaøåepi` ixde aexir eaexir recn dyw `l z`f lkae ,xnelk §©¦¦
`ziixady itl ,ezziay mewnl aexird z` zaya `iadl leki

iax zhiya diepyøîàcoiaexira [xn`y-](.bl),àeäL øác ìk §¨©¨¨¨¤
zaya xeq`úeáL íeMî,opaxcåéìò eøæb àìexqe`l minkgïéa ¦§Ÿ¨§¨¨¥

úBLîMädrya `weec `l` ,dlil wtq mei wtq `edy onfa - ©§¨
zay i`ce `edyz` `ivedl xeq` dnvr zayay it lr s` okle .

zeyxay] ezziay mewn l` [zilnxk `edy] xead jezn aexird
ly zeynyd oiaa `ed aexird zelg onfe li`ed mewn lkn ,[miaxd
`l` epi` miaxd zeyxl zilnxkn `ivedl xeqi`de ,zayd zqipk
aexird z` qipkdl xzen did zeynyd oiaay `vnpe ,cala 'zeay'
on gikedl oi`e .aexir eaexir jkitl ,elke`le ezziay mewn l`

.miaxd zeyxk dpic miaxd zeyxa `neby `ziixad
:`pzn xa `c` axl xn`e `ax siqed .ezhiyl di`x `ian `axàìå§Ÿ

àîéz,[xn`z l`e-]Cì àðéçãî à÷ ééeçcz` izvxizy dny ± ¥¨©¥¨©§¦¨¨
jka izpeekzp `l ,z`ady zeziixad on ilr ziywdy zeiyewd
`neby iia`k `id zn`d la` ,cala jizeiyew z` zegcl `l`

,ok xn`z l` .miaxd zeyx md dxyrn zegt mwnery xeaeàlà¤¨
aCì àðéîà÷ à÷åczn`d `id jk ,xnelk ,[jl xne` ip`±] ©§¨¨£¦¨¨

`nebde xead jkitle ,yinyz `xwp epi` wgcd ici lry yinyzy
.miaxd zeyx mpi`ïðúcdpyna(:w oldl),íéî ÷÷ø äéä íàznc` ± ¦§©¦¨¨§¨©¦

,dilrn mitv mine ,hihe ytxBa úëläî íéaøä úeLøezeyx ipa - §¨©¦§©¤¤
,mdilbxa wwx eze`a mixaer miaxd÷øBfäutgdëBúìxareòaøà ©¥§¨©§©

,áéiç ,úBnà.dxenb miaxd zeyx `idy itlàeä änëåxeriy ©©¨§©¨
ly ewneríéî ÷÷ø,miaxd zeyx aygiiyíéçôè äøNòî úBçt §¨©¦¨¥£¨¨§¨¦

dpynd zxfeg .zilnxk `ed ixd ,jkn xzei wenr `ed m` la` .min
:zxne`e dixac lr÷øBfä ,Ba úëläî íéaøä úeLøL íéî ÷÷øe§¨©¦¤§¨©¦§©¤¤©¥

utgBëBúìxare.áéiç ,úBnà òaøà §©§©©©¨
:di`xd z` miiqne ,dpyna zelitkd z` x`an `axàîìLaoaen - ¦§¨¨

`pzd dpy recn xacd÷÷ø',min÷÷ø'minéðîéæ éøzizy-] §¨§¨§¥¦§¥
y meyn ,[minrtãçzeyx `idy eprinydl ok dpy [zg` mrt-] ©

miaxdãçå ,änçä úBîéa`idy eprinydl ok dpy [zxg` mrte-] ¦©©¨§©
miaxd zeyxàëéøöe ,íéîLbä úBîéa,z`f eprinydl jxvede - ¦©§¨¦§¦¨
ïðéòîLà éàcwx df oic eprinyn `pzd did m`y -,änçä úBîéa §¦©§§¦©¦©©¨

dtewzay itl ,miaxd zeyxk dpic dngd zenia wxy ,xne` iziid
meyn ,miaxd z` zynyn `id ixd z`féøeø÷ì éLðéà éãéáòc©£¦¦¦§¥§¨¥

eäéLôðmnvr xxwl ick wwxd jeza jldl miieyr miyp`y - ©§©§
,megdníéîLbä úBîéa ìáà,xxwzdl mikixv mpi`yîéàà- £¨¦©§¨¦¥¨

y ,xne` iziidàì.miaxd zeyx aygpïðéòîLà éàådid m`e - Ÿ§¦©§§¦©
wx df oic eprinyn `pzd,íéîLbä úBîéazenia wxy ,xne` iziid ¦©§¨¦

c oeik ,`id miaxd zeyx minybdépèîc ábàúéçðå éøwî ó± ©©¦§©¥¦§¥§¨¦
zeyxa `vnpd hihdn jlkeln xak miaxd zeyxa xaerde li`edy

,ea jlie wwxl cxiy zexwl lelr ,dnvr miaxdänçä úBîéa ìáà£¨¦©©¨
,miklklzn mpi` my mixaerde ,miaxd zeyxa hih `vnp `ly

e ,jlklzdl `ly ick wwxd jezl micxei mpi`y xn`p `nyàìŸ
okl ,miaxd zeyx aygpàëéøömiinrt eprinydl `pzd jxved - §¦¨

.wwx oic
àlà`pzd dpyy dn,'Celéä''ea zkldn miaxd zeyxy' ,xnelk ¤¨¦

éðîéæ éøz,dyw ,[miinrt-]éì änì,df ltka eprinydl `a dn - §¥¦§¥¨¨¦
,ea jxev miaxl yiy ote`a `weec xaecny cnll d`a ef oeyl ixd
did `tiqae ,`tiql cnlp epnne `yixa z`f azky jka ic ok m`e

.'aiig ekezl wxefd miaxd zeyxay min wwxe' dpyiy icåàì àlà¤¨¨
dpéî òîL`pzd hwpy dny ,ef zelitkn cenll yi i`ce `l` ± §©¦¨

wxy itl ,`weeca `ed ,'ea zkldn'÷çcä éãé ìò 'Celéä'dn ± ¦©§¥©§©
,wwx oebke ,mdl gep epi`y s` miieqn mewna mixaer miaxdydéîL§¥

[aygp-],Celéäla` .miaxd zeyxk oecip `diy mewn eze`l mxebe ¦
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`izni`nקמ cenr h sc ± oey`x wxtzekxa

åéìò Cøc.xie` DiA hilW `lC ,'in dlrnl FdiAbdW,x"dxxEhR mFwn iede:áéiç. ¤¤¨¨¤¦§¦§©§¨¦§¨¨¥¥£¦§¨¥§§©¨
xcd iM,DigP`lf` xEhR mFwn KxcC b"r`e:çð àì.dxiwr Dil `iede ,xEhR mFwnA ¦¨©©§¥§§¤¤§§£©¨¨¦§§§¨§¨¥£¦¨

x"dxA dgPde x"dxn:çð àëä.lr cnFrd ciA ,xEhR mFwnAdREwq`d:çeút çút ¥§©¨¨¦¨¨¨¦§§§©¨¥©¨¦§¨¤©¨©
'åë.FxiWkdW iFanA c"qw,iglAFigleEpiide .dREwq`d on miptl:DOYn `wC §¨¤¤§¥§¤¦§¤§¦§¦¦¨¦§¨§©§§¨¦©©

ax xn` `de !?uEgAn igl Dil zilC b"r`e§§¥¥¤¦¦©§¨¨©©
'ek `ng:çútä CBz.agx EpiidC ,iFan lW ¨¨©¤©¤¨§©§Ÿ©

dREwq`d:éøöBøézäì øçà éçì C.igNdW ¨¦§¨¨¦¤¦©¥§©¦¤©¤¦
dREwq`d cbp Dinzq iFaOd z` xiYOd©©¦¤©¨§¨¥¤¤¨¦§¨
cbp WOYWdl xEq` :xaqwe .dilr sEwfe§¨¨¤¨§¨¨©¨§¦§©¥¤¤

`N` ,igNdFCEgnxMid ied miptle inipRd ©¤¦¤¨¥©§¦¦§¦§¦¨¥¤¥
dvigOd:"ëåúáçø déa úéìc'ã.KWnA ©§¦¨§§¥¥Ÿ©§¤¤

Dnvrl zEWx Dpi` Kkitl ,dnFgd iaFr¦©¨§¦¨¥¨§§©§¨
igNd cbpM WOYWdl xYEnEFCEgn,oFvigd ¨§¦§©¥§¤¤©¤¦¥©¦

deW `EdWdREwq`llv`,x"dxLl oi`e ¤¨¤¨¦§¨¥¤§¥§
,o`MnE o`MOW dnFgd iaFrn lFcB igl¤¦¨¥¦©¨¤¦¨¦¨

xYip iFaOd mdAW:úte÷ñàa àëäéBáî ¤¨¤©¨¦¨¨¨§¦§©¨
ïðé÷ñò.FxWkdW iFanA `l la` ,Yxn`wcM ¨§¦©¦§¨¨§©§£¨Ÿ§¨¤¤§¥

.dxFwA FxWkdW iFanA `N` iglAzxFwe §¤¦¤¨§¨¤¤§¥§¨§©
oiaExirC w"tA ,gth DAgx xEriW iFaOd)sC ©¨¦¨§¨¤©§§¥¦©

:bi.(dREwq`deiaFregzRdmiagx `nzQn §¨¦§¨§¦©¤©¦§¨¨§¨¦
n gzRd iaFr lW Fivg `vnp .mdFivge dxFw ¥¦§¨¤§¤¦©¤©§¤§¤§

mipR iRlM dxFTd giPdW oFbkE ,dxFwn Fpi ¥̀§¤§¤¦¦©©¨§©¥§¦
,miptlM - gEzR gzR :KMld .iFaOd cvl§©©¨¦§¨¤©¨©§¦§¦

cFgnDl xaqe ,miptle dxFw lW oFvigd ¥©¦¤¨§¦§¦§¨©¨
c"nMF` "dxFTd zgY WOYWdl xYEn" §¨§¦§©¥©©©¨

" mrh mEXn`xMiddWxtncM "xaNn ¦©©©¤¥¨¦§©§¦§¨¥
oiaExirA EdiiYbElR)sCg:,(dxFwC mEXn i` §§©§§¥¦©¦¦§¨

cxFi oFvigd DCEg" opixn`C ,dvign mEXn¦§¦¨§¨§¦©¨©¦¥
"mzFqe:ìeòð çút.zlCdeswFWiptA §¥¤©¨§©¤¤¥¦§¥

uEg dREwq`d lke ,zinipRd dREwq`dzlCloeikC .dxFTd zgY ENit`e ,uEglM - ¨¦§¨©§¦¦§¨¨¦§¨©¤¤§©©£¦©©©¨§¥¨
mYqpCllg oiA oi`W dvign lkC ,mzFqe cxFi xninl `Mile ,dxFw Dl dlhA iFaOd §¦§©©¨¨§¨¨¨§¥¨§¥©¥§¥§¨§¦¨¤¥¥£©

zFvigOdc`nwF` `l ikdlE .zig` cFB zxFY EdA `kiiW `le ,zFvign opi` - ' ©§¦¥¨§¦§¨©§¨§©©¥§¨¦Ÿ§¨
zREwq`AFl Wi FNW gzR ziA mzqC ,ziAsFwWnFNEM gzRd iaFr `vnpe ,dlrnln §¦§©©¦¦§¨©¦¤©¤¥©§¦§©§¨§¦§¨¦©¤©

llgA Wi ixdW ,mzFqe cxFi opixn` lErp gzR ENit`e ,dxFwnFiarczlCd on ' §¤©£¦¤©¨¨§¦©¥§¥¤£¥¥©£©¨§¦©¤¤
znizqlivnC d"de .dxwYd iR`nwF`lagxA oi`W `N` ,dxFwn FNEMFiarc.' ¦§¦©¦©¦§¨§§¨¥§§¨§¤¤¨¤¥§Ÿ©¨§

zFgR Fpi` dnFgd iaFr mzqC mEXn `N`cn':úéa úte÷ñàa..dxFwn gzR FNEMW ¤¨¦¦§¨¦©¨¥¨¦§¦§©©¦¤¤©§¤
dxiwW oFbM - uEglM lErp gztC `nrh EpiideENi`C .zFxFw iYWA gzRd iaFr §©§©§¨§¤©¨§©§¤¥¨¦©¤©¦§¥§¦

DA WIW dxwYclHanE zlC zlirp iz` `l Eze "mzFqe cxFi" DA opixn` ',dvigOl ¦§¨¤¥¨¨§¦©¨¥§¥§¨¨¥§¦©¤¤§©¥©§¦¨
swFW `Ed ENit`edxWkEd `le ,`id dxvw iFan zxFwC ,iFanl inC `lC .Fzirvn`A ©£¦¥§¤§¨¦§¨¨¥§¨§©¨§¨¨¦§Ÿ§§¨

- lErp gzR :KMld .iFanl `N`zxwY la` .iFan Dil lf` `dC ,dxFw zxFYn dlhA ¤¨§¨¦§¨¤©¨¨§¨¦©¨§¨£©¥¨£¨¦§©
cdlhA `l 'zcixiDznizq"nldC ,zlC zlirpAncFB :`EdcEaleotFcedOEwr Ÿ¨§¨§¦©§¦¨¨¦§¦©¤¤©§¨§¤£¨

c mFwnA`le rAx` FfA `le rAx` FfA oi`W Eed zFxFw iYWC mEXn `nrh `kde .' ¦§§¨¨©§¨¦¦§¥¨¤¥§©§©§Ÿ§©§©§Ÿ
b odipiAoi`C oeikC ,miptlM - gEzR gzR :KMld .rvn`A lrFp zFidl oTEzn zlCde ' ¥¥¤§©¤¤§¨¦§¥¨¤§©¦§¨¤©¨©§¦§¦§¥¨§¥

b mdipiADA zi` `YWd `dC ,mzFqe cxFi oFvigd ditE `cgM iede ,cEal opixn` ' ¥¥¤¨§¦©¨§¨¥©£¨¦¨©¦¥§¥§¨¨§¨¦¨
c':õeçìk ìeòð çút.rvn`aC oeiMowNgnE odipiA wiqtn `Ed - `vnp `Ed,FGn Ff ¤©¨§©¥¨§¨¤§©¦§¨©§¦¥¥¤§©§¨¦

dpFvigA xninl `Mile ,cEal odA xnFl cgi zF`xp opi`W`dC - mzFqe cxFi diR ¤¥¨¦§©©©¨¤¨§¥¨§¥©©¦¨¦¨¥§¥§¨
DA zilc':ääBáb äte÷ñà äúéä íàåé'åë '.`ziixaC mixg`C `zNinC `tiq ¥¨§¦¨§¨¦§¨§¨¥¨§¦§¨©£¥¦§¨©§¨

Dl hiwp xcde .lirlC,DWExtl"xn xn`" FnM:dîöòì úeLø.DA oilhlhn oi`e ¦§¥§¨©¨¥¨§¨¨§¨©©§§©§¨§¥§©§§¦¨
i"dx mdipWC aB lr s`e ,ziAd on ENit`:î"ø äéä øîBà.opixn`cM ,mixg` `EdC £¦¦©©¦§©©©¦§¥¤¥¨¨§£¥¦¦§¨§¦©

zFixFdA*:úçà úeLø ïäå.odipWC,i"dxDFaB dfe KEnp dGW `N`:é"äøa ãenò ïBâk §¨§¥§©©¦§¥¤¤¨¤¤¨§¤¨©§©¦
'åë.xvgd on eilr sYkl xEq`:ø"äøa ìz íeMî.i DFaBagxe 'c,cigId zEWx iedC ' ¨§©¥¨¨¦¤¨¥¦¥¦¨©§¨¨§¨¥§©¨¦

eilr sYkl miAxd zEWxn `ziixF`C `aEIg `Mi`C: §¦¨¦¨§©§¨¥§¨©¦§©¥¨¨
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â"òà± 'ek igl dil zilc`le .igla exiykdy iean ztewq`a ixiinc c"qc :i"yxt

,dtewq` lka ixiinc d`xp `l` .zia ztewq`a mlerl :jenqa xn`wcn ,`xidp

epi` xvge ziac .iean meyn ± "igl dil zilc b"r`" hwpe .xvgc oia ziac oia ieanc oia

igle o`kn igla oixzip inp xvge ziac meyn igl hwp :p"` .miqta `l` ,dxewe igla xzip

,dnegd iaer cbpk dtewq` `niiwc ixiine .o`kn

zlcde ,gztd jez `edy miigl oia epiidc

:ikdle .mipt cv ly dnegd iaer lv` zcner

dxenb i"dx iaer eze`y ,miptlk gezt gzt

iaern zevign 'a ;zevign 'b dl yiy ,`id

cvny t"r` .mipt cvl ziyilye ,dnegd

gztdy oeik :d"t` ,e`elna uext `ed ziriax

'c el yiy miptay dnl iaer eze` ± lha gezt

lerp `edy oeikc ± ueglk lerp gzt .zevign

e`elna uxtpk iede ,miptay dnl lha epi`

i"dx `dc ± ueglk `wec e`le .xeq`d mewnl

zevign 'b dl yiy oeik ,`ziixe`cn `id dxenb

± "ueglk" ixw `l` .uegle myn lhlhl xeq`e

miptan lhlhl xeq`e ,miptlk dpi`y itl

yi :p"` .zlca yi m` awp jxc gztd iaerl

la` ,zilnxkl gezty oebk ± "ueglk" ayiil

± dnegd iaerl ueg x"dxa dlek dtewq`a

gzt elit` ± 'b deab e`l i`c ,`nwe`l `kil

'b deab i`e .x"dx iedc ,ueglk `ied gezt

ueglk `l `ied `le ,`id zilnxk ± 'c dagxe

xeht mewn ± 'c dagx dpi` m`e .miptlk `le

`niiw i`e .ueglke miptlk `ed mlerle ,`ed

:z"`e .miptlk `ed mlerl k"` ± miptl dlek

b"r`" jixt i`n k"` ,zia ztewq`a ixiinc oeik

`nzqn zia ztewq` `de "igl dil zilc

,ixii` dxewn epi`a k"rc :i"xe`e ± !"mzeqe cxei dxwz it" xninl ol zi`e ,`ed dxewn

miptlk inp lerp gzt elit` ± dxewnac:êåúxg` igl jixv 'c ea oi`y t"r` gztd

± exizdloiaexirc `nw 'ta dl iwenc ,`axl :z"`e)mye .h sc(gezta `wec epiidc

`lc inp iia`le !x"dxl gezta `kd iwel ,xerpe epin z` oin `vnc meyn ,zilnxkl

oiaexirc w"tac 'b deab dtewq`a iwep ,x"dxl gezt oia zilnxkl gezt oia mzd biltn

)my f"b(dtewq` `kilca e` ,'c dtewq` `kilca exizdl xg` igl jixvc `d iia` iwen

inp lerp elit` ± k"`c ,ikd inwe`l ivn `lc :l"ie ?`"ra iiepyl ax wigc i`n`e .llk

inp lerp elit` d"` :jxtinl ivn ded ± "'c dia zilc `niz ike" xn`w ike .miptlk:

øîàztewq`a `kd ax xn` dcedi ax± opiwqr ieangzt iean ztewq`a `wec

ixdy ± dxewl v"` df ieany t"r` ,ieand z` xizdl die`x dxewdy oeik ± miptlk gezt

sxhvn ± ieand z` xizdl die`xy oeik n"n ± ziriaxa zlcde gztdy ,zevign 'c el yi

die`x dpi` dxewdy oeik ,ziae xvg ztewq`a la` .migth 'c dxewn eli`k iede ,cgi

`kd hwp `wece .divg `l` dxewn epi`e li`ed ,ueglk ied gezt gzt elit` ± my xizdl

.'c dagx gztd `idy dtewq` mzqc ,miptlk lerp elit` ± dxewn dlekac ,dxewn eivg

iaerl ueg zcnera ixiin mzd ± 'c dagx dpi`a w"z da ixii`c dtewq` iwe`c ab lr s`

eceg :ax xaqwc ,miptlk ied lerp elit` ± ueg itlk la` ,mipt itlk eiexiw `wece .gztd

oiaexirc w"ta wiqnck ,mzeqe cxei oevigd):g sc.(dxewn '` gth hwpnl ivn iedc d"de

zlcd cr gth eze` ly oevigd ecegn rax`n zegt `diy cala ,ervn`a eiexiwe:

äøéæâx"dxa lz meyn.`ai `lc ,lhlhl n"x xq` `l diilrl zianc :i"x xne`

`wec `l` ,ikda iypi` erh `le `zvign xkpinc ,diilrl x"dxn jka lhlhl

"zebb lk" yixae .zevign `kilc ,x"dxa lz eh` xfb i"dxa lz)mye :ht sc oiaexir(

mixace zyzkn `l la` ,iriawc migixd zn`e cenr oebk `l` n"x xn` `lc :yxtn

yixa gkenck ,miax iabl elit` eizexifba n"xk l"iwc b"r`c :i"x xne`e .milhlhnd

"t"r`").fp 'c zeaezk(`la zg` dry 'it` ezy` zedydl xeq` :n"x xn`c `d iab

"zebb lk" 'tac ,n"xk dkld oi` ± `kd .daezk)mye .`v 'c oiaexir(ezayy milkl od zg` zeyx ± zetitxw '`e zexvg '`e zebb '` :xn`we ,dilr biltc y"xk dkld `icda opiwqt

xvgl bbn lhlhl ixye ,okeza:
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íéøçà" .çð Y àëä ,çð àì íúä Y !áéiç Y åéìò Cøc¤¤¨¨©¨¨¨¨¨¨¨¨£¥¦
çútäL ïîæa ,úBieLø ézL úLnLî äte÷ñà :íéøîBà§¦¦§¨§©¤¤§¥§¦§©¤©¤©
úéìc áb ìò óàå ."õeçìk Y ìeòð çút ,íéðôìk Y çeúẗ©§¦§¦¤©¨§©§©©©§¥
CBz :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîàäå !?éçì déì¥¤¦§¨¨©©¨¨©§¨¨©©

éøö çútädéa úéìc :àîéz éëå !Bøézäì øçà éçì Cã' ©¤©¨¦¤¦©¥§©¦§¦¥¨§¥¥
ìòã,çútä CBz :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîàäå Y ' ©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©©¤©

Ba ïéàL ô"òàãìò 'ãéøö Y 'Y !Bøézäì øçà éçì C ¤¥©¨¦¤¦©¥§©¦
àëä :áø øîà äãeäé áø øîàúte÷ñéàa,ïðé÷ñò éBáî ¨©©§¨¨©©¨¨¦§¦©¨¨§¦©

,äøB÷î BðéàL Béöçå äøB÷î Béöçåéeøé÷åçút ;íéðt étìk ¤§§¤§¤§¤¥§¤§¥Ÿ§©¥§¦¤©
:øîà éLà áø .õeçìk Y ìeòð çút ,íéðôìk Y çeúẗ©§¦§¦¤©¨§©©©¦¨©

ïBâëe ,ïðé÷ñò úéa úte÷ñéàa íìBòìdøéwLúBøB÷ ézLa §¨¦§¦©©¦¨§¦©§¤¥¨¦§¥
ìL Bæì Bæ ïéa ïéàå ,äòaøà Bæa ïéàå äòaøà Bæa ïéàL,äL ¤¥§©§¨¨§¥§©§¨¨§¥¥§§¨

úìãå.õeçìk Y ìeòð çút ,íéðôìk Y çeút çút ;òöîàa §¤¤¨¤§©¤©¨©§¦§¦¤©¨§©
ääBáb äte÷ñéà äúéä íàå"éäáçøe 'ãúeLø Bæ éøä Y ' §¦¨§¨¦§¨§¨§¨¨£¥§

áø øîàc .éîécáà øa ÷çöé áøì déì òéiñî ."dîöòì§©§¨§©©¥§©¦§¨©©§¦¦§¨©©
äzàL íB÷î ìk :øéàî éaø äéä øîBà ,éîécáà øa ÷çöé¦§¨©©§¦¦¥¨¨©¦¥¦¨¨¤©¨

àöBîádBáb é"äøa ãenò ïBâk ,úçà úeLø ïäå úBieLø ' ¥§§¥§©©§©¦¨©
éáçøå 'ã.ø"äøa ìz íeMî äøéæb ,åéìò ózëì øeñà Y ' §¨¨¨§©¥¨¨§¥¨¦¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zay(iyiy meil)

åéìò Cøc`ede ,migth dxyrn dlrnl `edy ,ey`xn dlrnl - ¤¤¨¨
,dxyrn dhnl egipde ,xeht mewn,áéiçmewn jxc xary it lr s` ©¨

.xeht ,xeht mewn jxc xaeryky x`ean `ziixaay dywe ,xeht
:`xnbd zvxzníúäit lr s` ,eilr xaic `axy ote`a ,my ± ¨¨

ixd mewn lkn ,xeht mewn jxc xar utgdyçð àì,xeht mewna Ÿ¨
`vnpe ,aeig mewn `edy migth dxyrn dhnl dzid dgpdd `l`

la` .aiig jkitle ,miaxd zeyxa gipd mbe xwr mbyàëä[o`k-] ¨¨
utgd ixd ,`ziixaaçð,xeht mewn `edy dtewq`d lr cnerd cia ¨

.xeht jkle
lirl `ziixaa epipy .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbd(.e):

äte÷ñà ,íéøîBà íéøçà[oztn-],úBéeLø ézL úLnLî,xnelk £¥¦§¦¦§¨§©¤¤§¥§
,cvik .miaxd zeyx minrtle ,cigid zeyx `id minrtlïîæa¦§©

,çeút çútäL`id ixdíéðôìkdyke ,cigid zeyxk -,ìeòð çút ¤©¤©¨©§¦§¦¤©¨
`id ixdõeçìk.miaxd zeyxk - §©

xaq dywnd .miptlk `id ixd gezt gztdyk recn dywn `xnbd
`vnpd ,agx igl ici lr eze` exizdy iean ly dtewqi`a xaecny
wlg ziyrp dtewqi`d gezt gztdyke .dagex lkl dtewqi`d lr
ly igld ici lr da lehlhd xzede ,cigid zeyx `ide ,ieandn
zeyxk dtewqi`d oic gezt gztdyk ike :`xnbd dywn .ieand

,cigiddéì úéìc áb ìò óàåcer dtewqi`l oi`y -éçìezty cbpk §©©©§¥¥¤¦
,dtewqi`d ly dpevigdøîàäå[xn` ixde-]àéøeb øa àîç áø §¨¨©©¨¨©§¨

çútä CBz ,áø øîà,dtewqi`d agex epiidc ,ieand lyéøöéçì C ¨©©©¤©¨¦¤¦
øçàick dpevigd eztyaBøézäìmb lehlhd z` xizdl ick ± ©¥§©¦

gezt ieand gzt m` elit` epiide ,dnvr dtewqi`d ly ghya
xizn epi` dtewqi`d agex lkl cnerd igldy itl ,mrhde .`ed
ieand jeza ,xnelk ,cala miptle iniptd ecegn `l` lehlhd z`

.envr
àîéz éëådtewqi`a xaecn `ziixaay [xn`z `nye-]déa úéìc §¦¥¨§¥¥

da oi`y -äòaøà ìò äòaøàgztd cvny dnegdy oebk ,migth ©§¨¨©©§¨¨
[iglk dpicy] o`kne o`kn,migth drax`n zegt diar ,

,dnvrl zeyx dpi` okle ,dnegd iccv ipy oia z`vnp dtewqi`de
dnegd ly oevigd dceg cbpk s` gezt gztdyk lhlhl xzene

,miaxd zeyx cvay dtewq`d ztya cneryøîàäå[xn` ixde-] §¨¨©
çútä CBz ,áø øîà àéøeb øa àîç áø,ieand lyïéàL ét ìò óà ©¨¨©§¨¨©©©¤©©©¦¤¥

äòaøà ìò äòaøà Ba,migthéøö,Bøézäì øçà éçì Cxzip epi`e ©§¨¨©©§¨¨¨¦¤¦©¥§©¦
.ieand ly igla
:`xnbd zvxznàëä ,áø øîà äãeäé áø øîà,`ziixaa o`k - ¨©©§¨¨©©¨¨

ok`ïðé÷ñò éBáî úte÷ñéàaxykedy ieana `l j` ,xaecn - §¦§©¨¨§¦©
y xaecne ,dxewa xykedy `l` ,iglaBéöçdtewqi`d lyäøB÷î ¤§§¤

,dxewa,äøB÷î BðéàL Béöçåxeriydy itl ,`ed jk mzqd on oky §¤§¤¥§¤
gzte dtewqi`d eli`e ,cala gth `ed dagexa dxewl jxvpd

,df xeriyn xzei md miagx llk jxca ieandey xaecnBéeøé÷± ¥
zgpen ,ieand zxewíéðt étìk,dtewqi`d ly iniptd ecva ± §©¥§¦

dyk ,okle .[b xeiv] ieand cvl ,xnelkçútieand lyçeútoic ¤©¨©
dtewqi`díéðôìkgezt gztdyk ixdy ,ieand jez enk ± §¦§¦

da lhlhl xzen jkle ,ieanl zekiiy dilry dxewde dtewqi`d
z` dxizn dxewdy oeiky ,envr ieana lehlhd oick dxewd zgz

m` j` .dizgzny dtewq`d z` mb `id dxizn ,ieandçútieand ¤©

,ìeòð,ieand cvl dtewqi`d ly iniptd cvd iptl zxbqp zlcde ¨
dtewq`d lk oic df ote`a ,zlcl ueg `ed dtewqi`d ghy lke

õeçìkitl ,dxewd zgz s` lhlhl xeq`e ,miaxd zeyxk ± §©
aeye ieand on dtewqi`d jka dwqtp ixd dlerp zlcde li`edy
my dpnn lhazpe ,ieand mr zekiiy dtewqi`d lrny dxewl oi`

.dizgzny dtewqi`d z` dxizn dpi` mb jkitle ,zxznd dxew
:sqep uexiz d`ian `xnbdúéa úte÷ñéàa íìBòì ,øîà éMà áø©©¦¨©§¨§¦§©©¦

[zial dqipk oztn-]ïðé÷ñòdtewqi`d lky ,`ziixaa xaecn - ¨§¦©
,dxewnäøé÷L ïBâëedze`Bæa ïéàL ,úBøB÷ ézLazg` dxewa ± §¤¥¨¦§¥¤¥¨

agex ,caläòaøà,migthåmbBæa ïéàagex ,zxg`d dxewa ± ©§¨¨§¥¨
äòaøà,migthïéa ïéàådxewì BædxewBægeixìLäL,migthúìãå ©§¨¨§¥¥§§Ÿ¨§¤¤

zcner ziadòöîàaokle .zexewd izy oiay geixd zgz ± ¨¤§©
dyk,çeút çútzaygp ,zexewd oia dwiqtn dpi` zlcde ¤©¨©

dtewqi`díéðôìkzeaygp zexewd izyy itl ,da lhlhl xzene §¦§¦
drax` yi cgi zexew izy agexa ixde ,'ceal' oic zngn zg`k
zcxei dpevigd dxewd zty eli`k miaiygn jkitle ,migth
zevign rax`n ztwen dtewqi`dy `vnpe dtewqi`d z` znzeqe

dyk j` .[c xeiv]çútzexewd izy oiay xie`d zgz `vnpd,ìeòð ¤©¨
dtewqi`d oic ixdõeçìkiptn ,da lhlhl xeq`e ,miaxd zeyxk ± §©

zexewde li`ede ,efn ef ozwlgne zexewd izy oia dwiqtn zlcdy
oic zngn zexaegn od eli`k oze` oecl jiiy `l cgi ze`xp opi`
z` dqknd dxewa oi`e li`ede .dcal dxew lk mipc `l` ,'ceal'
ixd ,migth drax` lr drax` agex zlcl uegny dtewqi`d ghy
dtewqi`d cv z` znzeqe zcxei dzty eli`k da oecl xyt` i`
dpetd dciva dnezq dtewqi`dy `vnpe ,miaxd zeyxl dpetd

.[d xeiv] miaxd zeyxk dpic jkle ,miaxd zeyxl dgezte ieanl
dfi`a zxxane ,`ziixaay 'mixg`' ixac jynd z` zx`an `xnbd

zxg` cigid zeyxl zg` cigid zeyxn lhlhl xeq` ote`epipy .
lirl `ziixaa(.e):äøNò ääBáb äte÷ñéà äúéä íàåmigth §¦¨§¨¦§¨§¨£¨¨
äòaøà äáçøe,migth drax` lr,dîöòì úeLø Bæ éøä,xnelk §¨¨©§¨¨£¥§§©§¨

lka ,ziad enk cigid zeyx `id dtewqi`d df ote`ay it lr s`
on elit` dkezl lhlhl xeq`e dnvr ipta zeyx `id ixd z`f

:`xnbd zx`an .ziaddéì òéiñîreiq `iadl yi ef `ziixan - §©©¥
di`xeøîBà ,éîécáà øa ÷çöé áø øîàc ,éîécáà øa ÷çöé áøì§©¦§¨©©§¦¦§¨©©¦§¨©©§¦¦¥

øéàî éaø äéä,`ziixaa xkfend 'mixg`' `edy -äzàL íB÷î ìk ¨¨©¦¥¦¨¨¤©¨
úBéeLø ézL àöBî,efl ef zekenqúçà úeLø ïäå`l` ,opica ¥§¥§§¥§©©

,dpnid dkenp zxg`de ddeab zg`dyãenò ïBâk`vnpdaxvg §©§
`idy,ãéçiä úeLøcenrdeäøNò dBábmigthäòaøà áçøå §©¨¦¨©£¨¨§¨¨©§¨¨

,cigid zeyxk oecip envrl `ed mb ixde ,migthåéìò ózëì øeñà̈§©¥¨¨
,etizk lr excqle xefgl ick ,xvgd on xwrpy ie`yn eilr gipdl ±

íeMî äøéæba s` szkl `eai jk jezn `nyìzxtr znixr oink-] §¥¨¦¥
`vnpd [mipa`e,íéaøä úeLøaagxe migth dxyr deab `ede ¦§¨©¦

lzd mby aeygiy ,xnelk .cigid zeyxk epice drax` lr drax`
gipie ,dnvr miaxd zeyx mr zg` zeyx `ed ixd miaxd zeyxay
zeyxa zen` rax` xared `le] miaxd zeyxn xwrpy ie`yn eilr
miaxd zeyxn qipkn meyn dxezd on aiig df ote`a ixde ,[miaxd
enk xi`n iax ly ezrca `ziixaa epipyy `vnp .cigid zeyxl
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â"òà± 'ek igl dil zilc`le .igla exiykdy iean ztewq`a ixiinc c"qc :i"yxt

,dtewq` lka ixiinc d`xp `l` .zia ztewq`a mlerl :jenqa xn`wcn ,`xidp

epi` xvge ziac .iean meyn ± "igl dil zilc b"r`" hwpe .xvgc oia ziac oia ieanc oia

igle o`kn igla oixzip inp xvge ziac meyn igl hwp :p"` .miqta `l` ,dxewe igla xzip

,dnegd iaer cbpk dtewq` `niiwc ixiine .o`kn

zlcde ,gztd jez `edy miigl oia epiidc

:ikdle .mipt cv ly dnegd iaer lv` zcner

dxenb i"dx iaer eze`y ,miptlk gezt gzt

iaern zevign 'a ;zevign 'b dl yiy ,`id

cvny t"r` .mipt cvl ziyilye ,dnegd

gztdy oeik :d"t` ,e`elna uext `ed ziriax

'c el yiy miptay dnl iaer eze` ± lha gezt

lerp `edy oeikc ± ueglk lerp gzt .zevign

e`elna uxtpk iede ,miptay dnl lha epi`

i"dx `dc ± ueglk `wec e`le .xeq`d mewnl

zevign 'b dl yiy oeik ,`ziixe`cn `id dxenb

± "ueglk" ixw `l` .uegle myn lhlhl xeq`e

miptan lhlhl xeq`e ,miptlk dpi`y itl

yi :p"` .zlca yi m` awp jxc gztd iaerl

la` ,zilnxkl gezty oebk ± "ueglk" ayiil

± dnegd iaerl ueg x"dxa dlek dtewq`a

gzt elit` ± 'b deab e`l i`c ,`nwe`l `kil

'b deab i`e .x"dx iedc ,ueglk `ied gezt

ueglk `l `ied `le ,`id zilnxk ± 'c dagxe

xeht mewn ± 'c dagx dpi` m`e .miptlk `le

`niiw i`e .ueglke miptlk `ed mlerle ,`ed

:z"`e .miptlk `ed mlerl k"` ± miptl dlek

b"r`" jixt i`n k"` ,zia ztewq`a ixiinc oeik

`nzqn zia ztewq` `de "igl dil zilc

,ixii` dxewn epi`a k"rc :i"xe`e ± !"mzeqe cxei dxwz it" xninl ol zi`e ,`ed dxewn

miptlk inp lerp gzt elit` ± dxewnac:êåúxg` igl jixv 'c ea oi`y t"r` gztd

± exizdloiaexirc `nw 'ta dl iwenc ,`axl :z"`e)mye .h sc(gezta `wec epiidc

`lc inp iia`le !x"dxl gezta `kd iwel ,xerpe epin z` oin `vnc meyn ,zilnxkl

oiaexirc w"tac 'b deab dtewq`a iwep ,x"dxl gezt oia zilnxkl gezt oia mzd biltn

)my f"b(dtewq` `kilca e` ,'c dtewq` `kilca exizdl xg` igl jixvc `d iia` iwen

inp lerp elit` ± k"`c ,ikd inwe`l ivn `lc :l"ie ?`"ra iiepyl ax wigc i`n`e .llk

inp lerp elit` d"` :jxtinl ivn ded ± "'c dia zilc `niz ike" xn`w ike .miptlk:

øîàztewq`a `kd ax xn` dcedi ax± opiwqr ieangzt iean ztewq`a `wec

ixdy ± dxewl v"` df ieany t"r` ,ieand z` xizdl die`x dxewdy oeik ± miptlk gezt

sxhvn ± ieand z` xizdl die`xy oeik n"n ± ziriaxa zlcde gztdy ,zevign 'c el yi

die`x dpi` dxewdy oeik ,ziae xvg ztewq`a la` .migth 'c dxewn eli`k iede ,cgi

`kd hwp `wece .divg `l` dxewn epi`e li`ed ,ueglk ied gezt gzt elit` ± my xizdl

.'c dagx gztd `idy dtewq` mzqc ,miptlk lerp elit` ± dxewn dlekac ,dxewn eivg

iaerl ueg zcnera ixiin mzd ± 'c dagx dpi`a w"z da ixii`c dtewq` iwe`c ab lr s`

eceg :ax xaqwc ,miptlk ied lerp elit` ± ueg itlk la` ,mipt itlk eiexiw `wece .gztd

oiaexirc w"ta wiqnck ,mzeqe cxei oevigd):g sc.(dxewn '` gth hwpnl ivn iedc d"de

zlcd cr gth eze` ly oevigd ecegn rax`n zegt `diy cala ,ervn`a eiexiwe:

äøéæâx"dxa lz meyn.`ai `lc ,lhlhl n"x xq` `l diilrl zianc :i"x xne`

`wec `l` ,ikda iypi` erh `le `zvign xkpinc ,diilrl x"dxn jka lhlhl

"zebb lk" yixae .zevign `kilc ,x"dxa lz eh` xfb i"dxa lz)mye :ht sc oiaexir(

mixace zyzkn `l la` ,iriawc migixd zn`e cenr oebk `l` n"x xn` `lc :yxtn

yixa gkenck ,miax iabl elit` eizexifba n"xk l"iwc b"r`c :i"x xne`e .milhlhnd

"t"r`").fp 'c zeaezk(`la zg` dry 'it` ezy` zedydl xeq` :n"x xn`c `d iab

"zebb lk" 'tac ,n"xk dkld oi` ± `kd .daezk)mye .`v 'c oiaexir(ezayy milkl od zg` zeyx ± zetitxw '`e zexvg '`e zebb '` :xn`we ,dilr biltc y"xk dkld `icda opiwqt

xvgl bbn lhlhl ixye ,okeza:
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,epzpyna epipyy dn ike ,dyw ok m` ,zixiyreìéçúä íàcg` ¦¦§¦

,el` lknïé÷éñôî ïéàdgpnl jenq xaecn ,lltzdl ick oze` ¥©§¦¦
,dphwéåì ïa òLBäé éaøc àúáeéz éåäéz àîéðxn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§©¦§ª©¤¥¦

,iel oa ryedi iax ixac lr `kxit o`kn didzyòLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©
äçðnä úlôz ïîæ òébäL ïåék ,éåì ïa,dphw dgpn -íãàì øeñà ¤¥¦¥¨¤¦¦©§©§¦©©¦§¨¨¨¨¨

,äçðnä úlôz ìltúiL íãB÷ íeìk íBòèiLxeq`' oeyldne ¤¦§§¤¤¦§©¥§¦©©¦§¨
`l ligzd m` s`y rnyn 'melk merhljiyndl el xeq` ,lek

dgpnl jenq lek`l ligzd m`y x`ean dpyna eli`e ,ezcerqa
.ezcerq z` miiql el xzen ,dphw

:`xnbd zvxzn,àì`l` ,dphw dgpnl jenq dpynd zpeek oi` Ÿ
íìBòì,dzpeek,äìBãb äçðîì Ceîñjixv dphw dgpnl jenq j` §¨¨§¦§¨§¨

ryedi iax ixac lr `kxit oi` ok m`e ,ligzd xak m` s` wiqtdl
daxd zedy yi ixd el` mixac exq`p recn ziywdy dne .iel oa

onf daxd mikynpd miweqira dpynd zpeeky xnel yi ,meiaedn
xaecn zxetqz dpynd dxq`yúøBtñúaly,äNòìà ïadidy §¦§¤¤¤§¨¨

zcgeind zxetqzd z` cenll ick ax oenn xfite ,iax ly epzg
dxq` okle ,ax onf zkxe` ef zxetqze ,lecbd odkd xtzqdy
lk z` x`al yi oke .dlecb dgpnl jenq s` dligzdl dpynd

,epipyy dn ,epzpyna miiepyd miyrnd,'õçønì àìå'dpeekd §Ÿ©¤§¨
õçøîc àúléî àleëìuegxle ,ey`x segl ,ugxnd ipiipr lkl - §¨¦§¨§¤§¨

,epipyy dne .rifdle ,mippeve ming mina eteb,'é÷ñøeaì àìå'§Ÿ©§§¦
dpeekd,äìBãb é÷ñøeáìzligza mde zexer daxd da yiy §§§¦§¨

,epipyy dne .mceair,'ìBëàì àìå'epiidäìBãb äãeòña.dne §Ÿ¤¡¦§¨§¨
,epipyy,'ïécì àìå'epiid,ïéc úlçúalk z` renyl mikixvy §Ÿ©¦¦§¦©¦

.oicd ilra zeprh
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà á÷òé øa àçà áøzpeek ok` ©£¨©©£Ÿ¨©

oa ryedi iax ixac lr `kxit oi` okle ,dlecb dgpnl jenq dpynd
j` ,ielíìBòìdpyna xaecnïãéc úøBtñúadpi`y ,eply - §¨§¦§¤¦¨

e ,ax onf zkxe`éànà älçzëìrecn -áLé àìyi ixd ,xtzqdl §©§¦¨©©Ÿ¥¥
meyn ,lltzdl mbe xtzqdl mb meia onf witqnøáMé ànL äøéæb§¥¨¤¨¦¨¥

âefäcr zxetqzd jynze ,xg` bef ytgie jli xtqde ,mixtqn ly ©
,dpyna mix`eand miyrnd lka x`al yi oke .dgpn onf xeariy

,epipyy dn,'õçønì àìå'wx qpkp m` elit` xaecnàîìòa òéfäì §Ÿ©¤§¨§©¦©§¨§¨

e ,mina envr ugex epi`e ,ugxnd zia megn,àì éànà älçzëì§©§¦¨©©Ÿ
meynäôlòúé ànL äøéæb,epipyy dne .lltzi `le ,slrzi ±àìå' §¥¨¤¨¦§©§¨§Ÿ

,'é÷ñøeaìwx elit` epiidàîìòa éðeiòì,cala eizexer ze`xl - ©§§¦§©¥§¨§¨
e,àì éànà älçzëìmeyndéðéáæa àãéñt éæç àîìéc`ny - §©§¦¨©©Ÿ¦§¨¨¥§¥¨¦§¦¥

,elwlwzd eizexery ,eiwqra cqtd d`xiãéøhîecexh `die - ¦§¦
lltzi `le ,ezqpxt cqtd zngn exrva,epipyy dne .,'ìBëàì àìå'§Ÿ¤¡

elit` epiid,äpè÷ äceòñaeéúà àîìéc ,àì éànà älçzëì ¦§¨§©¨§©§¦¨©©Ÿ¦§¨¨¥
éëeLîàì.dgpn onf xeariy cr ,ezcerqa jyndl `eai `ny - §©§¥

,epipyy dne,'ïécì àìå'elit` epiid,ïécä øîâaerny xaky §Ÿ©¦¦§©©¦
mdl xzep `le ,xaca epzpe e`ype ,oicd ilra zeprh z` mipiicd

e ,ax onf jynp df oi`e ,oicd z` weqtl wx `l`àì éànà älçzëì§©§¦¨©©Ÿ
miyyegy meyn ,oicd z` ewqtiàîòè éæç àîléce`xi `ny - ¦§¨¨¥©£¨

,oica ycg mrhàðéc øúñåzligzl exfgie ,ewqty dn z` exzqie - §¨©¦¨
xeariy cr oicd jynie ,zipy oicd ilra zeprh z` el`yie ,oicd

.dgpn onf
jixv epi` ,el` mixacn cg`a weqrl ligzd m`y ,dpyna epipy
zl`ey .dyrnd zlgzd aygp izni`n zxxan `xnbd .wiqtdl

:`xnbdéúîéàîaygp,úøBtñz úìçúäjixv epi` ,ok dyr m`y ¥¥¨©©§¨©¦§¤
:`xnbd daiyn .wiqtdlúøBôòî çépiMî ,ïéáà áø øîàxceq - ¨©©¨¦¦¤©¦©©£¤

,åékøa ìò ïéøtñ ìL.eicba lr zexry elti `ly ick ¤©¨¦©¦§¨
:`xnbd zl`eyéúîéàîeaygp.õçøî úìçúä:`xnbd daiyn ¥¥¨©©§¨©¤§¨

epîéä Bzøôòî äøòiLî ,ïéáà áø øîà,eilrn exceq cixeiyn - ¨©©¨¦¦¤§¨¤©£¨§¥¤
.dvigxd z`xwl hyety oey`xd cbad `edy

:`xnbd zl`eyéúîéàîeaygp.é÷ñøea úìçúä:`xnbd daiyn ¥¥¨©©§¨©§§¦
øBL÷iLîeileexy z`,åéôéúk ïéa.ezk`lna ederixti `ly ick ¦¤¦§¥§¥¨

:`xnbd zl`eyéúîéàîeaygp.äìéëà úìçúä:`xnbd daiyn ¥¥¨©©§¨©£¦¨
åéãé ìBhiMî ,øîà áø.dcerqläøBâç øéziMî ,øîà àðéðç éaøå ©¨©¦¤¦¨¨§©¦£¦¨¨©¦¤©¦£¨

.dlihpd mcew da xebgy
:df oica `pipg iaxe ax ewlgp `ly zx`an `xnbdéâéìt àìå`le - §Ÿ§¦¦

`l` ,`pipg iaxe ax ewlgpàämixen` ,`pipg iax ixac -ïì,epl - ¨¨
ixve ,wfega epzxebg xebgl milibxd ,laa ipazrya dxizdl mik

.dcerqd zligzl zaygp dxebgd zxzde ,dlik`dàäåixace - §¨
mixen` ,axeäìmzxebg xebgl ebdp `ly ,l`xyi ux` ipa ,mdl - §

zligzl zaygp eici zlihp wx okle ,milke`yk dxizdle ,wfega
.dcerqd

laa ipa lv` dcerqd zligzl aygp dn `xnbd dx`iay xg`l
iabl laa ipa ly mpic dn iia` x`an ,mzxebg xebgl mibdepd

:dcerql mzxebg z` exizdy xg`l ziaxr zlitzéðä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¥
éàìáa ïéøáçzligza mzxebg xizdl mibdepd ,laaay epixag - ©§¦©§¨¥

,dcerqdøîàc ïàîìy xaeqd ,ryedi iaxl -úéáøò úlôzdpi` §©§¨©§¦©©§¦
`l` daegdéðééîä déì àøLc ïåék ,úeLøezxebg z` gzty oeik - §¥¨¦§¨¥¤§¨¥

,dcerqldéì ïðéçøèî àìezcerq wiqtdl eze` migixhn `l - Ÿ©§§¦©¥
.lltzi okn xg`le ezcerq miiqi `l` ,ezxebg xebgle

:`xnbd dywnøîàc ïàîìezlitzy xaeqd ,l`ilnb oaxl ike - §©§¨©
ziaxrdéì ïðéçøèî ,äáBç,lltzdle xebgl eze` migixhn -àäå ¨©§§¦©¥§¨

àîìò éleëìc äçðî úlôzmlek itly -íà ,ïðúe ,àéä äáBç §¦©¦§¨¦§¥¨§¨¨¦§©¦
eìéçúädcerqaïé÷éñôî ïéà,dgpn zlitzl,àðéðç éaø øîàå ¦§¦¥©§¦¦§¨©©¦£¦¨

`id dcerqd zlgzdy,BøBâç øéziMîxebgl edekixvd `le ¦¤©¦£
wiqtdl eze` migixhn `l daeg zlitza s`y ixd ,lltzdle
,lltzi jk xg`e ezcerq xenbi `l` ,exebg xizdy xg`l lltzdl
wxy iia` xn` recne ,l`ilnb oaxl ziaxr zlitza oicd `ede
eze` migixhn oi` ,zeyx ziaxr zlitzy xaeqd ryedi iaxl

.lltzdle wiqtdl
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zay(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzn,íúäceran ezcerq ligzny ,dgpn zlitz iabl ¨¨
,meiúeøëL àçéëL àìjxc oi`y ,dcerqa mixkzyny ievn `l - Ÿ§¦¨¦§

okle ,ezlitz ciqtie xkzyiy yegl oi` ok m` ,meia xkzydl
la` ,lltzdl okn xg`le ezcerq xenbl el mixizn,àëäiabl ¨¨

,dlila ezcerq ligzny ,ziaxr zlitzúeøëL àçéëLievn - §¦¨¦§
lltzdle wiqtdl jixv l`ilnb oaxl okle ,dcerqa mixkzyny

.ezlitz ciqtie xkzyi `ny miyyegy meyn ,ziaxr zlitz
:sqep uexiz `xnbd zvxzndì àòéá÷c ïåék ,äçðîa ,énð éà¦©¦§¦§¨¥¨¦§¦¨¨

àðîéæ,axrd cr wx dze` lltzdl lekie ,onf dl reawy -úzøéî ¦§¨¦§¨
òLôîì éúà àìå`a epi`e ,dlitzd onf xeari `ny `xi `ed ixd - §Ÿ¨¥§¦§©

gkyiy miyyeg `le ezcerq xenbl el mixizn okle ,driyt icil
zlitza j` ,lltzdlïåék ,úéáøòàéìéì àleëcdlild lky - ©§¦¥¨§¨¥§¨

`ed,úéáøò ïîæ,xgyd zelr cr lltzdl lekieéúàå ,úzøéî àì §©©§¦Ÿ¦§¨§¨¥
òLôîìdriyt icil `a `ed ixde ,onfd xeari `ny `xi epi` - §¦§©

zlitz lltzdle wiqtdl jixv l`ilnb oaxl okle ,ezlitz ciqtie
.ziaxr

oi` ezxebg xizdy dryny `pipg iax ixacl zxfeg `xnbd
:eixac lr dywne ,lltzdl ick miwiqtné÷úî,úLL áø dì ó ©§¦¨©¥¤

,lltzdl ick wiqtn epi` ezxebg xizd m` recnøñéîì àúeçéøè§¦¨§¥©
déðééîäzlgzdk aygp didiy ,ezxebg xebgl `id dgxih ike - ¤§¨¥
.dlik`élöéìå éëä e÷éì ,ãBòå,zxzen ezxebgyk ,jk cenri - §¥¨¦§¦©¥

.lltzdl ick wiqtn epi`y `pipg iax xne` recne ,lltzie
`edyk lltzdle cenrl yi :dipyd `iyewd z` `xnbd zvxzn

,ezxebga xebgøîàpL íeMî(ai c qenr),éäìà úàø÷ì ïBkä'E ¦¤¤¡©¦¦§©¡Ÿ¤
'ìàøNéel oi` okle lltzdl j`eaa eiptl d`pzde opekzd - ¦§¨¥

.ezxebg xebgl ilan lltzdl
:dlitzd zrya mi`xen` ebdpy zepey zebdpd d`ian `xnbdàáø̈¨

é÷îæet éîø ,àðeä áø øaca ilrpn lrep did -,eilbxa miaeyg ©©¨¨¥§¨¥
élöîe.lltzne -,øîàmeyn ok zeyrl yi'åâå úàø÷ì ïBkä' §©¥¨©¦¦§©

.'l`xUi Lidl ¡̀Ÿ¤¦§¨¥
àáøe ,jtidl bdpdéîéìb éãL,eilrn daeygd eznilb z` jilyd - ¨¨¨¥§¦¥

,aeygk d`xi `ly ickélöîe déãé øëôeel` eici zerav` wage - ¨©§¥§©¥
.lltzde ,eax zni`n xrhvnd mc`k ,el` iab lr,øîàjixv ¨©

lltzdl yiy meyn ok zeyrldéøî dén÷ àcáòkxacnd cark - §©§¨©¥¨¥
.d`xie dni`a ,eax iptl

àðäk áøì déì àðéæç ,éMà áø øîàc ,`pdk ax z` izi`x -ék ¨©©©¦£¦¨¥§©©£¨¦
àîìòa àøòö àkéà,mlera xrv didy zray -déîéìb éãL- ¦¨©£¨§¨§¨¨¥§¦¥

,eilrn daeygd eznilb z` jilydélöîe déãé øëôewage - ¨©§¥§©¥
.lltzde ,eax zni`n xrhvnd mc`k ,el` iab lr el` eici zerav`

,øîàlltzdl yiy meyn ok zeyrl jixvdéøî én÷ àcáòk- ¨©§©§¨©¥¨¥
eli`e .d`xie dni`a ,eax iptl xacnd carkàîìL àkéà ék- ¦¦¨§¨¨

did ,mlera mely didy zraéqkúîe Léáìdqkzne yael - ¨¦¦§©¥
,eznilbaélöîe óhòúîe.lltzne ,ezilha shrzne -,øîàyi ¦§©¥§©¥¨©

,xn`py meyn ok zeyrléäìà úàø÷ì ïBkä'.'ìàøNé E ¦¦§©¡Ÿ¤¦§¨¥
:ezlitza jix`nd iabl zwelgn d`ian `xnbdáøì dééæç àáø̈¨©§¥§©

éøàî à÷c àðeðîädéúBìöa Cdidy `pepnd ax z` d`x `ax - ©§¨§¨©£¦¦§¥
.ezlitza jix`nøîàmd ixd ,mzlitza mikix`nd ,`axïéçépî- ¨©©¦¦

lr mixzeeníìBò éiç,`ad mlerl mb zniiwd ,dxez -íé÷ñBòå ©¥¨§§¦
äòL éiça:`xnbd zx`an .dfd mlerd iig jxevl `idy ,dlitza - §©¥¨¨

àeäå`pepnd ax -,øáñy meyn ,mler iig zgpd df oi`yälôz ïîæ §¨©§©§¦¨
.ãeçì äøBz ïîæe ,ãeçì§§©¨§

:dlitze dxez oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäåä äéîøé éaø©¦¦§§¨£¨
àzòîLa é÷ñò eåäå ,àøéæ éaøc dén÷ áéúéayei did dinxi iax ± ¨¦©¥§©¦¥¨©£¨§¦¦§©§¨

,mcenila miwqer eide ,`xif iax iptlééelöì dâðexg`zd - §©§©¥
,mcenil zngn lltzdläéîøé éaø áäøñî à÷ äåäåxdnn dide - ©£¨¨§©§¥©¦¦§§¨

.lltzdl cenrl dinxi iaxdéìò éø÷eilr `xw -àøéæ éaøweqt ¨¥£¥©¦¥¨
df(h gk ilyn),,'äáòBz Búlôz íb ,äøBz òBîMî Bðæà øéñî'¥¦¨§¦§©¨©§¦¨¥¨

enk ,lltzdl dvexy meyn dxez renyn epf` xiqn m` mb ,xnelk
.darez jzlitz ok it lr s` ,ziyry

zxxane ,miwiqtn oi` ,eligzd m`y dpynd ixacl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .oic zlgzdl aygp dnéúîéàîaygp.ïéc úìçúä ¥¥¨©©§¨©¦

:`xnbd daiynäðBé éaøå äéîøé áø,mixeriy ipy dfa exn`ãç ©¦§§¨§©¦¨©
mdnïéðéicä eôhòúiMî ,øîà,oicd z` migzetyk mzilhaãçå ¨©¦¤¦§©§©©¨¦§©
mdníéðéã éìòa eçzôiMî ,øîà.mdizeprh xnel ¨©¦¤¦§§©£¥¦¦

:df xaca dpei iaxe dinxi ax ewlgp `ly zx`an `xnbdéâéìt àìå§Ÿ§¦¦
`l` ,df xaca dpei iaxe dinxi ax ewlgp `le -àäxne`d ixac - ¨

zligzymixen` ,mdizeprh xnel oicd ilra egztiyn `ed oicd
ote`aàðéãa eúàå é÷ñòcxake ,xg` oica dligz mipiicd ewqry - §¨§¦§¨§¦¨

`ed df oic zligz okle ,mcewd oicd zngn mzilha mitehr
e .oicd ilra egztiynàä`ed oicd zligzy xne`d ixace - ¨

ote`a mixen` ,mipiicd ethrziynàðéãa eúàå é÷ñò àìc`ly - §Ÿ¨§¦§¨§¦¨
mzilha ethrziyk cin okle ,xg` oica dligz mipiicd miweqr eid

.oic zligz aygp df ixd
:dxez ipic oecl zeaiygd zlrna zewqerd zexnin d`ian `xnbd

éãenò éðéa éñøâå éáúé eåä éqà áøå énà áømiwqere miayei eid - ©©¦§©©¦£¨§¦§¨§¦¥¥©¥
,mdilr zpryp yxcnd zia ziilry micenrd oia dxezaìëå§¨

éøîàå àLãc àøaéòà éçôè eåä àzòLå àzòLdrye dry lke - ©§¨§©§¨£¨§¦©¦§¨§¨¨§¨§¦
,mixne`e zlcd gixa lr miywep eidàðéc déì úéàc àkéà éà- ¦¦¨§¦¥¦¨

,oic el yiy mc` yi m`éúéìå ìeòéì.`eaie qpkiy - ¥§¥¥
àîBé élek àðéãa éáúé eåä àðeä áø øa äaøå àcñç áøeayi - ©¦§¨§©¨©©¨£¨§¦§¦¨¥¨

,meid lk oicaeäééaì Léìç à÷ äåälk epcy zngn mal ylgp - £¨¨£¦¦©§
.elk` `le meideäì àðzmdl dpy -ézôcî áø øa àéiç áø ¨¨§©¦¨©©¦¦§¦

xn`py ,meid lk oica ayil jixv oi`y ,`ziixa(bi gi zeny),ãîòiå'©©£Ÿ
,'áøòä ãò ø÷aä ïî äLî ìò íòä,dyweEzòc ìò äìòz éëå ¨¨©Ÿ¤¦©Ÿ¤©¨¨¤§¦©£¤©©§§

ïãå áLBé äLnLdxez ipic,Blek íBiä ìkok m`éúî BúøBz ¤Ÿ¤¥§¨¨©¨¨©
úéNòð.ezxez z` cnl izn -àlàlk l`xyi z` ocy dpeekd oi` ©£¥¤¨

`a 'axrd cr xwad on' xn`py dne ,meid,Eì øîBìyïcL ïéic ìk ©§¨©¨¤¨
úçà äòL eléôà ,Bzéîàì úîà ïéc,meiaáeúkä åéìò äìòî ¦¡¤©£¦£¦¨¨©©©£¤¨¨©¨

,úéLàøá äNòîa àeä Ceøa LBãwäì ózeL äNòð eléàkyiy §¦©£¨¨§©¨¨§©£¥§¥¦
,dey dxifb cenllàëä áéúk(my),ø÷aä ïî äLî ìò íòä ãîòiå' §¦¨¨©©£Ÿ¨¨©Ÿ¤¦©Ÿ¤

,íúä áéúëe ,'áøòä ãòziy`xa dyrna(d ` ziy`xa),áøò éäéå' ©¨¨¤§¦¨¨©§¦¤¤
.'ãçà íBé ø÷á éäéåoica ayil jixv oi`y ef `ziixan rnyn ixd ©§¦Ÿ¤¤¨

.meid lk
bd dx`iay xg`l`xnbd ,meid lk oecle ayil jixv oi`y `xn

:`xnbd zl`ey .oecl miayei izn cr zxxanïéáLBé éúî ãò©¨©§¦
mipiicd.ïéca:`xnbd daiynäceòñ ïîæ ãò ,úLL áø øîàly ©¦¨©©¥¤©§©§¨

.jenqa x`eank ,ziyy dry `edy ,minkg icinlz,àîç áø øîà̈©©¨¨
àø÷ éàî,z`f micnel weqt dfi`n -áéúëc(fi-fh i zldw),Cì éà' ©§¨¦§¦¦¨

éøNå ,øòð CkìnL õøàeìëàé ø÷aa Cjklny ux` jl ie` - ¤¤¤©§¥¨©§¨©¦©Ÿ¤Ÿ¥
lre ,dpicnd oewizl mail miniyn mpi`e zexrpa mibdpzn jipiice

.xweaa mnewa milke` mixyd mb df iciéøLàïa CkìnL õøà C ©§¥¤¤¤©§¥¤
éøNå ,íéøBçeìëàé úòa Ciyp` milecb oa jklny ux` jl ixy` - ¦§¨©¦¨¥Ÿ¥

`l jixy mb df ici lre ,zexrpa bdpzn epi` dfk jln ik ,myd
mrd z` ehtyi mzlik` mxhe ,lke`d zr `ea cr elk`iäøeáâa¦§¨
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mipdMmi`EUPd,zFpdM zFig` zFbEf mipFnW Ÿ£¦©§¦§¦£¨Ÿ£
`N` EgMW` `le `rCxdp cr `xEQn EwcaE¨§¦¨©§©§§¨§Ÿ©§¨¤¨
xA inxl iaiqp EedC `Cqg axC DizpA iYxY©§¥§¨¥§©¦§¨©£§¦¦§¨¦©

`ng xA `awEr xnlE `ng:ézøz èé÷ð äåä ¨¨§©§¨©¨¨£¨¨¥©§¥
àøBúc àúðzî.daiwe miigl rFxf lW bEf ©§¨¨§¨¤§©§¨©¦§¥¨

dpYPWb"r`e .l`xUil olik`dl i`Xxe ,Fl ¤¦§¨§©¨§©£¦¨§¦§¨¥§
"gA `Cqg axCl`kdn opitli `l - ded §©¦§¨§£¨¨¨§¦©¥¨¨

zFpYnCbEdp `pci`dC ,dGd onGA zFbdFp §©¨£©§©©¤§¨¦¨¨§
iaq `zlzM `nlr).ak sC zFkxA:('xM ¨§¨¦§¨¨¨¥§¨©§

zliahA dcEdi 'xkE ,mi`lkA dIW`iilrA Ÿ¦¨§¦§©¦§§¨¦§¦©©£¥
oiixw"zl,zdidW .fBd ziW`xA i`rl` 'xkE §¨¦§§¦§©§¥¦©¥¤¨¨

iniA .zFpYn oke ,ux`A `N` bdFp Fpi` :xnF`¥¥¥¤¨¨¨¤§¥©¨¦¥
iniaE ,i`rl` 'xM bEdp `l iYM` `Cqg ax©¦§¨©©¦¨§§¦§©¦¥

p"xziW`xA DizeeM bEdp wgvi xA`le fBd ©¦§¨§§¨¥§¥¦©¥§Ÿ
bEdpC `pifg `w `YWde .zFpYnAs` §©¨§¨§¨¨¨¥¨¦§©

ikid ike .zFpYnA)`(Efg`CbdpnAziW`xA §©¨§¦¥¦§¨£§¦§¨§¥¦
EdA `pign `le p"x iniA fBd`NEM `pbdpe ©¥¦¥§¨¨¥¨§§¨©§¨¨

`l - zFpYnA s` bEdpC `YWd ,DizeeM§¨¥¨§¨¦§©§©¨¨
`bdpn opiPWn:àzãç.`NW ,dWcg §©¥©¦§¨¨£©¨£¨¨¤Ÿ

diYrnW:àúìéî'éLéálààøéwé.einC lirn §©§¦¨¥§¨©§¥©§©¦¨§¦¨¨
itl :xnFlM .FWaFll libxW inl mixwi§¨¦§¦¤¨¦§§§©§¦

eizFrEnWA libxe ax lW FcinlY dY`W- ¤©¨©§¦¤©§¨¦¦§¨
mdixg` xGgn dY`:íéòìñ 'á ì÷Lî.e`l ©¨§©¥©£¥¤¦§©§¨¦¨

:iz`vn ieNd wgvi EpiAx icinlzA .hwp `weC©§¨§©§©§¦¥©¥¦§¨©¥¦¨¨¦
lM `le ,zlin ozp Fci qR aiaq - miQR zpFzM§¤©¦§¦©¨¨©¥¨§Ÿ¨

zpFYMd:äáBø÷ dúáéLiL.DA EaXiizPW ©ª¤¤§¦¨¨§¨¤¦§©§¨
dWcg xir xnFlM ,aFxTn:àáøwîc.qEpl ¦¨§©¦£¨¨§¦¨§¨¨

mW:àèeæå.mY` oikixv `leciRwdllr ¨§¨§Ÿ§¦¦©¤§©§¦©
DnEIw:dì eæç à÷ àä.xninl Dil dOl ¦¨¨¨¨¨¨¨¥§¥©

Edl?äáBø÷ dúáéLiL.Dl dncw zg` dpW §¤§¦¨¨§¨¨¨©©¨§¨¨
.miYWE miXng mFcq lW :WxtncM ,mFcq§§¦§¨¥¤§£¦¦§©¦

"rCkdid `le ,Eid xrpW ux`A lCbn ipFA §¥¦§¨§¤¤¦§¨¨§Ÿ¨¨
aizkcM ,drwA DzF`A `N` mlFrA aEXi¦¨¨¤¨§¨¦§¨§¦§¦

)ziW`xA`i('ebe zg` dtU ux`d lk idie" §¥¦©§¦¨¨¨¤¨¨¤¨
mXnE ."mcTn mrqpA idieEvFtpzFnFwnl ©§¦§¨§¨¦¤¤¦¨¨¦§

,EbNRzPWM mixg`,zFxiir mdl EpaE £¥¦§¤¦§©§¨¨¤£¨
EbNRzPXnEdaxgW cr`N` Fpi` mFcq ¦¤¦§©§©¤¨§¨§¥¤¨

blR ini sFqA ixdW ,dpW miYWE miXng£¦¦§©¦¨¨¤£¥§§¥¤¤
EbNRzp:mlFr xcqA `ipzcM ,zFvx`dxn`xeiniA iM ,blR FpA `xTW xar did lFcB `iap ,iqFi '`lde - eini zNgzA xn`Y m`e .ux`d dbltpohwicilFde EPOn ohw eig` ¦§©§¨£¨¦§©§¨§¥¤¨¨©¥¨¦¨¨¨¥¤¤¨¨§¤¤¦§¨¨¦§§¨¨¨¤§¦Ÿ©¦§¦©¨¨©£Ÿ¨§¨¨¦¨¨¦¤§¦

zFgRWn,EbNRzpeaEzMd `A `l - eini rvn`A xn`Y m`e`vnpe ,blR lW eizFpW aFWge `v .eini sFqA `N` ,eizFpXn Ffi`A rcY `le oniq Ll ozp ,Wxtl `N` mFzql ¦§¨§¦§©§§¦Ÿ©§¤§©¨¨Ÿ¨©¨¦§¤¨§¨¥¨©§¦¨§Ÿ¥©§¥¦§¨¤¨§¨¨¥©£§¨¤¤¤§¦§¨
axgWkE ,mdxa`l g"n zpW `id DA zOW dpWzpW - mFcqh"vmFIA FA ixdW ,mdxa`ldxVAzpdpWlE dxU'ebe "dpW z`n oA mdxa`e" ,dcli zxg`)mW`k(:dúåìLå. ¨¨¤¥¨¦§©§©§¨¨§¤¨©§§©§©§¨¨¤£¥©¦§©§¨¨¨§¨¨©¤¤¨§¨§©§¨¨¤§©¨¨¨§©§¨¨
zraU oF`B" DA dxEn`dmglzelWehwWd'ebe "Dl did)l`wfgifh,('ebe "EdEkixcd `l ,hir Frci `l aizp" aizkE)aFI`gk(: ¨£¨¨¨¦§©¤¤§©§©©§¥¨¨¨§¤§¥§¦¨¦Ÿ§¨¨¦Ÿ¦§¦¦
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éðàù± `ndef yitpc `qkd ziamixcpc w"t seqa :dniz).fi sc(,`piax ira :qxb

yie !dil irain inp ugxna `nl` ?edn ugxnd zial epinfde `qkd zial epinfd

i`n :t"d `kde .'xibd my miiwl yi edine .`kdc jd meyn mixtqd on my eze` oiwgeny

:ipyne ?ugxnd zian dil `hiyti` `l p"d ,`qkd zian dil `hiyti` `lc ikid ik e`l

`l ikdl ,dindef yitpc `qkd zia ip`y

xcd ± `irac xza ,ugxn la` .dil `hiyti`

ixacn epi` ugxnd zial epinfd :p"` .`hyt

dvex epi`y wiqnc `ed q"yd `l` ,`piax

zenewn dnka yi oke .wlgl:

ïðéîâøúîã± `pnidn `dl`:dniz

carc" opinbxzn inp melyc

my lr mely e`xw mzdc :l"ie !"mely dil

`l` mely e`xw `l i`c ,mely dyer `edy

,mely el dyerd 'd ± "mely 'd" xninl ira

enely 'd :xninl l"d k"`:

ïúåðä± ericedl jixv exagl dpzn`wece

oi`y ,dad` i"r el ozepy dpzna

lawndy dwcv ozepd la` .yiiazn lawnd

azn"s` dtki xzqa ozn" ± yii)`k ilyn(:

äáäé± dildipyexitk ,mixfl zxzenc

"rexfd" wxta gken ikde .qxhpewd

).alw oileg.(zeaezkc a"ta xn`c `de)sc

.dk:(cirny oebk zepzn welig dpedkl dwfg

dildip dadi dpedk zxezac el:

â"ä± mixvnl epizea` ecxie xacd lblbzp

aizkc ,xfbp ikd e`lac b"r`e)ziy`xa

eh(xfbp did `l `ny ± "mze` epre mecare"

ze`n rax` ixdy ,df i"r `l` k"k iepir mdilr

mipy 'l wgvi clepy mcew eligzd dpy:ìùå
± dpy a"p mecqdidy 'pewa gikeny enk

e"k dzelye ,mecq zipapyk dpy g"n oa mdxa`

z` bxdyk b"r oa mdxa` didy rnyn .mipy

dpy d"r oa didy rnyn mler xcqae .miklnd

mdxa` :mzd xn`wc ,miklnd z` dkdyk

,did dpy 'r oa mixzad oia enr xacpyk epia`

oxgl xfge 'ebe dpy miyly uwn idie xn`py

yng oa mxa`e" xn`py ,mipy 'd my ddye

dze`e "'ebe oxgn ez`va dpy miraye mipy

mixvnl cxi ,dzid arx zpy oxgn `viy dpy

`xnn ipel`a el ayie `a ,miycg 'b my ddye

dzid `l f"tle .miklnd z` yaky dpy `id ±

delya dzidy :xnel jixve ,c"k `l` dzely

dlgza mipy 'a:
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òéiñî "íBìL úìéàL íL ïéà" .ñéàîc àqkä úéa éðàL̈¥¥©¦¥¦§¦¥¨§¦©¨§©¥©
íãàì øeñà :øîàc ,àleòc déîMî àðeðîä áøì déì¥§©©§¨¦§¥§¨§¨©¨§¨¨

øîàpL íeMî ,õçønä úéáa Bøéáçì íBìL ïziLàø÷iå" ¤¦¥¨©£¥§¥©¤§¨¦¤¤¡©©¦§¨
Bìäøîéîì øeñà éîð àúeðîéä ,äzòî àlà Y ."íBìL '¨¤¨¥©¨¥¨¨©¦¨§¥©

,àqkä úéáaéúëc'ìàä"!"ïîàpä"ëå:ú,ð"äøîàäå §¥©¦¥¦§¦¨¥©¤¡¨§§¨£©
éøL :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà àéqçî øa àáø̈¨©§©§¨£©©¨¨©§¨£©©¨¥
àì déôeb íL íúä Y !àqkä úéáa àúeðîéä øîéîì§¥©¥¨¨§¥©¦¥¨¨¥¥¨
íL Y àëä ,"àðîéäî àäìà" ïðéîbøúîc ,éëä éø÷éà¦§¦¨¦¦§©§§¦©¡¨¨§¥§¨¨¨¥

Bì àø÷iå" áéúëc ,íBìL éø÷éà déôebä'"íåìùøîàå . ¥¦§¦¨¦§¦©¦§¨§¨©
ïúBpä :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà àéqçî øa àáø̈¨©§©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©©¥

éøö Y Bøéáçì äðznøîàpL ,BòéãBäì Céðà ék úòãì"ä' ©¨¨©£¥¨¦§¦¤¤¡©¨©©¦£¦
éðà ék úòcì" :éëä éîð àéðz ."íëLc÷îä."íëLc÷î ' §©¦§¤©§¨©¦¨¦¨©©¦£¦§©¦§¤

ì"àä"á÷äúaLå éæðb úéáa éì Lé äáBè äðzî :äLîì§Ÿ¤©¨¨¨¥¦§¥¦§¥§©¨
Cì Y ìàøNéì dðzéì Lwáî éðàå ,dîL.íòéãåäåïàkî §¨©£¦§©¥¦§¨§¦§¨¥¥§Ÿ¦¥¦¨

"áùøà:âéøö ÷Bðéúì út ïúBpäãéáò éàî .Bnàì òéãBäì C ¨©¥©§¦¨¦§¦©§¦©¨¥
éàL :ééaà øîà Y ?déìàçLî déì óéìîe,àìçBk déì ¥£©©©¥¨¥¥¦§¨¨¥¥£¨

àðãéàäåéLééçcéàL :àtt áø øîà Y ?éàî íéôLëì 'ó §¨¦¨¨§¨§¦¦§¨¦©£©©©¨¨¥
éìBúBàî '.ïénäïúBpä :àðéðç (øa) àîç áø øîàäå !?éðéà ¥¥©¦¦¦§¨¨©©¨¨©£¦¨©¥

Y Bøéáçì äðzîö"àøîàpL ,BòéãBäìék òãé àì äLîe" ©¨¨©£¥§¦¤¤¡©¤Ÿ¨©¦
àúléîa Y àä ,àéL÷ àì Y !"Bzà åøaãa åéðt øBò ïø÷̈©¨¨§©§Ÿ¦¨©§¨¨§¦§¨
Y .ééeìâàì àãéáò àìc àúléîa Y àä ,ééeìâàì àãéáòc©£¦¨§¦§¥¨§¦§¨§¨£¦¨§¦§¥
.ééelâì ãéáò àì døëN ïzî Y !ééelâì àãéáòc úaL àäå§¨©¨©£¦¨¦§¥©©§¨¨¨¨¥¦§¥

ézøz déãéa èé÷ð äåä àcñç áøàúðzî:øîà àøBúc ©¦§¨£¨¨¥¦¥©§¥©§¨¨§¨£©
Y áøc déîMî àzãç àúzòîL éì øîàå éúàc ïàî ìk̈©§¨¥©£©¦§©§§¨£©¨¦§¥§©

.déìäéð déì àðáéäéì"à:áø øîà éëä ,àéqçî øa àáø ¨¥§¨¥¦£¥¨¨©§©§¨¨¦¨©©
éøö Bøéáçì äðzî ïúBpäéðà ék úòãì" øîàpL .BòéãBäì C ©¥©¨¨©£¥¨¦§¦¤¤¡©¨©©¦£¦

ä."íëLc÷î 'àúúòîù Cìò ïéáéáç :øîà .déìäéð dáäé §©¦§¤¨£¨¦£¥£©£¦¦£¨§©£¨¨
Y ?éàä élek áøcY .ïéà :ì"à,ì"ààúìéî :áø øîàc eðééä §©¥©¦©§©£©©¥§¨

eäééLéálà.àøéwé:ì"à?éëä áø øîààúééøúaéì àôéãò ©§¥©§©¦¨£©©¨¦¨§©§¨£¦¨¦
øîàå .Cì àðáéäé Y éúéøçà àðèé÷ð äåä éàå !àúééîwî¦¨©§¨§¦£¨¨¥§¨©£¦¦¨¥§¨¨§¨©
íìBòì :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà àéqçî øa àáø̈¨©§©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©§¨

ìéáLaL ,íéðaä ïéa Bða íãà äpLé ìàåéða øàMî øúBé óñBiì á÷òé ïúpL úìéî íéòìñ éðL ì÷Lî ©§©¤¨¨§¥©¨¦¤¦§¦¦§©§¥§¨¦¥¨¤¨©©£Ÿ§¥¥¦§¨¨¨
Yeàð÷úðeðéúBáà eãøéå øácä ìbìbúðå ,åéçà Baíéøöîìøa àîç áø øîà àéqçî øa àáø øîàå . ¦§©§¤¨§¦§©§¥©¨¨§¨§£¥§¦§©¦§¨©¨¨©§©§¨¨©©¨¨©

íìBòì :áø øîà àéøebøfçédúáéLiL øéòa áLéå íãàäáBø÷ dúáéLiL CBznL .äáBø÷äéúBðBò §¨¨©©§¨§©¥¨¨§¥¥§¦¤§¦¨¨§¨¤¦¤§¦¨¨§¨£¤¨
øîàpL .ïéèòeîàîéìéà ?'äáBø÷' éàî ."øòöî àéäå änL ñeðì äáBø÷ úàfä øéòä àð äpä" ¨¦¤¤¡©¦¥¨¨¦©Ÿ§¨¨¨¨§¦¦§¨©§¨¦¥¨

'äáBø÷'àáøwéîcäéúBðBò Y äáBø÷ dúáéLiL CBzî :àlà !dì eæç à÷ àäå Y àèeæå.ïéøòöeîø"à §¨§¦¨§¨§¨§¨¨¨¨¤¨¦¤§¦¨¨§¨£¤¨§¨¦
áéúëc Y ?àø÷ éàî :ïéáà"äèìnà,"änL àð"ðààiøèîéâaðíBãñ ìLå ,éåä ãçå 'ð'áe'dúåìLå ¨¦©§¨¦§¦¦¨§¨¨¨¨¨§¦©§¦¨§©¨¥§¤§§©§¨¨
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שבת.  פרק ראשון - יציאות השבת דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zay(ycew zay meil)

éðàLdpey -,àqkä úéazngnñéàîcdpebn mye ,qe`n `edy - ¨¦¥©¦¥¦§¦
xnel zxqe` `qkd zia jxevl dpnfd m`d `piax wtzqd okl ,eilr
oi` `ny qe`n epi`y ugxn iabl j` ,`l e` dyecway xac ea

.dyecway xac ea xnel zxqe` dpnfd
`ziixaa epipy(`"r lirl),ugxnd ziaa iniptd xcgd iablíL ïéà¥¨
.íBìL úìéàLdf ixd,àleòc déîMî àðeðîä áøì déì òéiñî §¥©¨§©©¥§©©§¨¦§¥§¨

íeMî ,õçønä úéáa Bøéáçì íBìL ïziL íãàì øeñà ,øîàc§¨©¨¨¨¨¤¦¥¨©£¥§¥©¤§¨¦
øîàpL(ck e mihtey),Bì àø÷iå',[`ed jexa yecwl oercb],'íBìL 'ä ¤¤¡©©¦§¨¨

.`ed jexa yecwd ly iepik `ed 'mely'y ixd
:`xnbd zl`ey,äzòî àlàjexa yecwd ly iepik xikfdl xeq`y ¤¨¥©¨

,ok m` ,ugxnd ziaa `edénð 'àúeðîéä'`di 'dpen`' mb -øeñà ¥¨¨©¦¨
àqkä úéáa øîéîìmeyn ,ugxnd ziaaeáéúëc(h f mixac),ìàä' §¥©§¥©¦¥¦§¦¨¥

,'ïîàpä.'on`p' `xwp `ed jexa yecwdy ixdénð éëä àîéz éëå- ©¤¡¨§¦¥¨¨¦©¦
,'dpen`' mda xikfdl xeq` ok`y xnel dvxz m`eøa àáø øîàäå§¨¨©¨¨©

øîéîì éøL ,áø øîà ,àéøeb øa àîç áø øîà ,àéñçîxzen - §©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©¨¦§¥©
lxne.àqkä úéáa 'àúeðîéä'¥¨¨§¥©¦¥

:`xnbd zvxzn,íúä,'on`pd' aezkyéëä éøwéà àì déôeb íL- ¨¨¥¥Ÿ¦§¥¨¦
,jk `xwp `l envr 'd myïðéîbøúîcz` minbxzn ep` ixdy ± ¦§©§§¦©

weqtd'àðîéäî àäìà'j` ,ezbdpd jky ,epiide ,on`p `edy 'd - ¡¨¨§¥§¨
la` ,eny df oi`éøwéà déôeb íL ,àëä`xwp envr 'd my - ¨¨¥¥¦§¥

áéúëc ,'íBìL'(ck e mihtey),.'íBìL 'ä ,Bì àø÷iå' ¨¦§¦©¦§¨¨
`xnbd ,ax mya ,`ixeb xa `ng ax mya `iqgn xa `ax ixac ab`

:enya zexnin cer d`ianàîç áø øîà ,àéñçî øa àáø øîàå§¨©¨¨©§©§¨¨©©¨¨
éøö ,Bøéáçì äðzî ïúBpä ,áø øîà ,àéøeb øaBòéãBäì Cmcew ©§¨¨©©©¥©¨¨©£¥¨¦§¦

mixaca mivxzn ericeny jezne ,dlawl yiiazi `ny ,dpizpd
,yiiazn epi`eøîàpLzayd oipra(bi `l zeny)ipA l` xAC dY`e' , ¤¤¡©§©¨©¥¤§¥

mkipiaE ipiA `ed zF` iM ,ExnWY izzAW z` K` ,xn`l l`xUi¦§¨¥¥Ÿ©¤©§Ÿ©¦§Ÿ¦¦¥¦¥¥¤
mkizxcl'íëLc÷î 'ä éðà ék úòãìipevxay mricedl `a ip` - §ŸŸ¥¤¨©©¦£¦§©¦§¤

.mycwl
:eixacl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzjk epipy - ©§¨©¦¨¦

weqta xn`p ,`ziixaa mb(my),øîà ,'íëLc÷î 'ä éðà ék úòãì'¨©©¦£¦§©¦§¤¨©
ì Lé äáBè äðzî ,äLîì àeä Ceøa LBãwä BìúaLå ,éæðb úéáa é ©¨¨§Ÿ¤©¨¨¨¤¦§¥§¨©§©¨
íòéãBäå Cì ,ìàøNéì dðzéì Lwáî éðàå ,dîLdpzil dvex ip`y §¨©£¦§©¥¦§¨§¦§¨¥¥§¦¥

.mdléøö ,÷Bðéúì út ïúBpä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ïàkîC ¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¥©§¦¨¦
Bnàì òéãBäì.el ozpy §¦©§¦

:`xnbd zl`eydéì ãéáò éàîen` rczy ick wepizl dyri dn - ©¨¦¥
:`xnbd daiyn .zt el ozpyéàL ,ééaà øîààçLî déì óseyi - ¨©©©¥¨¦¥¦§¨

,eipir oia ony elàìçBk déì éìîe,eipir aiaq 'legk' oziy e` - ¨¥¥£¨
dl aiyi ,ok el dyr in en` epl`yzyke ,mixkipd mixac mdy
en`e eia` erci jk jezne ,zt il ozp mbe ,il dyr ipelt ,wepizd
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קמח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zay(ipy meil)

,jk `ziixaaãîò ,íéøîBà íéøçàlawndáéiç ,ìaé÷å BîB÷îa £¥¦§¦¨©¦§§¦¥©¨
m` j` ,wxefdø÷òlawndøeèt ,ìaé÷å BîB÷nî.wxefd ¨©¦§§¦¥¨

:df oica wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqd-]õôç ÷øæ ,ïðçBé éaø ¨¥©¦¨¨¨©¥¤
,miaxd zeyxa zen` rax` wgxnlàeä ø÷òðåenvr,BîB÷nîuxe §¤¡©¦§

,utgd xg`Bìaé÷å øæçå`le ,ekelid rvn`a utgd z` qtzy - §¨©§¦§
,ezwixf gkn ribdl cizr did eil`y mewna utgd gpeäîdn - ©

.miaxd zeyxa zen` rax` zxard lr aiig m`d ,epiczxxan
:`xnbddéì àéòaî÷ éàîxehtl xyt` mrh dfi`n ,ewitq edn - ©¨¦©§¨¥

:`xnbd zx`an .dgpde dxiwr dyr ixd ,wxefd z`àãà áø øîà̈©©£¨
déì àéòaî à÷ ãçà íãàa úBçk éðL ,äáäà øa,`ed ewitq - ©©£¨§¥Ÿ§¨¨¤¨¨¦©§¨¥

mewnd cr utgd ribd `ly ,zegek ipya dk`ln dyr cg`yk
,xg` mewna eakire ux wxefd `l` ,ezwixf gkn ribdl ie`x didy

m`d ,opgei iax wtzqde ,dgpd `la `id dpey`xd dxiwrdeéðL§¥
ãçà íãàa úBçkm`d ,cg` mc` ici lr zeyrpd zelert ipy - Ÿ§¨¨¤¨

éîc ãçà íãàk,cg` mc` ici lr dyrnd dyrpy aygp ±,áéiçå §¨¨¤¨¨¥§©¨
àîìéc Bày ,xn`py e` -éîc íãà éða éðLkipa ipyk aygp - ¦§¨¦§¥§¥¨¨¨¥

,gipd dfe xwr df ,dk`ln eyry mc`øeèôezpwqne .z`hgn ¨
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:d`ved iabl opgei iax xn`y sqep oic d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,ïðçBé éaø øîà ïéáàe ,miaxd zeyxa cnrøöç CBúì Bãé ñéðëä ¨¦¨©©¦¨¨¦§¦¨§£©

íéîLâ éî ìaé÷å ,Bøéáçzrk micxeidåàéöBäzeyxl mind z` £¥§¦¥¥§¨¦§¦
,miaxdáéiç.z`hg ©¨

:`xnbd dywné÷úîél äî ,Bøéáç Bðéòèä él äî ,àøéæ éaø dì ó ©§¦¨©¦¥¨©¦¦§¦£¥©¦
íéîL Bðéòèä`ived `ede ecia utg exiag epirhd oia lcadd dn - ¦§¦¨©¦

minyd edepirhd oial ,xehty dpyna x`azdy ,miaxd zeyxl
mdipya ixd ,mybãéáò àì eäéàdyr `l `ed -,äøé÷òrecne ¦Ÿ£¦£¦¨

.minybd in z` xwr `l `ivendy df ote`a opgei iax aiig
:xg` ote`a opgei iax ixac z` dcinrn `xnbdàîéz àìl` - Ÿ¥¨

e eci hiyedy opgei iax ixaca xn`zìaé÷,minyb inàlàxen` ¦¥¤¨
èì÷,mybd lr zg` ecia dkd minybd ecxiyky ,minyb in ¨©

.dxiwr mb dyry `vnpe ,dipyd ecia mlaiwe
:`xnbd dywnïðéòa àäåmikixv ep` z`hg aiigl ick ixde - §¨¨¦©

didzyàkéìå ,äòaøà íB÷î éab ìòî äøé÷òdf z` oi`e - £¦¨¥©©¥§©§¨¨§¥¨
:`xnbd zvxzn .xie`dn hlwyk,àðeä áøc déøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨§¥§©¨

md opgei iax ixacèìwL ïBâkminyb in,ìúBkä éab ìòîyie §¤¨©¥©©¥©¤
lr drax` mewnk miaygp lzekd ipt mb okle ,drax` eiaera

drax`.
n hlwyk exn`p opgei iax ixac m` s` :`xnbd dywnìúBk éab ìò©©¥¤

énð,dyw mb -àäå[ixde-]çð àìmikiynn `l` ,lzekd iab lr ©¦§¨Ÿ¨
:`xnbd zvxzn .mzgpd mewnn mxwer epi`e ,rwxwl jtyidl md

øîàãk[xn`y enk-]àáøxaecny ,xg` mewnaòteLî ìúBëa ¦§¨©¨¨§¤§¨
,dlrn itlk eiaer hrnzne dhnln hlea ,oeqkl`a cnerd -àëä̈¨

énðexn`p opgei iax ixac o`k s` -,òteLî ìúBëahlwy ,xnelk ©¦§¤§¨
migpenk minybd miaygpy ,rteyn lzek iab lrn minybd in z`

.eiab lr
:`xnbd zxxanàáøc øîzéà àëéäå.`ax ixac exn`p okid - §¥¨¦§©§¨¨
:`xnbd daiynàäà,ef dpyn lr -ïðúc(:fv oiaexir), ©¨¦§©
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zay(ycew zay meil)

:`xnbd dywnéðéà,xacd jk ike -øîàäå[xn` `lde-],àtt áø ¥¦§¨¨©©¨¨
dry.íãà ìëì äceòñ ïîæ ,úéòéáø:`xnbd zvxzn,àlàdry §¦¦§©§¨§¨¨¨¤¨

úéòéáøonf `id,íãà ìk ìëàîdry,úéLéîçonfàî,íéìòBt ìë §¦¦©£©¨¨¨£¦¦©£©£¦
dryeúéMLonf `idCìéàå ïàkî .íéîëç éãéîìz ìëàîlke`d - ¦¦©£©©§¦¥£¨¦¦¨§¥©

`ed ixd ,ziyy dry xg`lúîçì ïáà ÷øBæk,xqg `edy oii ckl - §¥¤¤©¥¤
lke`d jk ,oii ed`lniy did aehe ,el liren df oi`y ,`lnziy icka

.el liren oi` ,ziyy dry xg`l
,ééaà øîàoa` wxefk jli`e ziyiy dryn lke`dy epxn`y dn ¨©©©¥

,znglïøîà àì,z`f epxn` `l -àlàote`aéãéî íéòè àìc Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¦¦¦
àøôöa,xweaa xac mrh `ly -àøôöa éãéî íéòè ìáàm` j` - §©§¨£¨¨¦¦¦§©§¨

,xweaa xac mrhda ïì úéì.zngl oa` wxefk aygp df oi` - ¥¨¨
:ugxna dlitz oic x`al zxaer `xnbd,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨

Búlôz íãà ìltúîs`.õçønä úéáa ¦§©¥¨¨§¦¨§¥©¤§¨
:`xnbd dywnéáéúéîeywd -xa `c` ax ixac lr daiyid ipa ¥¦¥

`ziixaa epipy ,dad`(`"kd a"t zekxa `ztqez),,õçønä úéáì ñðëpä©¦§¨§¥©¤§¨
ïéLeáì ïéãîBò íãà éðaL íB÷îzribin migp eay ipevigd xcga - ¨¤§¥¨¨§¦§¦

,miyeal mc` ipa wx ea mi`vnpe ,ugxndälôúe àø÷î íL Lé- ¥¨¦§¨§¦¨
,lltzdle rny z`ixw my `exwl xzenéøö ïéàåøîBì Cxzeny §¥¨¦©

mbíBìL úìéàL,exiag melya le`yl -çépîemyïéàå ,ïéléôz §¥©¨©¦©§¦¦§¥
éøöõìBç BðéàL øîBì C.oilitza xhern myl ribn m` oze`íB÷î ¨¦©¤¥¥¨

ïéLeáìe íéneøò íéãîBò íãà éðaLmicxeiy ,irvn`d xcga - ¤§¥¨¨§¦£¦§¦
,welgd z` ea miyaele minexr ugxndn ekezlúìéàL íL Lé¥¨§¥©

älôúe àø÷î íL ïéàå ,íBìLrny z`ixw my `exwl xeq`e - ¨§¥¨¦§¨§¦¨
,lltzdleïéléôz õìBç Bðéàåepi` ,ey`xa oilitze myl qpkp m` - §¥¥§¦¦

,mze` uelgl jixvçépî Bðéàåoze`älçzëìofge` m` ,ey`xa §¥©¦©§©§¦¨
zvwn wxe xenb ugxnk epi` irvn`d xcgy iptn ,odly wiza ecia

.eilr ugxn zxezíéneøò ïéãîBò íãà éðaL íB÷î,iniptd xcga - ¨¤§¥¨¨§¦£¦
,minexr mi`vnpe ,mirifne mivgxzn myy,íBìL úìéàL íL ïéà¥¨§¥©¨

éøö ïéàåøîBì Cmy xeq`yälôúe àø÷îïéléôz õìBçå ,qpkp m` §¥¨¦©¦§¨§¦¨§¥§¦¦
,ey`xa oilitze myléøö ïéàåïçépî BðéàL øîBì Cx`ean .my §¥¨¦©¤¥©¦¨

xa `c` ax lr dywe ,ugxnd ziaa lltzdl xeq`y `ziixaa
.ugxnd ziaa lltzdl xzeny xn`y dad`

:`xnbd zvxznøîà÷ ékxn`y dn -äáäà øa àãà áøxzeny ¦¨¨©©£¨©©£¨
epiid ,ugxnd ziaa lltzdlBa ïéàL õçøîazrkíãàmexr §¤§¨¤¥¨¨

miyp` ea yi xy`k zxacn `ziixad eli`e ,my ugxznd
.ea mivgxznd
:`xnbd dywnàäå[ixde-]eøîàL õçøî ,àðéðç øa éñBé éaø øîà §¨¨©©¦¥©£¦¨¤§¨¤¨§

epiid ,ea lltzdl xeq`y,íãà Ba ïéàL ét ìò óàokeàqkä úéa ©©¦¤¥¨¨¥©¦¥
eøîàLepiid ,ea lltzdl xeq`y,äàBö Ba ïéàL ét ìò óàmeyn ¤¨§©©¦¤¥¨

.myn dze` epity
:`xnbd zvxzn,àãà áø øîà÷ ék ,àlàepiidéúãçaugxna - ¤¨¦¨¨©©£¨§©§¥

axe ,ugxnl epikde epinfdy `l` ,mc` ea ugx `l mlerny ,ycg
lltzdln eze` zxqe` dpi` ugxnl dpnfdy ycig dad` xa `c`

.ea evgx `ly onf lk ,ea
:`xnbd dywnàðéáø déì àòa àéòaî àäåwtzqd `piax ixde - §¨¦©§¨§¨¥©¦¨

,df oicaBðéîæämewn oinfd -eäî ,àqkä úéáìoiprl epic dn - ¦§¦§¥©¦¥©
m`d ,ekeza dyecway xac zxin`ïenéæ Lé,`qkd zial dpnfd - ¥¦

,dyecway xac ea xnel xq`p dpnfdd zngneïenéæ ïéà Bà- ¥¦
eynzyiy cr ,dyecway xac ea xnel xzene ,`qkd zial dpnfd

,eadéì àèéLtéà àìå:`xnbd zwiicn .ewitq el hytp `le -åàì §Ÿ¦§¦¨¥¨
õçøîì ïécä àeädliren m`d ,ugxna mb jiiy df wtq oi` ike - ©¦§¤§¨

xak m` wxy e` ,dyecway mixaca my xq`iiy ugxnl dpnfd
did `c` axly xnel xyt` ji` ,dyw ok m`e ,xq`p ea eynzyd
mlerny ugxna lltzdl xzene ,eze` zxqe` dpi` dpnfdy heyt

.mc` ea ugx `l
:`xnbd dgecàì,`qkd zial ugxn dnec epi` -àîìéc`ny - 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

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

המשך ביאור למס' שבת ליום שבת חודש עמ' א
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zay(iriax meil)

,dpynd zligza epipyy÷øægpe utg,íéçôè äøNòî äìòîìixd ¨©§©§¨¥£¨¨§¨¦
dføéåàa ÷øBækmewn `edy ,migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx §¥§£¦

.xehtCzòc à÷ìñ éàå,xnel jzrca dler didy enk m`e - §¦¨§¨©§¨
xaecnydéa úéàc ìúBëa[ea yiy-]éànà ,øBçaygp recn - §¤§¦¥©©

,øBça çð àä ,øéåàa ÷øBæk`edy oeik ,cigid zeyxk xegd oice §¥¨£¦¨¨©
.cigid zeyxl miaxd zeyxn wxfy `vnpe ,dxyr deab

:dgkedd z` zniiqn `xnbdàîéz éëå,xnel dvxz m`e - §¦¥¨
cïéúéðúîote`a j` ,lzeka mixeg yiyk zwqer [dpyndy-]úéìc ©§¦¦§¥

eäa[mda oi`yk-]äòaøà ìò äòaøàgpa xeht okle ,migth §©§¨¨©©§¨¨
,aeyg mewn epi`y oeik ,dxyrn dlrnløîàäå[xn` ixde-]áø §¨¨©©

÷øæ ,àéiç éaø øîà äãeäémiaxd zeyxa utgäøNòî äìòîì §¨¨©©¦¦¨¨©§©§¨¥£¨¨
,àeäL ìk øBça äçðå äëìäå ,íéçôèdrax` ea oi`y xeg ,xnelk §¨¦§¨§¨§¨¨§¨¤

,migth drax` lrú÷Bìçîì eðàazwelgna ielz df oic -éaø ¨§©£¤©¦
ïðaøå øéàî`neia `ziixaa dfefn oiprl(:`i),,øáñ øéàî éaøcs`y ¥¦§©¨¨§©¦¥¦¨©

yi m` z`f lka ,dfefn aeigl ie`xd xeriy gztd llga oi`y it lr
,xeriyl gztd z` milydle ewwegl ie`xd iaer gztd lzeka

ïé÷÷Bçick wewg `ed eli`k lzekd z` miaiygn -íéìLäì §¦§©§¦
.dfefna aiige ,daeb migth dxyr lr agex migth drax` xeriyl

éøáñ ïðaøå,[mixaeq-]ïé÷÷Bç ïéàlzekd z` miaiygn oi` - §©¨¨¨§¦¥§¦
ick wewg `ed eli`kíéìLäìs`e .xehte ,dfefna aiigd xeriyl §©§¦

iax zrcl ,drax` lr drax` ea oi`y `l` xeg lzeka yi m` ,o`k
lzekd z` miaiygn ,xnelk ,'milydl oiwweg'y meyn aiig xi`n
`vnpe ,migth drax` lr drax` xega yie ,wewg `ed eli`k
itl ,xeht minkg zrcle .aeyg mewna cigid zeyxa gp utgdy
lr drax` xega oi`e ,wewg `ed eli`k lzekd z` miaiygn oi`y
cinrp m` s` ,ok m`e .aeyg mewna utgd gp `le ,migth drax`

mewn lkn ,migth drax` lr drax` ea oi`y xega dpynd z`
wxefy ink df ixd migth dxyrn dlrnl wxefdy epipy recn ,dyw
zhiya dpyn mzq lke `id dpyn mzq ef dpyn ixd ,xehte xie`a
.milydl miwwegy meyn aiig xi`n iaxle ,diepy `id xi`n iax

dpéî òîL åàì àlà,`yixa `pzd xhty jkn gken i`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
xaecnydéa úéìc ìúBëa[ea oi`y-]øBçiax jxved okle .llk §¤§¥¥

gpa `le ,lzekl zwacpd dpiny dliaca dpynd z` cinrdl opgei
ok` :`xnbd dwiqn .xega utgd,dpéî òîLzwqer dpyndy §©¦¨

.xeg ea oi`y lzeka
lirl e`aedy `cqg ax ixac z` x`al zxfeg `xnbd(`"r):àôeb± ¨

,mze` x`ape `cqg ax ixacl aeypäð÷ õòð ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©¨¤
÷øæå ,ãéçiä úeLøamiaxd zeyxn utgeléôà ,åéab ìò çðåm` ¦§©¨¦§¨©§¨©©¨£¦

dpwd,òé÷øì ãò äìBò ãéçiä úeLøL éðtî ,áéiç ,änà äàî dBáb̈©¥¨©¨©¨¦§¥¤§©¨¦¨©¨¨¦©
.cigid zeyx aygp cigid zeyx lrny xie`d lk ,xnelk

gken ok m`e .migth drax` lr drax` ea oi`e ,wc `ed dpw mzq
drax` lr drax` mewn iab lr dgpd jixv oi`y ,`cqg ax ixacn
:`xnbd zxxan .df xaca dpc `xnbd .aiigl ick cigid zeyxa

àîéìc xn`p m`d -éaøk øîàc àcñç áøax xn`y dny - ¥¨©¦§¨§¨©§©¦
zhiya ,migth drax` lr drax` mewn lr dgpd jixv oi`y `cqg

,dxn` iaxàéðúc,`ziixaa÷øæutgæéæ éab ìò çðå`veid ur - §©§¨¨©§¨©©¥¦
exeriyy lzekd on.íéøèBt íéîëçå ,áéiçî éaø ,àeäL ìkzrke ¨¤©¦§©¥©£¨¦§¦

`vnpd fif iab lr gpe miaxd zeyxn wxefa xaecny ,`xnbd dpian
drax` mewn iab lr dgpd jixv oi` iaxly ixd ,cigid zeyxa

cigid zeyxajixv minkgle ,ìò äòaøà íB÷î ïðéòa àì àîìà)©§¨Ÿ§¦¨¨©§¨¨©
.(äòaøà©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zay(iyily meil)

:ze`eane zexvg ipic zx`an `ziixadìL úBøöçmikiiyd miza £¥¤
miyp`l,íéaømiax mizae ,miaxd zeyxl dgeztd xvg ,xnelk ©¦

,miaxd zeyxl xvgd jxc mi`vei mizad ixiice ,xvgl migeztåok §
leôî ïðéàL úBàBáîïéLipyn miaxd zeyxl migezt mpi`y - §¤¥¨§¨¦

ipae ,miax zexivg mdl migezte ,mezq cg` y`x `l` ,mdiy`x
m` ,miaxd zeyxl ze`eand jxc mi`vei zexivgdeáøéòeaxrzp ± ¥§

zexivgd lk oke ,'zexivg aexir' ici lr xvgay mizad lk
,'ze`ean seziy' ici lr ieanl zegeztdïéøzeî`ivedle qipkdl ¨¦

m`e .ieanl zexivgdn oke ,xvgl mizadneáøéò àì,mdipia Ÿ¥§
íéøeñàmizad oky ,zepey zeieyx ody itl ,qipkdle `ivedl £¦

zexivgd ok enke ,mlekl ztzeyn xvgde ,mdilral micgein
ipa lkl szeyn ieande ,xvg eze` ixiicl zkiiy xvg lk ,ieanay
biiq zeyrl ick zeyxl zeyxn `ivedl minkg exq`e ,ieand
zeyxn `ivedl e`eai `ny ,dxiard on mc`d z` wigxdle dxezl

.miaxd zeyxl cigid
:xeht mewn ipic zyxtn `ziixadäte÷ñéàä ìò ãîBò íãà- ¨¨¥©¨¦§¨

drax` ea oi`e ,rwxwd on migth dyly deabd zial dqipkd oztn
e ,migth drax` lrìèBðutg dligzklúéaä ìòaîcnerd ¥¦©©©©¦

,dtewqi`d lr egipne cigid zeyxaåokBì ïúBðlr gpen didy utg §¥
oke .cigid zeyxa `id ezgpdy `vnpy it lr s` ,dtewqi`dìèBð¥

utgéðòî,dtewqi`d lr egipne miaxd zeyxa cnerdåokBì ïúBð ¥¨¦§¥
lkae .miaxd zeyxa `id dgpdde dtewqi`d lr gpen didy utg
drax`n zegt mewn `edy itly ,xeqi` mey oi` dl` mipte`
zeyxl mbe miaxd zeyxl mb lha `ede ,zeaiyg el oi` migth

.cigidãáìáe[i`pzae-],éðòì ïúBðå úéaä ìòaî ìBhé àlL`l oke ¦§©¤Ÿ¦¦©©©©¦§¥¤¨¦
lehi,úéaä ìòáì ïúBðå éðòîmiaxd zeyxl cigid zeyxn ,xnelk ¥¨¦§¥§©©©©¦

flfny itl ,dtewqi`d lr utgd gp miizpia m` s` ,jtidl e`l
d`xpy itl oke ,zeyxl zeyxn d`ved mxeby jka zay ixeqi`a
qipkdl e`eai jk jezne ,zeyxl zeyxn `ived eli`k miyp`l
.xeht mewn wqtd ila mb miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivedle

emewn lknìèð íàef zeyxa cnerdnïúðå,dipyd zeyxa cnerl ¦¨©§¨©
ìLïzLlr cnerde ,cigid zeyxa cnerd ,miaxd zeyxa cnerd-] §¨§¨

[dtewqi`díéøeètxeqi` lr exar `ly itl ,dzinne z`hgn §¦
mewna rvn`a gp ixdy ,zeyxl zeyxn dxard o`k oi` oky ,dxez

.xeht
:dtewqi` oica xi`n iax ixac z` d`ian `ziixad,íéøîBà íéøçà£¥¦§¦

,úBéeLø ézL úLnLî äte÷ñéà,cigid zeyx `id minrtl ,xnelk ¦§¨§©¤¤§¥§
,cvik .miaxd zeyx minrtle,çeút çútäL ïîæazaygpíéðôìk ¦§©¤©¤©¨©§¦§¦

dy onfae ,cigid zeyx `ide ,ziad,ìeòð çútzaygpõeçìk,zial ¤©¨§©
.miaxd zeyxk `ide

äøNò ääBáb äte÷ñéà äúéä íàåmigthBæ éøä ,äòaøà äáçøe §¦¨§¨¦§¨§¨£¨¨§¨¨©§¨¨£¥
,dîöòì úeLøcigid zeyx `id ef dtewqi`y it lr s` ,xnelk §§©§¨

.dkezl ziadn qipkdle `ivedl xeq` mewn lkn ,dxenb
:`ziixad z` x`al zxfeg `xnbdøî øîà,`ziixaa lirl `aed ± ¨©©

agxe dxyr deab xcb e` ,drax` agxe dxyr wenr uixgy
,drax`.ãéçiä úeLø àéä Bæ:`xnbd zl`eyéàî éèeòîìdn - ¦§©¨¦§©¥©

`le ef wx ernyny ,'cigid zeyx `id ef' exne`a hrnl `pzd `a
,`xnbd daiyn .zxg`äãeäé éaøc àä éèeòîìepic z` hrnl - §©¥¨§©¦§¨

,dcedi iax lyàéðúc,`ziixaaéî ,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé §©§¨¤¤©¥¨©©¦§¨¦
,íéaøä úeLø écö éðLa íézá éðL Bì LiLdvex `ede ,df len df ¤¤§¥¨¦¦§¥¦¥§¨©¦

,mdipiay miaxd zeyx jxc ipyl cg` zian lhlhläNBò¤
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קמט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zay(ipy meil)

,jk `ziixaaãîò ,íéøîBà íéøçàlawndáéiç ,ìaé÷å BîB÷îa £¥¦§¦¨©¦§§¦¥©¨
m` j` ,wxefdø÷òlawndøeèt ,ìaé÷å BîB÷nî.wxefd ¨©¦§§¦¥¨

:df oica wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqd-]õôç ÷øæ ,ïðçBé éaø ¨¥©¦¨¨¨©¥¤
,miaxd zeyxa zen` rax` wgxnlàeä ø÷òðåenvr,BîB÷nîuxe §¤¡©¦§

,utgd xg`Bìaé÷å øæçå`le ,ekelid rvn`a utgd z` qtzy - §¨©§¦§
,ezwixf gkn ribdl cizr did eil`y mewna utgd gpeäîdn - ©

.miaxd zeyxa zen` rax` zxard lr aiig m`d ,epiczxxan
:`xnbddéì àéòaî÷ éàîxehtl xyt` mrh dfi`n ,ewitq edn - ©¨¦©§¨¥

:`xnbd zx`an .dgpde dxiwr dyr ixd ,wxefd z`àãà áø øîà̈©©£¨
déì àéòaî à÷ ãçà íãàa úBçk éðL ,äáäà øa,`ed ewitq - ©©£¨§¥Ÿ§¨¨¤¨¨¦©§¨¥

mewnd cr utgd ribd `ly ,zegek ipya dk`ln dyr cg`yk
,xg` mewna eakire ux wxefd `l` ,ezwixf gkn ribdl ie`x didy

m`d ,opgei iax wtzqde ,dgpd `la `id dpey`xd dxiwrdeéðL§¥
ãçà íãàa úBçkm`d ,cg` mc` ici lr zeyrpd zelert ipy - Ÿ§¨¨¤¨

éîc ãçà íãàk,cg` mc` ici lr dyrnd dyrpy aygp ±,áéiçå §¨¨¤¨¨¥§©¨
àîìéc Bày ,xn`py e` -éîc íãà éða éðLkipa ipyk aygp - ¦§¨¦§¥§¥¨¨¨¥

,gipd dfe xwr df ,dk`ln eyry mc`øeèôezpwqne .z`hgn ¨
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:d`ved iabl opgei iax xn`y sqep oic d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,ïðçBé éaø øîà ïéáàe ,miaxd zeyxa cnrøöç CBúì Bãé ñéðëä ¨¦¨©©¦¨¨¦§¦¨§£©

íéîLâ éî ìaé÷å ,Bøéáçzrk micxeidåàéöBäzeyxl mind z` £¥§¦¥¥§¨¦§¦
,miaxdáéiç.z`hg ©¨

:`xnbd dywné÷úîél äî ,Bøéáç Bðéòèä él äî ,àøéæ éaø dì ó ©§¦¨©¦¥¨©¦¦§¦£¥©¦
íéîL Bðéòèä`ived `ede ecia utg exiag epirhd oia lcadd dn - ¦§¦¨©¦

minyd edepirhd oial ,xehty dpyna x`azdy ,miaxd zeyxl
mdipya ixd ,mybãéáò àì eäéàdyr `l `ed -,äøé÷òrecne ¦Ÿ£¦£¦¨

.minybd in z` xwr `l `ivendy df ote`a opgei iax aiig
:xg` ote`a opgei iax ixac z` dcinrn `xnbdàîéz àìl` - Ÿ¥¨

e eci hiyedy opgei iax ixaca xn`zìaé÷,minyb inàlàxen` ¦¥¤¨
èì÷,mybd lr zg` ecia dkd minybd ecxiyky ,minyb in ¨©

.dxiwr mb dyry `vnpe ,dipyd ecia mlaiwe
:`xnbd dywnïðéòa àäåmikixv ep` z`hg aiigl ick ixde - §¨¨¦©

didzyàkéìå ,äòaøà íB÷î éab ìòî äøé÷òdf z` oi`e - £¦¨¥©©¥§©§¨¨§¥¨
:`xnbd zvxzn .xie`dn hlwyk,àðeä áøc déøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨§¥§©¨

md opgei iax ixacèìwL ïBâkminyb in,ìúBkä éab ìòîyie §¤¨©¥©©¥©¤
lr drax` mewnk miaygp lzekd ipt mb okle ,drax` eiaera

drax`.
n hlwyk exn`p opgei iax ixac m` s` :`xnbd dywnìúBk éab ìò©©¥¤

énð,dyw mb -àäå[ixde-]çð àìmikiynn `l` ,lzekd iab lr ©¦§¨Ÿ¨
:`xnbd zvxzn .mzgpd mewnn mxwer epi`e ,rwxwl jtyidl md

øîàãk[xn`y enk-]àáøxaecny ,xg` mewnaòteLî ìúBëa ¦§¨©¨¨§¤§¨
,dlrn itlk eiaer hrnzne dhnln hlea ,oeqkl`a cnerd -àëä̈¨

énðexn`p opgei iax ixac o`k s` -,òteLî ìúBëahlwy ,xnelk ©¦§¤§¨
migpenk minybd miaygpy ,rteyn lzek iab lrn minybd in z`

.eiab lr
:`xnbd zxxanàáøc øîzéà àëéäå.`ax ixac exn`p okid - §¥¨¦§©§¨¨
:`xnbd daiynàäà,ef dpyn lr -ïðúc(:fv oiaexir), ©¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zay(iriax meil)

,dpynd zligza epipyy÷øægpe utg,íéçôè äøNòî äìòîìixd ¨©§©§¨¥£¨¨§¨¦
dføéåàa ÷øBækmewn `edy ,migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx §¥§£¦

.xehtCzòc à÷ìñ éàå,xnel jzrca dler didy enk m`e - §¦¨§¨©§¨
xaecnydéa úéàc ìúBëa[ea yiy-]éànà ,øBçaygp recn - §¤§¦¥©©

,øBça çð àä ,øéåàa ÷øBæk`edy oeik ,cigid zeyxk xegd oice §¥¨£¦¨¨©
.cigid zeyxl miaxd zeyxn wxfy `vnpe ,dxyr deab

:dgkedd z` zniiqn `xnbdàîéz éëå,xnel dvxz m`e - §¦¥¨
cïéúéðúîote`a j` ,lzeka mixeg yiyk zwqer [dpyndy-]úéìc ©§¦¦§¥

eäa[mda oi`yk-]äòaøà ìò äòaøàgpa xeht okle ,migth §©§¨¨©©§¨¨
,aeyg mewn epi`y oeik ,dxyrn dlrnløîàäå[xn` ixde-]áø §¨¨©©

÷øæ ,àéiç éaø øîà äãeäémiaxd zeyxa utgäøNòî äìòîì §¨¨©©¦¦¨¨©§©§¨¥£¨¨
,àeäL ìk øBça äçðå äëìäå ,íéçôèdrax` ea oi`y xeg ,xnelk §¨¦§¨§¨§¨¨§¨¤

,migth drax` lrú÷Bìçîì eðàazwelgna ielz df oic -éaø ¨§©£¤©¦
ïðaøå øéàî`neia `ziixaa dfefn oiprl(:`i),,øáñ øéàî éaøcs`y ¥¦§©¨¨§©¦¥¦¨©

yi m` z`f lka ,dfefn aeigl ie`xd xeriy gztd llga oi`y it lr
,xeriyl gztd z` milydle ewwegl ie`xd iaer gztd lzeka

ïé÷÷Bçick wewg `ed eli`k lzekd z` miaiygn -íéìLäì §¦§©§¦
.dfefna aiige ,daeb migth dxyr lr agex migth drax` xeriyl

éøáñ ïðaøå,[mixaeq-]ïé÷÷Bç ïéàlzekd z` miaiygn oi` - §©¨¨¨§¦¥§¦
ick wewg `ed eli`kíéìLäìs`e .xehte ,dfefna aiigd xeriyl §©§¦

iax zrcl ,drax` lr drax` ea oi`y `l` xeg lzeka yi m` ,o`k
lzekd z` miaiygn ,xnelk ,'milydl oiwweg'y meyn aiig xi`n
`vnpe ,migth drax` lr drax` xega yie ,wewg `ed eli`k
itl ,xeht minkg zrcle .aeyg mewna cigid zeyxa gp utgdy
lr drax` xega oi`e ,wewg `ed eli`k lzekd z` miaiygn oi`y
cinrp m` s` ,ok m`e .aeyg mewna utgd gp `le ,migth drax`

mewn lkn ,migth drax` lr drax` ea oi`y xega dpynd z`
wxefy ink df ixd migth dxyrn dlrnl wxefdy epipy recn ,dyw
zhiya dpyn mzq lke `id dpyn mzq ef dpyn ixd ,xehte xie`a
.milydl miwwegy meyn aiig xi`n iaxle ,diepy `id xi`n iax

dpéî òîL åàì àlà,`yixa `pzd xhty jkn gken i`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
xaecnydéa úéìc ìúBëa[ea oi`y-]øBçiax jxved okle .llk §¤§¥¥

gpa `le ,lzekl zwacpd dpiny dliaca dpynd z` cinrdl opgei
ok` :`xnbd dwiqn .xega utgd,dpéî òîLzwqer dpyndy §©¦¨

.xeg ea oi`y lzeka
lirl e`aedy `cqg ax ixac z` x`al zxfeg `xnbd(`"r):àôeb± ¨

,mze` x`ape `cqg ax ixacl aeypäð÷ õòð ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©¨¤
÷øæå ,ãéçiä úeLøamiaxd zeyxn utgeléôà ,åéab ìò çðåm` ¦§©¨¦§¨©§¨©©¨£¦

dpwd,òé÷øì ãò äìBò ãéçiä úeLøL éðtî ,áéiç ,änà äàî dBáb̈©¥¨©¨©¨¦§¥¤§©¨¦¨©¨¨¦©
.cigid zeyx aygp cigid zeyx lrny xie`d lk ,xnelk

gken ok m`e .migth drax` lr drax` ea oi`e ,wc `ed dpw mzq
drax` lr drax` mewn iab lr dgpd jixv oi`y ,`cqg ax ixacn
:`xnbd zxxan .df xaca dpc `xnbd .aiigl ick cigid zeyxa

àîéìc xn`p m`d -éaøk øîàc àcñç áøax xn`y dny - ¥¨©¦§¨§¨©§©¦
zhiya ,migth drax` lr drax` mewn lr dgpd jixv oi`y `cqg

,dxn` iaxàéðúc,`ziixaa÷øæutgæéæ éab ìò çðå`veid ur - §©§¨¨©§¨©©¥¦
exeriyy lzekd on.íéøèBt íéîëçå ,áéiçî éaø ,àeäL ìkzrke ¨¤©¦§©¥©£¨¦§¦

`vnpd fif iab lr gpe miaxd zeyxn wxefa xaecny ,`xnbd dpian
drax` mewn iab lr dgpd jixv oi` iaxly ixd ,cigid zeyxa

cigid zeyxajixv minkgle ,ìò äòaøà íB÷î ïðéòa àì àîìà)©§¨Ÿ§¦¨¨©§¨¨©
.(äòaøà©§¨¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zay(iyily meil)

:ze`eane zexvg ipic zx`an `ziixadìL úBøöçmikiiyd miza £¥¤
miyp`l,íéaømiax mizae ,miaxd zeyxl dgeztd xvg ,xnelk ©¦

,miaxd zeyxl xvgd jxc mi`vei mizad ixiice ,xvgl migeztåok §
leôî ïðéàL úBàBáîïéLipyn miaxd zeyxl migezt mpi`y - §¤¥¨§¨¦

ipae ,miax zexivg mdl migezte ,mezq cg` y`x `l` ,mdiy`x
m` ,miaxd zeyxl ze`eand jxc mi`vei zexivgdeáøéòeaxrzp ± ¥§

zexivgd lk oke ,'zexivg aexir' ici lr xvgay mizad lk
,'ze`ean seziy' ici lr ieanl zegeztdïéøzeî`ivedle qipkdl ¨¦

m`e .ieanl zexivgdn oke ,xvgl mizadneáøéò àì,mdipia Ÿ¥§
íéøeñàmizad oky ,zepey zeieyx ody itl ,qipkdle `ivedl £¦

zexivgd ok enke ,mlekl ztzeyn xvgde ,mdilral micgein
ipa lkl szeyn ieande ,xvg eze` ixiicl zkiiy xvg lk ,ieanay
biiq zeyrl ick zeyxl zeyxn `ivedl minkg exq`e ,ieand
zeyxn `ivedl e`eai `ny ,dxiard on mc`d z` wigxdle dxezl

.miaxd zeyxl cigid
:xeht mewn ipic zyxtn `ziixadäte÷ñéàä ìò ãîBò íãà- ¨¨¥©¨¦§¨

drax` ea oi`e ,rwxwd on migth dyly deabd zial dqipkd oztn
e ,migth drax` lrìèBðutg dligzklúéaä ìòaîcnerd ¥¦©©©©¦

,dtewqi`d lr egipne cigid zeyxaåokBì ïúBðlr gpen didy utg §¥
oke .cigid zeyxa `id ezgpdy `vnpy it lr s` ,dtewqi`dìèBð¥

utgéðòî,dtewqi`d lr egipne miaxd zeyxa cnerdåokBì ïúBð ¥¨¦§¥
lkae .miaxd zeyxa `id dgpdde dtewqi`d lr gpen didy utg
drax`n zegt mewn `edy itly ,xeqi` mey oi` dl` mipte`
zeyxl mbe miaxd zeyxl mb lha `ede ,zeaiyg el oi` migth

.cigidãáìáe[i`pzae-],éðòì ïúBðå úéaä ìòaî ìBhé àlL`l oke ¦§©¤Ÿ¦¦©©©©¦§¥¤¨¦
lehi,úéaä ìòáì ïúBðå éðòîmiaxd zeyxl cigid zeyxn ,xnelk ¥¨¦§¥§©©©©¦

flfny itl ,dtewqi`d lr utgd gp miizpia m` s` ,jtidl e`l
d`xpy itl oke ,zeyxl zeyxn d`ved mxeby jka zay ixeqi`a
qipkdl e`eai jk jezne ,zeyxl zeyxn `ived eli`k miyp`l
.xeht mewn wqtd ila mb miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivedle

emewn lknìèð íàef zeyxa cnerdnïúðå,dipyd zeyxa cnerl ¦¨©§¨©
ìLïzLlr cnerde ,cigid zeyxa cnerd ,miaxd zeyxa cnerd-] §¨§¨

[dtewqi`díéøeètxeqi` lr exar `ly itl ,dzinne z`hgn §¦
mewna rvn`a gp ixdy ,zeyxl zeyxn dxard o`k oi` oky ,dxez

.xeht
:dtewqi` oica xi`n iax ixac z` d`ian `ziixad,íéøîBà íéøçà£¥¦§¦

,úBéeLø ézL úLnLî äte÷ñéà,cigid zeyx `id minrtl ,xnelk ¦§¨§©¤¤§¥§
,cvik .miaxd zeyx minrtle,çeút çútäL ïîæazaygpíéðôìk ¦§©¤©¤©¨©§¦§¦

dy onfae ,cigid zeyx `ide ,ziad,ìeòð çútzaygpõeçìk,zial ¤©¨§©
.miaxd zeyxk `ide

äøNò ääBáb äte÷ñéà äúéä íàåmigthBæ éøä ,äòaøà äáçøe §¦¨§¨¦§¨§¨£¨¨§¨¨©§¨¨£¥
,dîöòì úeLøcigid zeyx `id ef dtewqi`y it lr s` ,xnelk §§©§¨

.dkezl ziadn qipkdle `ivedl xeq` mewn lkn ,dxenb
:`ziixad z` x`al zxfeg `xnbdøî øîà,`ziixaa lirl `aed ± ¨©©

agxe dxyr deab xcb e` ,drax` agxe dxyr wenr uixgy
,drax`.ãéçiä úeLø àéä Bæ:`xnbd zl`eyéàî éèeòîìdn - ¦§©¨¦§©¥©

`le ef wx ernyny ,'cigid zeyx `id ef' exne`a hrnl `pzd `a
,`xnbd daiyn .zxg`äãeäé éaøc àä éèeòîìepic z` hrnl - §©¥¨§©¦§¨

,dcedi iax lyàéðúc,`ziixaaéî ,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé §©§¨¤¤©¥¨©©¦§¨¦
,íéaøä úeLø écö éðLa íézá éðL Bì LiLdvex `ede ,df len df ¤¤§¥¨¦¦§¥¦¥§¨©¦

,mdipiay miaxd zeyx jxc ipyl cg` zian lhlhläNBò¤
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המשך ביאור למס' שבת ליום שלישי עמ' א



c"agקנ 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

.åíéøçàì Lc÷ì íãà ìBëé[fiíäîò ìëBà BðéàL ét ìò óà[giïåék äcòñ íB÷îa àlL Lec÷ íeMî äæa ïéàå ¨¨¨§©¥§©¥¦©©¦¤¥¥¦¨¤§¥¨¤¦¦¤Ÿ§¨§ª¨¥¨
äæ Lec÷a BúáBç éãé àöBé Bðéà àeäL ïåék íB÷î ìkîe äcòñ íB÷î àeä ïúáBç éãé íéàöBiä íéòîBLäìL¤§©§¦©§¦§¥¨¨¨§ª¨¦¨¨¥¨¤¥¥§¥¨§¦¤

éøö Bðéà àeäL ïåék Búãeòñ íB÷îa Bîöòì Lc÷ øák íà ïëåäìçzëì íéøçàì Lc÷ì Bì ïéà äæ Lec÷ì C[hiàlà §¥¦§¨¦¥§©§§¨§¨¥¨¤¥¨¦§¦¤¥§©¥©£¥¦§©§¦¨¤¨

1

2

3

`zax `zkld
íéøçàì ùã÷ì [æé בעצמם לקדש אנ"ש מנהג ועכ"פ 25- ,

במקום  כשמתארחים גם - לבניֿביתו מקדש בעלֿהבית כל
הלילה. בקידוש ועכ"פ אחר,

מכן  לאחר בעצמו לקדש וכוונתו מבעה"ב קידוש וכששומע
בעה"ב  בקידוש י"ח יוצא שאינו בפירוש לכוין עליו -26.

íäîò ìëåà [çé קיבל שלא במקרה הדין מה להסתפק יש -
אינו  והוא המנחה, בפלג שבת שקבלו כגון עמהם; שבת
לחזור  ורוצה למישהו שקידש (כגון שבת עליו לקבל רוצה
עראי  באופן רק בזה, להקל ואין במכונית), לביתו

בקידוש  שבת עליו יקבל לכתחילה אבל .27וליחידים,
מפני  הוא קידוש י"ח לצאת רוצה שאינו הטעם אם אבל
יכול  - וצאתֿהכוכבים ערבית קודם לקדש רוצה שאינו

השבת  עליו מקבל שהרי לכתחילה להם .28לקדש

äìçúëì [èé גם לאחרים מקדש - הדחק ובשעת -
בעצמם  לקדש .29כשיודעים

íîöòá ùã÷ì [ë,סעודתו באמצע ואוחז שקידש מי -
עלֿמנת  יקדש בעצמו, לקדש יודע שאינו אורח ונכנס
לאורח  ויתן - היין על ויברך חובתו, ידי האורח להוציא
יברך  לא - היין מן טועם אינו האורח ואם היין, מן לטעום

.30עליו 
íîöòá ùã÷ì [àë במקום הלילה קידוש שקידש מי -

בעצמם, לקדש היכולות נשים ושם לביתו ובא אחד,
לקדש  יכול בעצמם, לקדש יכולים שאינם קטנים וילדים
הנשים  את גם יוציא וממילא הקטנים להוציא עלֿמנת

.31ידיֿחובתן 

zetqede mipeiv
לח 25) עמוד ח"ב במסיבו' 'המלך ובס' אדמו"ר, כ"ק נהג כן

כ"ק  היה - קידוש בזה): מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק הקפדת (על
הבדלה. משא"כ בעצמו, לעשות תמיד מדייק אדמו"ר מו"ח

ברֿמצוה, מגיל לעצמו כ"א מקדש הלילה שבקידוש נהגו ורבים
'ברוב  מצד חובתם ידי הרבים בהוצאת מעלה שיש עלֿאף וזאת
שכל  מקפידים בו שמח"ת בליל ובפרט ס"ו), ריג (סימן עם'
ועוד  32 ע' תש"ד, השיחות ס' (עיין עצמו בפני יעשה אחד

שסח). ע' תשרי חב"ד' מנהגי ב'אוצר שהובאו מקומות
דבריהם 26) של שמצות האומרים שלדברי ס"ד, ריג סימן ע"פ

לא  הוא וגם להוציאו המברך נתכוין שלא אע"פ כוונה א"צ
או  לאכלו בידו פרי שנטל מי כגון . . יצא בה לצאת נתכוין
אחר  מפי זו ברכה שמע לברך שהספיק וקודם לעשותו מצוה
שלא  וליזהר לדבריהם לחוש ויש לברך צריך אין לעצמו המברך

לבטלה. ברכה בספק ליכנס
לומר  אין מבעה"ב, חובתן ידי יוצאים רבים כיום שגם וכיון
לעולם  מנהגו אם אפילו ולכך בעצמם, לקדש העולם שמנהג
(עיין  בעצמו עוד לקדש וא"א - מועיל אינו - בעצמו לקדש
ישראל' 'אור ובקובץ ,72 ע' תתיט גליון וביאורים הערות בקובץ

ואילך). נח עמ' כד גליון
בשו"ת 27) והכריע רסז, בסימן רעק"א בהגהות בזה הסתפק

ג. סימן ח"א שלמה מנחת
חו"ל  בבן נה סי' ח"א החכמה בצל בשו"ת הסתפק ועד"ז
ב' נוהג שאינו אר"י בן אם יו"ט, ימים ב' ונוהג באר"י, הנמצא

דיו"ט, השני ביום י"ח להוציאו יכול יו"ט ימים
יוצא  חו"ל בן שאין נאמר אם דגם ספיקו על להוסיף ויש
לאחר  מיד שחלה בשבת הדין יהיה מה אר"י, בן של בקידוש

דיו"ט  קידוש דשבת בקידוש להוסיף רשאי אר"י בן האם יו"ט,
הנוהג  חו"ל בן י"ח ולהוציא יו"ט) על היום בקידוש לכוין (או

זה. ביום גם יו"ט
מהיין 28) ישתה שלא אלא שם, שלמה מנחת בשו"ת כתב כן

אחד  אם כי - קידוש חובת עליו וחלה שבת עליו שקיבל כיון
המסובים.

חובה 29) אינה זאת גם ואף ב: ס"ק ערב סימן קונטרסֿאחרון
רב  כי חולקים.גמורה ים

ÈÒ"‡אמנם Á ÔÓÈÒ· לכתחלה שהוא הוזכר ולא זה, דין הובא
אחת  בבת בטליתו אחד כל מתעטפים אנשים כמה אם בלבד:
שומעין  והאחרים מברך האחד רצו ואם לעצמו מברך אחד כל
שאינו  אחר אדם אבל כמדבר. דשומע בזה ויוצאין אמן ועונין
המתעטף  את לפטור כדי לברך יכול אינו בציצית עכשיו מתעטף

ברכה. עכשיו לברך צריך אין עצמו שהוא כיון
אחר  לו לברך יכול לברך יודע שאינו בור הוא המתעטף ואם
זה  ערבים ישראל שכל כיון זו לברכה עכשיו צריך שאין אע"פ
שהש"ץ  נוהגין (לכן עכשיו זו לברכה צריך הוא גם א"כ בזה
בכל  הדין וכן בקי) שאינו מי את להוציא כדי רם בקול מברך

המצוות. ברכות
ועוד. ס"ד קפו ובסימן סכ"ג, קסז בסימן גם הוא ועד"ז

היין,30) מן טועמים ידיֿחובתם היוצאים שכל המנהג כפי
ע"ד  היין על יברך לא היין, מן טועם אינו כשהאורח אבל
ומכל  ומקדש, מפה פורס לענין יא סעיף רעא בסימן המבואר
שהמקדש  ודי - לוגמיו כמלוא לטעום צריך האורח אין מקום

האורח. במקום לוגמיו כמלוא טועם
היודע 31) את להוציא החסרון אם בדבר להסתפק שיש שאף
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1

`zax `zkld
íîöòá ùã÷ì [áë מקום מכל - בעצמם לקדש יכולים בניֿביתו וכל לביתו ובא אחד, במקום היום קידוש שקידש מי -

ידיֿחובתם  ולהוציאם לקדש .32יכול

zetqede mipeiv
לקדש  יכול - הכי בלאו מקדש (וכאשר המקדש מצד הוא לברך
יוצא  אינו - הכי בלאו כשמקדש (וגם השומע מצד או לכולם)
ירות"ו  (צ"צ וביאורים הערות בקובץ באריכות כמבואר י"ח),
לקדש  אין לכתחילה שרק כיון מקום מכל ואילך), רצב ע' ח"ז

להקל. אפשר - שיודע מי לצורך
להוציא  שאפשר הבדלה לגבי סי"ז רצו בסימן שנתבאר ומה
שיודעים  הגדולים לא אבל להבדיל, יודעים שלא הקטנים
אלא  בית, באותו והגדולים שהקטנים הכוונה אין להבדיל,
שהוא  רבינו כתב קידוש לגבי שרק ועוד שונים, למקרים הכוונה

בלבד. 'לכתחילה'

כברכת 32) מ"מ אותה ומברך 'הגפן', ברכת אלא כאן שאין
הנ"ל  כספק להסתפק שיש ואף היין, שתיית לצורך הנהנין
אינו  הרי השומע, מצד הוא החסרון דאם שם) וביאורים (הערות
לכתחלה  רק שהוא כיון מ"מ המקדש. בברכת י"ח לצאת יכול
היום  בקידוש היין ברכת דיעות שלכמה (ובפרט להקל, יש -
יוצא  וא"כ ידיֿחובתו, יצא שלא למי אפילו הנהנין ברכת היא

כעונה). שומע מדין י"ח
מ"מ  בלבד, הנהנין ברכת מצד היין על מברך שהמקדש ואף

קידוש, חובת ידי להוציאם שכוונתו מדין כיון גם בזה יש
ערבות.

•
zay zekld - jexr ogley

דהיינו · היום על שעות משבע יותר מוסף תפלת לאחר ואין
יוצא  ואעפ"כ פושע נקרא כך כל והמאחר חצות אחר שעה
מנחה  התפלל כבר אם אפילו היום כל שזמנה מפני חובתו ידי
אותה  התפלל ולא שכח ואם שיתבאר כמו מוסף ומתפלל חוזר
כמו  תפלות לשאר שיש כמו תשלומין לה אין שחשכה עד

ק"ח: בסי' שנתבאר

וה ‚ עבר שאף ואם יצא שחרית שהתפלל קודם אותה תפלל 
מכל  פסול שחר של תמיד קודם שהקריבוהו מוסף שקרבן
הואיל  ומתפלל חוזר להיות כך כל החמירו לא בתפלה מקום

להקרבה: הראויה בשעה אותה והתפלל

כמו „ המוספין תפלת קודם שחרית תפלת אחר לטעום מותר
דהיינו  זמנה משהגיע המנחה  תפלת קודם לטעום שמותר
ולא  כביצה ופת הלב לסעוד כדי הרבה אפילו פירות אכילת
וישתה  מתחלה שיקדש ובלבד רל"ב בסי' שנתבאר כמו יותר
כמו  מיד הקידוש אחר המינין מחמשת כזית יאכל או יין רביעית

רע"ג: בסי' שנתבאר

מוספים ‰ של ואחת מנחה של אחת תפלות שתי לפניו היו
דהיינו  המנחה זמן שהגיע עד מוסף להתפלל שאיחר כגון
שהיא  לפי תחלה מנחה של להתפלל צריך ומחצה שעות שש
את  קודם חבירו את התדיר וכל המוספים מתפלת יותר תדירה

חבירו.

שרוצה  כגון שתיהן להתפלל עתה כשצריך אמורים דברים במה
שיתפלל  קודם לאכול לו ואסור קטנה או גדולה סעודה לאכול
אם  אבל להקדימה צריך אזי רל"ב בסימן שנתבאר כמו מנחה
מוסף  של להקדים יכול מנחה להתפלל עתה כלל צריך אינו
שהיא  קטנה מנחה זמן הגיע לא כשעדיין אמורים דברים במה
להקדימה  צריך זמנה עיקר משהגיע אבל המנחה תפלת עיקר

ענין. בכל

מנחה  להקדים צריך קטנה מנחה קודם שאפילו אומרים ויש
שמאריכים  הכיפורים ביום וליזהר לדבריהם לחוש ויש ענין בכל
שלא  כדי ומחצה שש קודם מוסף שיתחילו שחרית בתפלת
בסי' שיתבאר כמו זו סברא לפי תחלה מנחה להתפלל יצטרכו

תר"כ.

ומחצה  שש אחר עד בשחרית שהאריכו אירע אם מקום ומכל
קטנה  מנחה זמן שהגיע עד מוסף התחילו שלא אירע אם ואפילו
לעשות  ההמון יטעו שלא כדי בצבור תחלה מנחה יתפללו לא
ביחיד  אלא תחלה מנחה להתפלל אמרו ולא אחרת פעם כן

כן: לו שאירע

בֿה  סעיפים בשבת מוסף תפלת דיני רפו סימן ב חלק

כדרך ‡ רחמים עליהם יבקש ולא בשבת חולים לבקר מותר
רחמים  בקשת שע"י וכו' ירחם המקום בחול שאומרים
תנחומים  בדברי דעתם להרחיב צריך אלא ויצטער בכי יעורר
קרובה  ורפואה מלזעוק היא שבת שיאמר בשבת יצטערו שלא
צריכין  שאין אומרים ויש בשלום ושבתו מרובים ורחמיו לבא
החולה  כשמברך הש"ץ וכן נהגו וכן כו' מרובים ורחמיו לומר
ישלח  המקום יאמר לא כו' שבירך מי ואומר הכנסת בבית
לבא: קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת יאמר אלא כו' רפואה

שאומרים ומותר· כדרך לומר ומותר בשבת אבלים לנחם
בכי: יעורר לא נחמתו על בקשתו שע"י ינחמך המקום בחול

יבא ‚ שמא בשבת חולים ולבקר אבלים לנחם התירו ובקושי
השבוע  ימות כל הולכים שאין כאותן ולא עמהם להצטער

לבד: בשבת רק

סעיפים: ג' ובו בשבת חולים וביקור אבלים ניחום רפז סימן ב חלק
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כמו  מיד הקידוש אחר המינין מחמשת כזית יאכל או יין רביעית

רע"ג: בסי' שנתבאר

מוספים ‰ של ואחת מנחה של אחת תפלות שתי לפניו היו
דהיינו  המנחה זמן שהגיע עד מוסף להתפלל שאיחר כגון
שהיא  לפי תחלה מנחה של להתפלל צריך ומחצה שעות שש
את  קודם חבירו את התדיר וכל המוספים מתפלת יותר תדירה

חבירו.

שרוצה  כגון שתיהן להתפלל עתה כשצריך אמורים דברים במה
שיתפלל  קודם לאכול לו ואסור קטנה או גדולה סעודה לאכול
אם  אבל להקדימה צריך אזי רל"ב בסימן שנתבאר כמו מנחה
מוסף  של להקדים יכול מנחה להתפלל עתה כלל צריך אינו
שהיא  קטנה מנחה זמן הגיע לא כשעדיין אמורים דברים במה
להקדימה  צריך זמנה עיקר משהגיע אבל המנחה תפלת עיקר

ענין. בכל

מנחה  להקדים צריך קטנה מנחה קודם שאפילו אומרים ויש
שמאריכים  הכיפורים ביום וליזהר לדבריהם לחוש ויש ענין בכל
שלא  כדי ומחצה שש קודם מוסף שיתחילו שחרית בתפלת
בסי' שיתבאר כמו זו סברא לפי תחלה מנחה להתפלל יצטרכו

תר"כ.

ומחצה  שש אחר עד בשחרית שהאריכו אירע אם מקום ומכל
קטנה  מנחה זמן שהגיע עד מוסף התחילו שלא אירע אם ואפילו
לעשות  ההמון יטעו שלא כדי בצבור תחלה מנחה יתפללו לא
ביחיד  אלא תחלה מנחה להתפלל אמרו ולא אחרת פעם כן

כן: לו שאירע

בֿה  סעיפים בשבת מוסף תפלת דיני רפו סימן ב חלק

כדרך ‡ רחמים עליהם יבקש ולא בשבת חולים לבקר מותר
רחמים  בקשת שע"י וכו' ירחם המקום בחול שאומרים
תנחומים  בדברי דעתם להרחיב צריך אלא ויצטער בכי יעורר
קרובה  ורפואה מלזעוק היא שבת שיאמר בשבת יצטערו שלא
צריכין  שאין אומרים ויש בשלום ושבתו מרובים ורחמיו לבא
החולה  כשמברך הש"ץ וכן נהגו וכן כו' מרובים ורחמיו לומר
ישלח  המקום יאמר לא כו' שבירך מי ואומר הכנסת בבית
לבא: קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת יאמר אלא כו' רפואה

שאומרים ומותר· כדרך לומר ומותר בשבת אבלים לנחם
בכי: יעורר לא נחמתו על בקשתו שע"י ינחמך המקום בחול

יבא ‚ שמא בשבת חולים ולבקר אבלים לנחם התירו ובקושי
השבוע  ימות כל הולכים שאין כאותן ולא עמהם להצטער

לבד: בשבת רק

סעיפים: ג' ובו בשבת חולים וביקור אבלים ניחום רפז סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: קבועה תוכןתוכןתוכןתוכן שתהא האמונה, "הגדלת" ענין

האדם. בלב ותקועה

äòøå ùåøéô ,äðåîà äòøå õøà ïëù áéúë äðäå
úà ìéãâäì ïåæî êéùîäìå ñðøôì êéøöù ,ñðøôî
ë"â íãàä áìá äòåá÷ äéäúù ãò ,äðåîàä

.'åë äàåø åìàëå äùâøäå úòã úðéçáá
דבר  באיזה מאמין כשאדם דגם הוא, האמונה גדר
מכל  הענין, באמיתית אצלו ספק שום שאין באמת,
ומובדל  רחוק נשאר אלא בו נרגש הדבר אין מקום
מכפי  ממש בהיפך להתנהג לאדם לו שאפשר עד ממנו

מאמונתו. המחוייב

קריא  רחמנא מחתרתא אפום גנבא רז"ל וכמאמר
אל  קורא לגנוב, מנת על המחתרת פי על העומד (גנב
היא, חז"ל כוונת ועומק בגניבתו), שיצליח הקב"ה
הוא  אלא ולחוץ, השפה מן רק הגנב קריאת שאין

שהצלחת  באמת בהקב"ה מאמין רק תלוי' בגניבתו ו
אמונתו  אין מקום שמכל אלא ית'), אליו קורא (ולכן
השי"ת, ציווי היפך שהיא מגניבה לחדול עליו פועלת

היינו  בלבד, "מקיף" בבחינת היא אצלו שהאמונה לפי
ובמילא  וכחותיו, האדם מן "רחוקה" נשארת שהיא
המחוייב  כפי ויתאימו שישתנו עליהם משפיעה אינה

זאת. אמונתו מצד

לפרנס  צריך שאדם אמונה", "ורעה שנאמר וזהו
כשאדם  בגשמיות דכמו שבו, האמונה עם עצמו את
כוחותיו  זה ידי על מתחזקים גשמי מאכל אוכל
את  להמשיך צריכים כך יותר, אצלו ונרגשים הרוחניים
מאד  ונרגשת בלבו קבועה שתהי' נפשו, לתוך האמונה

רואה. כאילו והרגשה דעת בבחינת אצלו,

הכוונה  שאין האמונה", "הגדלת נקרא וזה
גם  אמיתית, אמונה שהרי - מאמין יותר נעשה שהאדם
בלי  גמורה בוודאות היא ביותר, הפשוטה במדריגה
משמעה, האמונה "הגדלת" אלא כנ"ל; ח"ו ספק שום
היא  אלא "מקיף" בבחינת נשארת לא שהאמונה
שהיא  עד בלבו קבועה להיות האדם, לנפש מתקרבת

חייו. על משפיעה

iyily wxt meid zrcie d"c
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ערוך ‰Â‰(י) שאין עליון חסד באור למעלה יובן עד"ז
עד  דאצילות חסד אור לגבי דבריאה לחסד כלל
כשנשרף  דצומח שבעץ עפר דומם בחי' כמו רק שנחשב
דוגמא  וע"ד כו' שבדומם דומם שנקרא כנ"ל לאפר והי'
שבא  עליון חסד אור בין ההפרש רואים שאנו מה הנה
דבריאה  ומלאכים לנשמות דבריאה העליון בג"ע ברוחניות
בעוה"ז  כמו מטה למטה ונמשך שבא גשמי חסד בין
פרנסה  שהוא כו' בחסד כולו העולם את שזן השפל
שזה  לזה זה בין וכלל כלל ערוך אין שבודאי גשמיית
ריבוי  עפ"י ומ"מ הגשמי תכלית וזה הרוחני תכלית
מציאת  להיות הרוחני עליון מחסד יומשך ההשתלשלות
הרי  כל"ח בשר לכל לחם נותן וכמ"ש בפ"מ הגשמי חסד
ויורד  לג"ע לבריאה מאצילות נמשך הרוחני העליון חסדו
הדין  מדת כאשר בהיפוך וכן בפ"מ דעשיה חסד עד ונמשך
בזהר  וכמ"ש וכה"ג בר"ה כמו לבי"ע מאצילות נמשך גובר
כ"ז  ואמנם כו' דטוב יומין שנק' לעילא ידיען יומין דאית
והוא  כו' דאצילות עליון מחסד מאד הערך בדילוג נמשך

שנשא  דאפר שבדומם דומם מבחי' הנ"ל משל מן כמו ר

כו' ואנכי נשמתו שרש על אברהם כמ"ש הנשרף העץ
וצדקה  החסד שבמעשה אתעדל"ע באתדל"ת הרי ואעפ"כ
אור  בחי' למעלה מעוררים רעהו עם איש למטה שעושין
וכתיב  כו' חסדך יהי כמ"ש לבי"ע שיומשך דאצילות ח"ע
דוקא  כמעשהו לאיש תשלם אתה כי החסד אדני לך
מאנשי  וראי' מדה"ד למעלה מעוררים הדין במדת ולהיפוך
החסד  איש באברהם וכן וכו' נינוה מאנשי ולהיפוך סדום
לטובים  כמו ולרעים ערביים עם גם הכל עם שעשה בפ"מ
להיות  דאצילות ח"ע אור בחי' למעלה לעורר מרכבה הי'
שעצמות  מצד הוא והטעם כו' לבריאה מאצילות נמשך
כמ"ש  וספי' מדה תואר בחי' מכל שמושלל גם המאציל
נקרא  להיות עצמו צמצם מ"מ כלל מדות אינון מכל לאו
עולם  אמרתי כי כמ"ש החסד במדת וכן כנ"ל כו' חכים
שנקרא  בכלי שמלובש דאצי' ח"ע באור והוא יבנה חסד
כו' וימיני ארץ יסדה ידי אף וכמ"ש ימינא דרועא תקונא
לאתנהגא  לאחזאה כמ"ש לעולמות להשפיע בשביל רק
וחסד  חכמה בין ערוך שאין וכמו כו' סתימין עלמין בהון
כלל  ערוך אין יותר דאצילות וחסד חכמה לגבי דבריאה
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שגם  עד המאציל עצמות לגבי דאצילות וחסד חכמה בין
דומם  בחי' עשי' בחי' נקרא דאצילות חסד או חכמה בחי'
בראשית  עושה בפי' כנ"ל המאציל עצמות לגבי שבדומם
לפי  בזה בערך ההבדלה איכות ולהבין לצייר שאין רק כו'
ממש  חד וחיוהי ואיהו אורו מעצם נאצל בכלל שהאצילות
בגחלת  הקשורה שלהבת כמו ממש חד וגרמוהי איהו וגם
דמצד  משום כלל מהות בלי מה בלי ע"ס נקרא ועכ"ז כו'
חכים  אנת וכמ"ש וכלל כלל מדות אינון מכל לאו עצמו

שצמצום  במ"א וכמ"ש כו' מכל ולאו כו' ידיעא בחכ' ולא
ההעלם  בבחי' יותר הוא כו' וחלל מק"פ הנק' הראשון
אצילות  שבין האחרון הצמצום מבחי' סתרו חשך שנק'
הוא  אני אני כי ראו או' הרי ועכ"ז כו' מסך שנק' לבריאה
בבחי' אחרון ואני הראשון הצמצום בבחי' ראשון אני
אור  הגילוי זה דכל משום וד"ל כו' האחרון צמצום
באין  גדולה וירידה שפלות בבחי' בא הוא שבאבי"ע

וד"ל: ממש העצמות לגבי כלל הפרש

dkepgd xry
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Ô‰ הוא האדם הנה טו"ר, לדעת ממנו כאחד היה האדם
והוא  האדמה פני על אשר בע"ח מכל במדרגה נבדל
משא"כ  כך, או כך לבחור שיוכל הבחירה מעלת לו שניתן
אשר  הטבע כפי כ"א כו' בחירה להם אין בע"ח שאר
הבחירה  מצד אינו כו' דורס וארי נגח שור דהיינו לו ניתן
חיות  ד' בחי' דהיינו בשרשן ולכן כך. שלו שהטבע כ"א
את  לשנות להם וא"א גועה ושור נוהם ארי ג"כ המרכבה
שיוכל  כפי והוא הבחירה ניתן דוקא להאדם כ"א תפקידם
שע"י  הוא מזה והמכוון אותו. ולהפוך ביצרו למשול
המתקת  למעלה נעשה עי"ז יצה"ר על יצ"ט שמגביר
היצה"ר  ושורש מחסדים היא יצ"ט שורש כי הגבורות
על  היצ"ט את מגביר שהאדם ובזה מהגבורות היא

וזהו  הגבורות, המתקת למעלה נעשה עי"ז למטה היצה"ר
עולם, של כיחידו וארז"ל ממנו כאחד הי' האדם הן
חטא  לאחר הוא וכ"ז כו', בטוב לבחור שיכול דהיינו
עתה  כמו יצה"ר הי' לא הדעת עץ חטא וקודם כו' עה"ד
ע"ד  והי' גבורה בחי' דהיינו בשרשו שהוא כמו הי' אלא
מכבין  ואין שלג של שר וגבריאל אש של שר מיכאל
והבל  להוי' מנחה פשתן הביא שקין והבל קין וכמו זא"ז,
משא"כ  שעטנז, הוא יחד ופשתן צמר והנה צמר, הביא
והוא  בציצית כלאים מותר הי' תכלת שהי' בזמן בציצית
כו' מאד גדלת אלקי ה' בחי' גבוה הציצית ששרש מפני
את  עשה אלקים וה' וזהו כו', וגבריאל מיכאל וכנ"ל

כו'. ישר האדם

epnn cg`k did mc`d od
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ÔÈÚ‰Â למה אנכי אלקיך אלקים ע"פ  אמרו במד"ר דהנה
כבוד  חולק שהוא הכבוד מלך להקב"ה קרא
ואין  סוסו על רוכבין אין ודם בשר מלך כיצד ליראיו,
שנאמר  כסאו על לשלמה הושיב והקב"ה כסאו, על יושבין
סוסו  על לאליהו והרכיב למלך, ה' כסא על שלמה וישב
בסופה  ה' שנאמר וסערה סופה הקב"ה של סוס ומהו
בשר  מלך השמים, בסערה אליהו ויעל וכתיב דרכו ובסערה
בשמו  קוראים ואם אגוסטא קיסר בשמו קוראין אין ודם
ראה  שנאמר בשמו למשה קרא והקב"ה אותו ממיתין
ז"ל  וכמאמרם אל ליעקב קראו וכן לפרעה, אלקים נתתיך
ישראל, אלקי אל קראו ומי אל ליעקב לו ויקרא במגלה

גבוה  מעל גבוה כי ומסיים ליראיו, מכבודו שחלק וזהו
ליראיו  מכבודו חלק כי הגם והיינו עליהם, וגבוהים שומר
גבך. על שאני אנכי אלקיך מ"מ אלקים, שקראו שזה"ע
הוא  אצילות כי ונודע מאצי' הי' משה דהנה הוא והענין
הרוח  מן ויאצל מלשון הוא אצילות לשון כי אלקות
הזקנים, איש ע' על ונתן משה על אשר הרוח מן שהאציל
כלום, חסר לא וזה נהנה זה לנר מנר כמדליק זהו כי ואם
ג"כ  הוא ההארה שענין הארה להפרשת נחשב ה"ה מ"מ
שבמשה  אלא כו' הארתו ע "י המאור מן כלום חסר שלא
נביא  קם ולא דכתיב מפני הפסק לה יש שמתנה ויתן כתיב

לכן  כמשה עוד בחי'בישראל הוא אצי' א"כ ויתן, כתיב
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שגם  עד המאציל עצמות לגבי דאצילות וחסד חכמה בין
דומם  בחי' עשי' בחי' נקרא דאצילות חסד או חכמה בחי'
בראשית  עושה בפי' כנ"ל המאציל עצמות לגבי שבדומם
לפי  בזה בערך ההבדלה איכות ולהבין לצייר שאין רק כו'
ממש  חד וחיוהי ואיהו אורו מעצם נאצל בכלל שהאצילות
בגחלת  הקשורה שלהבת כמו ממש חד וגרמוהי איהו וגם
דמצד  משום כלל מהות בלי מה בלי ע"ס נקרא ועכ"ז כו'
חכים  אנת וכמ"ש וכלל כלל מדות אינון מכל לאו עצמו

שצמצום  במ"א וכמ"ש כו' מכל ולאו כו' ידיעא בחכ' ולא
ההעלם  בבחי' יותר הוא כו' וחלל מק"פ הנק' הראשון
אצילות  שבין האחרון הצמצום מבחי' סתרו חשך שנק'
הוא  אני אני כי ראו או' הרי ועכ"ז כו' מסך שנק' לבריאה
בבחי' אחרון ואני הראשון הצמצום בבחי' ראשון אני
אור  הגילוי זה דכל משום וד"ל כו' האחרון צמצום
באין  גדולה וירידה שפלות בבחי' בא הוא שבאבי"ע

וד"ל: ממש העצמות לגבי כלל הפרש
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Ô‰ הוא האדם הנה טו"ר, לדעת ממנו כאחד היה האדם
והוא  האדמה פני על אשר בע"ח מכל במדרגה נבדל
משא"כ  כך, או כך לבחור שיוכל הבחירה מעלת לו שניתן
אשר  הטבע כפי כ"א כו' בחירה להם אין בע"ח שאר
הבחירה  מצד אינו כו' דורס וארי נגח שור דהיינו לו ניתן
חיות  ד' בחי' דהיינו בשרשן ולכן כך. שלו שהטבע כ"א
את  לשנות להם וא"א גועה ושור נוהם ארי ג"כ המרכבה
שיוכל  כפי והוא הבחירה ניתן דוקא להאדם כ"א תפקידם
שע"י  הוא מזה והמכוון אותו. ולהפוך ביצרו למשול
המתקת  למעלה נעשה עי"ז יצה"ר על יצ"ט שמגביר
היצה"ר  ושורש מחסדים היא יצ"ט שורש כי הגבורות
על  היצ"ט את מגביר שהאדם ובזה מהגבורות היא

וזהו  הגבורות, המתקת למעלה נעשה עי"ז למטה היצה"ר
עולם, של כיחידו וארז"ל ממנו כאחד הי' האדם הן
חטא  לאחר הוא וכ"ז כו', בטוב לבחור שיכול דהיינו
עתה  כמו יצה"ר הי' לא הדעת עץ חטא וקודם כו' עה"ד
ע"ד  והי' גבורה בחי' דהיינו בשרשו שהוא כמו הי' אלא
מכבין  ואין שלג של שר וגבריאל אש של שר מיכאל
והבל  להוי' מנחה פשתן הביא שקין והבל קין וכמו זא"ז,
משא"כ  שעטנז, הוא יחד ופשתן צמר והנה צמר, הביא
והוא  בציצית כלאים מותר הי' תכלת שהי' בזמן בציצית
כו' מאד גדלת אלקי ה' בחי' גבוה הציצית ששרש מפני
את  עשה אלקים וה' וזהו כו', וגבריאל מיכאל וכנ"ל

כו'. ישר האדם
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ÔÈÚ‰Â למה אנכי אלקיך אלקים ע"פ  אמרו במד"ר דהנה
כבוד  חולק שהוא הכבוד מלך להקב"ה קרא
ואין  סוסו על רוכבין אין ודם בשר מלך כיצד ליראיו,
שנאמר  כסאו על לשלמה הושיב והקב"ה כסאו, על יושבין
סוסו  על לאליהו והרכיב למלך, ה' כסא על שלמה וישב
בסופה  ה' שנאמר וסערה סופה הקב"ה של סוס ומהו
בשר  מלך השמים, בסערה אליהו ויעל וכתיב דרכו ובסערה
בשמו  קוראים ואם אגוסטא קיסר בשמו קוראין אין ודם
ראה  שנאמר בשמו למשה קרא והקב"ה אותו ממיתין
ז"ל  וכמאמרם אל ליעקב קראו וכן לפרעה, אלקים נתתיך
ישראל, אלקי אל קראו ומי אל ליעקב לו ויקרא במגלה

גבוה  מעל גבוה כי ומסיים ליראיו, מכבודו שחלק וזהו
ליראיו  מכבודו חלק כי הגם והיינו עליהם, וגבוהים שומר
גבך. על שאני אנכי אלקיך מ"מ אלקים, שקראו שזה"ע
הוא  אצילות כי ונודע מאצי' הי' משה דהנה הוא והענין
הרוח  מן ויאצל מלשון הוא אצילות לשון כי אלקות
הזקנים, איש ע' על ונתן משה על אשר הרוח מן שהאציל
כלום, חסר לא וזה נהנה זה לנר מנר כמדליק זהו כי ואם
ג"כ  הוא ההארה שענין הארה להפרשת נחשב ה"ה מ"מ
שבמשה  אלא כו' הארתו ע "י המאור מן כלום חסר שלא
נביא  קם ולא דכתיב מפני הפסק לה יש שמתנה ויתן כתיב

לכן  כמשה עוד בחי'בישראל הוא אצי' א"כ ויתן, כתיב
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אלקות  בשם אצי' נק' שלכן יתברך מאלקותו הארה גילוי
דבוקה  שאינו אפ"ל הארה הפרשת שלשון מפני אך כו',
ההעלם  גילוי ענין זהו אצי' שענין במ"א נת' לכן ח"ו
ולכן  וכלל כלל מושג אינו העלמו לרוב שאלקות מאלקות
ג"כ  ה"ה לנאצלים המאציל בין ממוצע שהוא הכתר גם
להיות  שנתגלה ומה העלמו ע"ש סתרו חשך ישת ונק' נעלם
מ"מ  ידיעא בחכ' ולא חכים עדיין שזהו הגם חכים בשם
בחי' שהוא אצי' בשם נק' ומבין חכים בשם נק' להיותו
בעלי  נבראים הם בי"ע משא"כ ית', מאלקותו ההעלם גילוי
יש  בדרך בי"ע מהווה דאצי' המל' ובחי' נפרדים, גבול
מארז"ל  וכנודע בי"ע, נגד אלקות אצילות נק' לכן מאין,
אפי' לברוא יכולים אינם עולם באי כל מתכנשין אלמלא
הוא  מאין יש לברוא הבריא' יכולת כי אחת יתוש כנף
שמל' אלקות נק' שאצי' מה שפיר יובן וא"כ לבדו, לאלקות
באגה"ק  וכמ"ש כו' בי"ע עולמות ג' כל מהווה דאצי'
כו', מאין יש ע"י לברוא בהון מתייחד דאצי' בכלים שאפי'

נשמות  להיותם אל ויעקב אלקים נק' שמשה יובן לזאת ואי
ששם  והגם בי"ע, נגד אלקות נק' אצי' והרי האצי' מבחי'
האור  דוקא והוא נמחקין שאינן שמות מז' הוא ואלקים אל
אבל  המאור, מעין שהאור הקו הארת שהוא הכלי שבתוך
נפרדים  שהם נשמות וכ"ש אל בשם נקראים אינם הכלים
עלי' צורך היא שהיריד' בגוף ירידתה ע"י מ"מ מהכלים,
העליי' אחר לקרות שייך ומצות התורה קיום ע"י שנתעלית
וכשמקיים  שלוחים בשם נקראים שהמצות ומפני אל, בשם
גם  לקרות שייך עי"ז השליחות, מקיים הוא הרי המצוה
שקראתי  אע"פ למשה אמר ומ"מ אל. בשם בגוף בעודנה
לגבי  שבאמת גבך, על אני אנכי אלקיך מ"מ אלקים אותך
עשית, בחכמה כולם וכמ"ש שוין ועשי' אצילות אוא"ס
הגם  ולכן ית', לפניו גשמיות כעשי' נחשבת החכמה שגם
על  אני מ"מ אלקים הי' שלכן דאצי' נשמה היה משה כי
נחשב  לגבי' אשר דבריאה אדם רק הוא א"ק גם שהרי גבך

בלבד. דעשי' אדם בחי' רק האצי'
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יו"ד.
וכמשל גבול, בחינת אבל  ממש אלוקות  הם דאצילות  הכלים

גבול. הבלי  לגבי  הוא שבהם  ערוך והאין  ההתנוצצות,
ùîî úå÷åìà ìáà êåøò ïéà

éøäù úåìéöà úðéçáá ïä úåìéöàã íéìëä íâ úîàáã íâäå
,ùîî úå÷ìà íäשהכלים הקודם בפרק המתבאר למרות -

להדגיש יש  עדיין הרי ערוך, ואין  ריחוק של באופן התהוו
אלוקות, של עולם שהוא  האצילות מעולם  חלק הם כי 
של עולמות כבר שהם יותר הנמוכים מהעולמות בשונה
חלק הם באצילות הכלים  הרי  עצמית, מודעות בעלי נבראים 

ממש. אלוקות של מעולם
íéìëã úå÷ìàä úðéçá íå÷î ìëîהאלוקות מבחינת שונה
ש בזה שונים? הם  ובמה האור, úåèùôúäשל úðéçá äæ ïéà

ìéöàîä óåñ ïéà øåàî äøàä úåèùôúä åðééäã úå÷ìà
åë éåìéâ úðéçááהבורא את  לגלות האור, של עניינו שזה '

קירוב של íàבאופן éë הוא, הרי הכלים של האלוקות
אחר, åëבאופן  ÷åçéøå äìãáä úðéçáá àáù äîהכלים - .'

קירוב של באופן זה אין אבל ממש, הבורא את מגלים אמנם
וריחוק. הבדלה של אם כי

של באופן הם  הכלים כיצד יותר זאת להסביר מנת  על
משל נ"ע הרבי  מביא אלוקות, הם זאת ולמרות הבדלה

ä÷åáàäגשמי : ïî ìãáðä õåöéð åîëåהוא הניצוץ אש, של
אלא מהאבוקה, אחר משהו  ùîîלא  ùà úåäî àåä éøä

íå÷î ìëîå ,ä÷åáàä íöòî àáùממהות שהוא למרות -
øéàîהאבוקה åðéàå ä÷åáàä ïî ìãáð àåä éøä אור ומגלה 

אופן  åëבאותו øéàîù ä÷åáàä áäì åîë.'
ïë åîëåבנמשלùîî úå÷ìà ïäù íéìëä úðéçáכשם

ממש מהאבוקה חלק הוא úåîöòשניצוץ úðéçáî ìöàðù
åë åáù ìåáâä çë úðéçáî óåñ ïéà øåàאמנם כלומר - '

הגבול של הפן  את אבל הבורא, את מגלים דאצילות הכלים
ממש, הבורא כח גם שזה ואף ביכולתו , íå÷îהקיים ìëî

äæ éøäהכלים åëהאצלת íöòä ïî äìãáä úðéçáá àá',
ממש אלוקות הם והאורות שהכלים היות  עם  הענין: ביאור 
שהכלים אומרים אנו זאת  ובכל הבורא, כח את ומבטאים
ערוך? באין  הם למה ביחס אבל ובמרחק. ערוך באין הם
גם הם הכלים שהרי  האלוקית, המהות מול ושלום חס לא
הבורא. של גבול הבלי  של הבחינה  מול אלא אלוקות,
הבורא של מוגבל הבלתי  כוחו מול הכלים את כשמעריכים
של ענין לא שהם בגלל לא זה אבל ערוך, באין הם  הרי 
את - בבורא אחר צד מבטאים שהם בגלל אלא אלוקות,

בהגבלה. כוחו 
הסברים לו  שיש  ונפלא, עצום חכם אפשר: בדרך לזה  משל
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וחריפים קצרים  פתגמים גם לו יש אבל ורחבים, מעמיקים
באותם חכמתו  את מגלה הוא שכאשר  אף  ("ווארטים"),
העמוקים מהפלפולים ערוך באין  זה  הרי  קצרים, פתגמים
אליו. שזר משהו ולא חכמתו  מגילוי חלק זה גם אבל שלו,
הרי אדם, של אצבע רואים כאשר יותר, גשמי נוסף ומשל
פרצוף כל את כשרואים דומה אינו שהרי  מהאדם קטן  פן  זה

ממנו, חלק היא האצבע גם הרי זאת, ולמרות וכו' האדם 
ובגד). (כלבוש ממנו אחר משהו  ולא 

שלכן  בלבד, מוגבל פן מבטאים שהם למרות הכלים  וכך
חלק הם הרי הבורא, של מוגבל הבלתי  לאור ערוך באין הם
נפרדת מציאות ובעל זר משהו ולא עצמו, הבורא מגילוי 
בגבול. הבורא של כוחו את מבטאים שהם  אלא (כנבראים),
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הרוח. וחולי הגוף חולי חולים, רופא ענין

‰p‰Â מׁשל ּדר על ּוכמֹו "חֹולה", ּבׁשם נקרא הג' הּמדרגה ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
וחלי  הּגּוף חלי חלאים, מיני ב' יׁש הרי הּגּוף, ְֲֳֳֳִִִִִֵֵֵַַָָּבחֹולי
נֹופל  זה ׁשּמחמת הּגּוף אברי מּקלקּול הּבאה חלי הא' ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרּוח,
חּוׁש ואֹובד הּטבעי, חם אצלֹו ּומתּגּבר לּצלן רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלמׁשּכב
למתֹוק, ּומר למר מתֹוק ׁשּטֹועם עד מהּמאכל ְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָהּטעם

הּוא ּומתאּו והב' הּמּזיקים. ּודברים רעים למאכלים רק ה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ
הּגּוף, אברי קלקּול מּצד ּבא ׁשאינֹו לּצלן רחמנא הרּוח ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחלי
ּומּזה  ּורצֹונֹו, חפצֹו למּלאת יכל ׁשאינֹו מּצד סּבתֹו הרב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹועל
יׁש הּנפׁש ּבחֹולי הּוא וכ הרּוח. חלי לּצלן רחמנא לֹו ְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבא
והחמרּיּות  הּגּוף קלקּול מּצד ׁשּבא הא' חלאים, מיני ְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָב'
עצמֹו את ּומעמיק ּביֹותר, ונתגּׁשם ׁשּנתעּבה והינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּבֹו,
ּומהּׁשם  ּבזה, ׁשקּוע ּורצֹונֹו חפצֹו וכל הּזה, עֹולם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעניני
ּׁשּפֹונים  מה ּדגם ערף", אלי פנּו "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו לּבֹו, ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשכח
ּבערף  רק הּוא הּמצות וקיּום ּבתפּלה יתּבר הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאל
ּדער  וויילע חּיּות, א אהן ּגייענּדיק ּביי פאר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָואחֹורים,

אין  ּגעטאן אריין איז ּגיׁשמאק ּדער אּון חּיּות כד ּגאנצער ְְִִִֶֶֶַַַַַָ
ּכן  ּגם הּנפׁש את ּוממׁשי ּומֹוריד הּגׁשמּיים, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָענינים
ּדגּופא  ותּוקפא החמרּיים, ותענּוגים הּגׁשמּיים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָּבהּדברים

ּדנׁשמתא  חּולׁשא ׁשּטֹועם כה הּוא ּגמּור חֹולה ּכמֹו זה והרי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשהּוא  הּמתֹוק ואת למתֹוק, הּגּופנּיֹות הּתאוֹות ׁשהם הּמר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
מה  וגם למּׂשא, עליו ׁשהם למר, הּמצות וקיּום הּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלּמּוד
נמׁש הּוא הרי הּצדקה ּבענין ּכמֹו טֹובים ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּׁשעֹוׂשה
הּתֹורה  לֹומדי החזקת ּובעניני כּו', החדׁשים הענינים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאחרי
הרּוח  חֹולה הּוא והב' ורפיֹון. ּבחליׁשּות הּוא ׁשמים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּביראת
ּבסּבת  הּגׁשמּיים ּבענינים ׁשקּוע ׁשהּוא והינּו לּצלן, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָרחמנא

אחרי  ורֹודף ,יתּבר מלכּותֹו על מעליו ׁשּפֹורק על ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּפריקת
לא  אׁשר לּצלן רחמנא הּדעת מן ּוכיֹוצא החמרּיים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹענינים
ׁשּמּכה  לפי ּומבהילים, הפּוכים הם מעׂשיו וכן ידּבר, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻּבדעת
וכל  עּמֹו הּוא ׁשהאמת לֹו ונדמה ּבׁשּגעֹון לּצלן ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָָָרחמנא
רֹואה  הּבריא האדם אבל ויׁשר, טֹוב הם והנהגֹותיו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָּדּבּוריו

מּגדל ּומּכיר ּבא החלי וסּבת לּצלן, רחמנא חֹולה ׁשהּוא ּבֹו ְְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
לּצלן  רחמנא ונחלה טֹוב לא ענין ּבאיזה ׁשּלֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹההתקּׁשרּות
ׁשּיׁש ּברּוחנּיּות הּוא וכן ׁשטּות, ּברּוח אֹותֹו הּמנהיג ְְְְְִִֵֵֶַַַָָּברּוחֹו
הּׁשּקּוע  ּגדל הּוא לזה והּסּבה לּצלן, רחמנא הרּוח ְְֲֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹחלי
למּלאת  לּבם ּבׁשרירּות והֹולכים וגׁשמּיּות, חמרּיּות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹּבעניני
ּכי  עד הּגּוף, עניני ּוׁשאר ׁשתּיה ּבאכילה ּתאוֹותיהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבכל  עיניהם מראֹות אחרי רק ללכת נדמּו ּכבהמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹנמׁשלּו
ּבלּתי  לּצלן רחמנא ּדעּתֹו אׁשר ּוכמי וחמדה, ּתאוה ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּדבר
את  ּולהמית להּזיק יכל הרי החלי, עליו ּבנפל הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹצלּולה,
ּדבר  ּבאיזה לבבם יחם ׁשּכאׁשר על, הּפֹורקי הּמה ּכן ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמֹו,
"א  העֹולם ּוכמאמר ּכלל, לרּוחם מעצֹור אין ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָחמדה,

הארץ" זּולתֹו,כו צּולאזענע חּיי את וגם חּייו את לאּבד ויכל , ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
והֹול על ּפֹורק ׁשהּוא ּדמי ּבמּוחׁש, רֹואים ׁשאנּו ְְְְִִֵֵֶֶָָֹּוכמֹו
הרי  רֹוצח, ּגם ולפעמים ּגּנב ׁשּנעׂשה לבד לּבֹו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרירּות
יׁשר, הֹולכי ּגם ּברׁשּתֹו ללּכד ּבמּדֹותיו מׁשחת נעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
ּדיׁש נפׁש", ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום "ּכאׁשר ׁשּכתּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכמֹו
הּגּוף, מרציחת קׁשה ׁשהיא הּנפׁש רציחת ויׁש הּגּוף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָרציחת
אין  קאכט פאר אּון פלאמט פאר ּבזה, נלהב הּוא ְְְִִֶַַַָָָָָוככה

והֹורג כז ּדעם  ׁשּבזה, להּסּכנתֿנפׁשֹות לּבֹו מׂשים ׁשאינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
רעה. ּכחּיה זּולתֹו ואת עצמֹו את לּצלן ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָרחמנא
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וחריפים קצרים  פתגמים גם לו יש אבל ורחבים, מעמיקים
באותם חכמתו  את מגלה הוא שכאשר  אף  ("ווארטים"),
העמוקים מהפלפולים ערוך באין  זה  הרי  קצרים, פתגמים
אליו. שזר משהו ולא חכמתו  מגילוי חלק זה גם אבל שלו,
הרי אדם, של אצבע רואים כאשר יותר, גשמי נוסף ומשל
פרצוף כל את כשרואים דומה אינו שהרי  מהאדם קטן  פן  זה

ממנו, חלק היא האצבע גם הרי זאת, ולמרות וכו' האדם 
ובגד). (כלבוש ממנו אחר משהו  ולא 

שלכן  בלבד, מוגבל פן מבטאים שהם למרות הכלים  וכך
חלק הם הרי הבורא, של מוגבל הבלתי  לאור ערוך באין הם
נפרדת מציאות ובעל זר משהו ולא עצמו, הבורא מגילוי 
בגבול. הבורא של כוחו את מבטאים שהם  אלא (כנבראים),
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הרוח. וחולי הגוף חולי חולים, רופא ענין

‰p‰Â מׁשל ּדר על ּוכמֹו "חֹולה", ּבׁשם נקרא הג' הּמדרגה ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
וחלי  הּגּוף חלי חלאים, מיני ב' יׁש הרי הּגּוף, ְֲֳֳֳִִִִִֵֵֵַַָָּבחֹולי
נֹופל  זה ׁשּמחמת הּגּוף אברי מּקלקּול הּבאה חלי הא' ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרּוח,
חּוׁש ואֹובד הּטבעי, חם אצלֹו ּומתּגּבר לּצלן רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלמׁשּכב
למתֹוק, ּומר למר מתֹוק ׁשּטֹועם עד מהּמאכל ְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָהּטעם

הּוא ּומתאּו והב' הּמּזיקים. ּודברים רעים למאכלים רק ה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ
הּגּוף, אברי קלקּול מּצד ּבא ׁשאינֹו לּצלן רחמנא הרּוח ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחלי
ּומּזה  ּורצֹונֹו, חפצֹו למּלאת יכל ׁשאינֹו מּצד סּבתֹו הרב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹועל
יׁש הּנפׁש ּבחֹולי הּוא וכ הרּוח. חלי לּצלן רחמנא לֹו ְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבא
והחמרּיּות  הּגּוף קלקּול מּצד ׁשּבא הא' חלאים, מיני ְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָב'
עצמֹו את ּומעמיק ּביֹותר, ונתגּׁשם ׁשּנתעּבה והינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּבֹו,
ּומהּׁשם  ּבזה, ׁשקּוע ּורצֹונֹו חפצֹו וכל הּזה, עֹולם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעניני
ּׁשּפֹונים  מה ּדגם ערף", אלי פנּו "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו לּבֹו, ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשכח
ּבערף  רק הּוא הּמצות וקיּום ּבתפּלה יתּבר הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאל
ּדער  וויילע חּיּות, א אהן ּגייענּדיק ּביי פאר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָואחֹורים,

אין  ּגעטאן אריין איז ּגיׁשמאק ּדער אּון חּיּות כד ּגאנצער ְְִִִֶֶֶַַַַַָ
ּכן  ּגם הּנפׁש את ּוממׁשי ּומֹוריד הּגׁשמּיים, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָענינים
ּדגּופא  ותּוקפא החמרּיים, ותענּוגים הּגׁשמּיים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָּבהּדברים

ּדנׁשמתא  חּולׁשא ׁשּטֹועם כה הּוא ּגמּור חֹולה ּכמֹו זה והרי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשהּוא  הּמתֹוק ואת למתֹוק, הּגּופנּיֹות הּתאוֹות ׁשהם הּמר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
מה  וגם למּׂשא, עליו ׁשהם למר, הּמצות וקיּום הּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלּמּוד
נמׁש הּוא הרי הּצדקה ּבענין ּכמֹו טֹובים ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּׁשעֹוׂשה
הּתֹורה  לֹומדי החזקת ּובעניני כּו', החדׁשים הענינים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאחרי
הרּוח  חֹולה הּוא והב' ורפיֹון. ּבחליׁשּות הּוא ׁשמים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּביראת
ּבסּבת  הּגׁשמּיים ּבענינים ׁשקּוע ׁשהּוא והינּו לּצלן, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָרחמנא

אחרי  ורֹודף ,יתּבר מלכּותֹו על מעליו ׁשּפֹורק על ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּפריקת
לא  אׁשר לּצלן רחמנא הּדעת מן ּוכיֹוצא החמרּיים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹענינים
ׁשּמּכה  לפי ּומבהילים, הפּוכים הם מעׂשיו וכן ידּבר, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻּבדעת
וכל  עּמֹו הּוא ׁשהאמת לֹו ונדמה ּבׁשּגעֹון לּצלן ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָָָרחמנא
רֹואה  הּבריא האדם אבל ויׁשר, טֹוב הם והנהגֹותיו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָּדּבּוריו

מּגדל ּומּכיר ּבא החלי וסּבת לּצלן, רחמנא חֹולה ׁשהּוא ּבֹו ְְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
לּצלן  רחמנא ונחלה טֹוב לא ענין ּבאיזה ׁשּלֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹההתקּׁשרּות
ׁשּיׁש ּברּוחנּיּות הּוא וכן ׁשטּות, ּברּוח אֹותֹו הּמנהיג ְְְְְִִֵֵֶַַַָָּברּוחֹו
הּׁשּקּוע  ּגדל הּוא לזה והּסּבה לּצלן, רחמנא הרּוח ְְֲֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹחלי
למּלאת  לּבם ּבׁשרירּות והֹולכים וגׁשמּיּות, חמרּיּות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹּבעניני
ּכי  עד הּגּוף, עניני ּוׁשאר ׁשתּיה ּבאכילה ּתאוֹותיהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבכל  עיניהם מראֹות אחרי רק ללכת נדמּו ּכבהמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹנמׁשלּו
ּבלּתי  לּצלן רחמנא ּדעּתֹו אׁשר ּוכמי וחמדה, ּתאוה ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּדבר
את  ּולהמית להּזיק יכל הרי החלי, עליו ּבנפל הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹצלּולה,
ּדבר  ּבאיזה לבבם יחם ׁשּכאׁשר על, הּפֹורקי הּמה ּכן ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמֹו,
"א  העֹולם ּוכמאמר ּכלל, לרּוחם מעצֹור אין ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָחמדה,

הארץ" זּולתֹו,כו צּולאזענע חּיי את וגם חּייו את לאּבד ויכל , ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
והֹול על ּפֹורק ׁשהּוא ּדמי ּבמּוחׁש, רֹואים ׁשאנּו ְְְְִִֵֵֶֶָָֹּוכמֹו
הרי  רֹוצח, ּגם ולפעמים ּגּנב ׁשּנעׂשה לבד לּבֹו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרירּות
יׁשר, הֹולכי ּגם ּברׁשּתֹו ללּכד ּבמּדֹותיו מׁשחת נעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
ּדיׁש נפׁש", ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום "ּכאׁשר ׁשּכתּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכמֹו
הּגּוף, מרציחת קׁשה ׁשהיא הּנפׁש רציחת ויׁש הּגּוף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָרציחת
אין  קאכט פאר אּון פלאמט פאר ּבזה, נלהב הּוא ְְְִִֶַַַָָָָָוככה

והֹורג כז ּדעם  ׁשּבזה, להּסּכנתֿנפׁשֹות לּבֹו מׂשים ׁשאינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
רעה. ּכחּיה זּולתֹו ואת עצמֹו את לּצלן ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָרחמנא
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ב.כד. שקועים והעונג החיות שכל מכיון חיות, בלי אגב, הנשמה.כה.בדרך חולשת הוא הגוף מופרע.כו.ותוקף מולהב כז.לב
בזה. ומורתח
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לפני  הקידוש בשעת בערב , תרס"א תורה שמחת
נרחב  ביאור הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד דיבר ההקפות,
בענינים  החסידים מזקני סיפורים כמה משולב
נלמד  תר"ס שנת שבמשך התפלה" ב"קונטרס המבוארים

למדינה. ומחוץ במדינה מקומות במאות ברבים
על  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד התעכב שיחה, באותה
שמחה, בניגון פעם התפלה, בשעת לנגן החסידים מנהג
בניגון  פעם רצוא, של בניגון פעם מרירות, בניגון פעם
של  בניגון ופעם הנפש כלות של בניגון פעם שוב, של
בהתלהבות  מנוגנים האלה הניגונים וכל בתענוגים, אהבה

לנעלה. ובגעגועים בדביקות המיושבת, החב"דית
כתוב  רבנו. במשה החלה בתפלה ישיר 5השירה "אז :

משה  שר זו שירה הזאת". השירה את ישראל ובני משה
משה  שר התפלה בשעת ואילו ישראל. בני עם יחד רבנו
של  הדרגא הנו משה חב"די. היה רבנו משה לעצמו.
הכלולות  ודעת בינה ידי על היא החכמה שלימות חכמה,
שהן  ו"ד האותיות החכמה. את משלימות והן בחכמה,

משה  חכמה.  י' זו. אות משלימות י' האות של המילוי
הנו   במילואה דאצילות חכמה היא שמדריגתו רבנו

התפלה. בשעת ומנגן שר וחב"די חב"די,
בסיס  על החסידות דרכי את יסד  הזקן רבנו  הרבי
אחת  היא בפרט, התפלה ובשעת בכלל נגינה נאמן.

החסידים. מדרכי
מתלמידי  רייזעס, פנחס ור' ווילנקר משה ר'
שעוד  סיפרו, הזקן, רבנו של הראשונים ה"חדרים"
אל  הזקן רבנו שלחם בלימודים, הבחינה לאחר בתחילה

ניגונים. אותם שילמד (פלדמן) השדה איש זלמן משה
יהודי  האמצעיות, בשנותיו יהודי היה זלמן משה
בימים  חזק. ומנגן גדול שתקן והיה בחסידות עסק למדן,
הרבי, אצל התפלה בעל היה טובים ובימים הנוראים
לעיר  מחוץ אל יוצא בידו ספר לוקח היה הקיץ ימי וברוב
בכל  דבר שם היתה נגינתו ולנגן. ללמוד השדות בין אל
השדה, באהבת הנהגתו מפורסמת היתה כן הסביבה.
(פלדמן). השדה איש זלמן משה בשם כינוהו כך ומשום
a"yz'd ,fenz g"x axr
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על  אדמו"ר כ"ק הוד ונשיאם חב"ד בחסידי הלוחם המתנגדים ועד חברי אל השמועה כשחדרה
והפרסום  רחוקים מגלילות חבריהם את גם והזמינו שבווילנא חב"ד חסידי שקבעו ושמחה המשתה דבר
לעשות  מה כדת עצה לטכס ויתועדו אפם חרה הקהלות, לכל חוזרים מכתבים גם לשלוח שעשו הגדול

החסידים. התפשטות בעד ולעצור כבודם להציל

מכתב  שיכתוב חיימאוויטש נטע הקיסר יועץ בשם המובחר הקבלן הגביר אל לפנות א) ָויחליטו:
השתדלותו  ע"פ ואשר היהודים על טוב לבו אשר ּפאוועל הקיסר של בשבחו היהודים לכל גלוי ַחוזר
לעשות  דערזשאווין הצעות את הקיסר בטל ליובאמירסקי הנסיך של והשפעתו – חיימאוויטש של –ַָָ

ליהודים  האזרחיות משפט את ויחזק רוסיא ליהודי מגבילים שיטול 127חוקים הגר"א את לעורר ב) .
מליאזנע. המגיד ונשיאם החסידים על ָחרם

אחד  עם נסע כי בביתו, מצאוהו לא רוחם למורת אבל נטע, ר' להגביר נכבדה מלאכות שלח הועד
תקנ"ו  אייר כ"ד – כללי מכתב הועד חברי ויעריכו לביתם ויחזרו לּפאריז ברבים 128הנסיכים להודיע – ַ

ממחשבות  להצילם האדירה רוסיא מדינת יושבי היהודים את הקב"ה שהושיע הגדולה התשועה את
בתשבחות  המהולל המפורסם הקבלן הקיסר יועץ האדיר הגביר השתדלות ידי על דערזשאווין ַהצורר

ליובאמירסקי. החסד איש והנסיך חיימאוויטש ָָנטע
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הערות  .4 ע' חי"ד .236 ע' חי"ג ישראל" "תולדות ספר ראה (127

תמט. ע' ח"א הזקן אדמו"ר לאגרותֿקודש המו"ל

תקנ"ו 128) אייר להעיר כ"ד יש אך שתח"י, בהעתקה כ"ה :

תקנ" בחשון מתה השני' יעקאטערינא וההצלה ז שהקסרית והריוח , ַ
אחרי'.הי' ּפאוועל בנה ובמלוך מותה לאחר לעיל) ַ(כמתואר
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למכתב  אשר בלבד זו לא הנה דלעיל – שני אדר סוף – השמועה נתפרסמה כבר כי להיות אמנם
את  הוכיח – סיון ב' – במכתבם סלוצק ועד זאת עוד הנה המתנגדים בועדי אפילו לב שמו לא הועד
פרשת  את הכת פרסמה חדשים כשני זה אשר אחרי א) כזה חוזר מכתב פרסמו אשר על דווילנא הוועד
העבר  חשון מר בחדש עוד נסע חיימאוויטש נטע הגביר הקבלן אשר ואחרי ב) פרטיו לכל ָהדבר
שפרסמו  זה ר"ח מערב הכת ועד במכתב ככתוב – טבת בחדש ממסעו חזר דערזשאווין ַוהסופר

אייר. דכ"ד הועד מכתב את להכחיש
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תרפ"א  תמוז דר"ח א' ב"ה,

חיים  מו"ה אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שו"ב  שי' דוד

וברכה  שלום

ממה  כלליות רשימות היו ובו העבר מכתבי קיבל בטח

סיון, ט' כזה סיון בחדש התקבל ועתה סיון, ט' עד שהתקבל

ט"ו  בסיון, בי"א ג) בו, מט"ו ט"ו ב) אייר, מה' ט"ו ע"ס א)

מה' שלשים בי"ז ה) זמן), (בלא ששים בו בט"ז ד) אייר, מי"א

ז) בו, מכ"ה שלשים אייר, מכ"ב שלשים בו בח"י ו) בחוקתי,

וחמשה  שבעים אייר, מכ"ב שלשים אייר, מט"ו ששים בו, בכ'

ארבעים  ט) סיון, מד' תשעים בו, בכ"א ח) סיון, מער"ח

ששים  אייר, מח"י שלשים בו , בכ"ט י) סיון, מד' וחמשה

ארבעים  מאות ששה בס"ה אייר, מכ"ה ששים אייר, מכ"ב

וחמשה.

והמתעסקים, העוסקים כל בעזר יהי' הטוב והאל

בזכות  בגו"ר, עניניהם בכל להצליחם וסועדים, התומכים

זרעם  עם שעושים החסד באמיתת המכירים העולם, אבות

כי  ובגשמיות, ברוחניות ועדתו עמו השי"ת וירחם זרעם, וזרע

יחד. גם בשניהם הסבל, כח קשה

כי  ברו"ג, כפול חורבן ר"ל בגורלינו שבא מה שמים, אוי

פינה  בכל אשר הלזה והטהור הקדוש העם ארץ, יכסה החשך

מדות  ממש, פנינים מתגלגלת מישראל הפשוט לב וזוית

יודע  שאינו הפשוט גם דעת, ואור חום, רגש, אהבה, טובות,

למעריב, מנחה בין ביהמ"ד בכתלי שהתחכם ורק תורה,

יוצא  מפורש ז"ל, רבינו מאמרי עברו, חלפו לראשו וממעל

אמירת  בעת בש"ק רבה קדושים בסוד עמד או האגדה, מבעל

ולקול  עדן, מלא לבו עובד, מוחו הנה לימודים, ושאר דא"ח

להב  ובלהט יתעורר, מהרה הקדש, וחיבת בחסד איליו הקורא

שבקדושה, דבר לכל ותעצומות עוז בשלהבת יבער קדש ראש

פרוסת  להשיג אפים , בזעת יעבדו כאלו האם לב, תום וטוהר

אהוביך, בני לבניך, כה, עוללת למי שבשמים, אבינו הוי לחם.

לב  בגבורת והעלם הסתר במבול גם גזעם צור אשר קדש, זרע

זאת. כל בראותו בשר לב ידאב מה ישמרו, מישרים ובדעת

יוצא, מאתך וחסד טוב אך כי ידענו אלקים ידענו

כי  הגוים, יאמרו למה אבל נמשך, הכל סוף אין ולתכלית

מאד  מר כי ורחמינו הושיעינו זאת, כל עשתה ידם וכח זרועם

יר  לנו, והמתק והנגלה.מר, הנראה בטוב חסדיך אה
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

למכתב  אשר בלבד זו לא הנה דלעיל – שני אדר סוף – השמועה נתפרסמה כבר כי להיות אמנם
את  הוכיח – סיון ב' – במכתבם סלוצק ועד זאת עוד הנה המתנגדים בועדי אפילו לב שמו לא הועד
פרשת  את הכת פרסמה חדשים כשני זה אשר אחרי א) כזה חוזר מכתב פרסמו אשר על דווילנא הוועד
העבר  חשון מר בחדש עוד נסע חיימאוויטש נטע הגביר הקבלן אשר ואחרי ב) פרטיו לכל ָהדבר
שפרסמו  זה ר"ח מערב הכת ועד במכתב ככתוב – טבת בחדש ממסעו חזר דערזשאווין ַוהסופר

אייר. דכ"ד הועד מכתב את להכחיש

∑

1

2

3

4

5

6

7

ycew zexb`

תרפ"א  תמוז דר"ח א' ב"ה,

חיים  מו"ה אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שו"ב  שי' דוד

וברכה  שלום

ממה  כלליות רשימות היו ובו העבר מכתבי קיבל בטח

סיון, ט' כזה סיון בחדש התקבל ועתה סיון, ט' עד שהתקבל

ט"ו  בסיון, בי"א ג) בו, מט"ו ט"ו ב) אייר, מה' ט"ו ע"ס א)

מה' שלשים בי"ז ה) זמן), (בלא ששים בו בט"ז ד) אייר, מי"א

ז) בו, מכ"ה שלשים אייר, מכ"ב שלשים בו בח"י ו) בחוקתי,

וחמשה  שבעים אייר, מכ"ב שלשים אייר, מט"ו ששים בו, בכ'

ארבעים  ט) סיון, מד' תשעים בו, בכ"א ח) סיון, מער"ח

ששים  אייר, מח"י שלשים בו , בכ"ט י) סיון, מד' וחמשה

ארבעים  מאות ששה בס"ה אייר, מכ"ה ששים אייר, מכ"ב

וחמשה.

והמתעסקים, העוסקים כל בעזר יהי' הטוב והאל

בזכות  בגו"ר, עניניהם בכל להצליחם וסועדים, התומכים

זרעם  עם שעושים החסד באמיתת המכירים העולם, אבות

כי  ובגשמיות, ברוחניות ועדתו עמו השי"ת וירחם זרעם, וזרע

יחד. גם בשניהם הסבל, כח קשה

כי  ברו"ג, כפול חורבן ר"ל בגורלינו שבא מה שמים, אוי

פינה  בכל אשר הלזה והטהור הקדוש העם ארץ, יכסה החשך

מדות  ממש, פנינים מתגלגלת מישראל הפשוט לב וזוית

יודע  שאינו הפשוט גם דעת, ואור חום, רגש, אהבה, טובות,

למעריב, מנחה בין ביהמ"ד בכתלי שהתחכם ורק תורה,

יוצא  מפורש ז"ל, רבינו מאמרי עברו, חלפו לראשו וממעל

אמירת  בעת בש"ק רבה קדושים בסוד עמד או האגדה, מבעל

ולקול  עדן, מלא לבו עובד, מוחו הנה לימודים, ושאר דא"ח

להב  ובלהט יתעורר, מהרה הקדש, וחיבת בחסד איליו הקורא

שבקדושה, דבר לכל ותעצומות עוז בשלהבת יבער קדש ראש

פרוסת  להשיג אפים , בזעת יעבדו כאלו האם לב, תום וטוהר

אהוביך, בני לבניך, כה, עוללת למי שבשמים, אבינו הוי לחם.

לב  בגבורת והעלם הסתר במבול גם גזעם צור אשר קדש, זרע

זאת. כל בראותו בשר לב ידאב מה ישמרו, מישרים ובדעת

יוצא, מאתך וחסד טוב אך כי ידענו אלקים ידענו

כי  הגוים, יאמרו למה אבל נמשך, הכל סוף אין ולתכלית

מאד  מר כי ורחמינו הושיעינו זאת, כל עשתה ידם וכח זרועם

יר  לנו, והמתק והנגלה.מר, הנראה בטוב חסדיך אה
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úéùàøá úùøô
ààaúàå íéîMä úà íéýìû àøa úéLàø §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬

:õøàäáéðt-ìr CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå ¨¨«¤§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´
:íénä éðt-ìr úôçøî íéýìû çeøå íBäú§®§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦

âäé íéýìû øîàiå:øBà-éäéå øBà éãíéýìû àøiå ©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«©©¯§¡Ÿ¦²
ïéáe øBàä ïéa íéýìû ìcáiå áBè-ék øBàä-úà¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½¥¬¨−¥¬

:CLçääàø÷ CLçìå íBé øBàì | íéýìû àø÷iå ©«¤©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áør-éäéå äìéìôéåìåøîàiå ¨®§¨©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«©Ÿ́¤

íéî ïéa ìécáî éäéå íénä CBúa ré÷ø éäé íéýìû¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©®̈¦¦¦´©§¦½¥¬©−¦
:íéîìæíénä ïéa ìcáiå ré÷øä-úà íéýìû Nriå ¨¨«¦©©´©¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ

ré÷øì ìrî øLà íénä ïéáe ré÷øì úçzî øLà£¤Æ¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©
:ïë-éäéåçáør-éäéå íéîL ré÷øì íéýìû àø÷iå ©«§¦¥«©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤

:éðL íBé ø÷á-éäéåôìàøùéèeåwé íéýìû øîàiå ©«§¦−Ÿ¤¬¥¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¨¸
íéîMä úçzî íénääàøúå ãçà íB÷î-ìà ©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´¤½̈§¥«¨¤−

:ïë-éäéå äLaiäéõøà äLaiì | íéýìû àø÷iå ©©¨®̈©«§¦¥«©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤
:áBè-ék íéýìû àøiå íéné àø÷ íénä äå÷îìe§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

àéréøæî áNr àLc õøàä àLãz íéýìû øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©
Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õr òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−

:ïë-éäéå õøàä-ìráéáNr àLc õøàä àöBzå ©¨¨®¤©«§¦¥«©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤
Bá-Bòøæ øLà éøt-äNr õrå eäðéîì òøæ réøæî©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−

:áBè-ék íéýìû àøiå eäðéîìâéø÷á-éäéå áør-éäéå §¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éLéìL íBéôìåçá ë"òãéúøàî éäé íéýìû øîàiå ¬§¦¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ

eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì íéîMä ré÷øa¦§¦´©©¨©½¦§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³
:íéðLå íéîéìe íéãrBîìe úúàìåèúøBàîì eéäå §ŸŸÆ§´£¦½§¨¦−§¨¦«§¨³¦§ŸÆ

:ïë-éäéå õøàä-ìr øéàäì íéîMä ré÷øaæèNriå ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤©«§¦¥«©©´©
øBànä-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéýìû¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤©¨³
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîìæéíúà ïziå §¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«©¦¥¬Ÿ¨²
:õøàä-ìr øéàäì íéîMä ré÷øa íéýìû¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−©¨¨«¤

çéïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´
:áBè-ék íéýìû àøiå CLçäèéø÷á-éäéå áør-éäéå ©®¤©©¬§¡Ÿ¦−¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤

:éréáø íBéôëõøL íénä eöøLé íéýìû øîàiå ¬§¦¦«©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤
ré÷ø éðt-ìr õøàä-ìr óôBòé óBòå äiç Lôð¤´¤©¨®§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©

:íéîMäàëíéìãbä íðépzä-úà íéýìû àøáiå ©¨¨«¦©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®
íénä eöøL øLà úNîøä | äiçä Lôð-ìk úàå§¥´¨¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦

ðk óBò-ìk úàå íäðéîìíéýìû àøiå eäðéîì ó §¦«¥¤À§¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−
:áBè-ékáëeáøe eøt øîàì íéýìû íúà Cøáéå ¦«©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À

:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà eàìîe¦§³¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤
âë:éLéîç íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåôãëøîàiå ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«©´Ÿ¤

äîäa dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéýìû¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈§¥¨¬
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøåäëíéýìû Nriå ¨¤²¤§©«§¤−¤§¦®̈©«§¦¥«©©´©¡Ÿ¦Á

úàå dðéîì äîäaä-úàå dðéîì õøàä úiç-úà¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ§¦½̈§¥²
:áBè-ék íéýìû àøiå eäðéîì äîãàä Nîø-ìk̈¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

åëeðúeîãk eðîìöa íãà äNrð íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®
-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá ecøéå§¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

:õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëáe õøàäæëàøáiå ¨½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤©¦§¨¸
àøa íéýìû íìöa Bîìöa íãàä-úà | íéýìû¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´

:íúà àøa äá÷ðe øëæ Búàçëíéýìû íúà Cøáéå Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«©§¨¤́Ÿ¨»¡Ÿ¦¼
íéýìû íäì øîàiåõøàä-úà eàìîe eáøe eøt ©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²¦§¬¤¨−̈¤

äiç-ìëáe íéîMä óBòáe íiä úâãa eãøe äLáëå§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦§¨©−̈
:õøàä-ìr úNîøäèëézúð äpä íéýìû øîàiå ¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦

éðt-ìr øLà òøæ røæ | áNr-ìk-úà íëì̈¤¹¤¨¥´¤Ÿ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´
òøæ røæ õr-éøô Ba-øLà õrä-ìk-úàå õøàä-ìë̈¨½̈¤§¤¨¨¥²£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©

:äìëàì äéäé íëììóBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe ¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«§¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸
Lôð Ba-øLà õøàä-ìr NîBø | ìëìe íéîMä©¨©¹¦§´Ÿ¥´©¨À̈¤£¤Æ¤´¤

:ïë-éäéå äìëàì áNr ÷øé-ìk-úà äiçàìàøiå ©½̈¤¨¤¬¤¥−¤§¨§¨®©«§¦¥«©©³§
-éäéå ãàî áBè-äpäå äNr øLà-ìk-úà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−§®Ÿ©«§¦

:éMMä íBé ø÷á-éäéå áørôáàíéîMä elëéå ¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«©§ª²©¨©¬¦
:íàáö-ìëå õøàäåáéréáMä íBia íéýìû ìëéå §¨−̈¤§¨§¨¨«©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½

-ìkî éréáMä íBia úaLiå äNr øLà Bzëàìî§©§−£¤´¨¨®©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨
:äNr øLà BzëàìîâíBé-úà íéýìû Cøáéå §©§−£¤¬¨¨«©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´

Bzëàìî-ìkî úáL Bá ék Búà Lc÷éå éréáMä©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´³¨©Æ¦¨§©§½
:úBNrì íéýìû àøa-øLàô £¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

„‡Ó ·BË ‰p‰Â(לא (א,
ראשון 

¿ƒ≈¿…ֹ

לֹומר, ויׁש הּדעת. עץ חטא היה הרי הּׁשּׁשי ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָלכאֹורה,

יצר  זה מאד טֹוב טֹוב, יצר זה טֹוב רז"ל מאמר ּדר על ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהּוא

האדם  את מביא הרע ׁשהּיצר זה ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהרע.

זדֹונֹות  ׁשהֹופכת הּתׁשּובה, למעלת ּכ אחר מּגיע הּוא ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹלחטא,

יכֹול  אינֹו ּגמּור צּדיק עֹומד, ּתׁשּובה ׁשּבעל ּובמקֹום ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלזכּיֹות,

הרע). יצר ּבריאת ּתכלית (וזֹוהי הּצּדיק.BË·לעמד עבֹודת – ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

„‡Ó ·BË.'ּתׁשּובה ה'ּבעל עבֹודת – ¿…ְֲַַַַָ
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éðùãõøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíBéa íàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À
:íéîLå õøà íéýìû ýåýé úBNräçéN | ìëå £²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦§´Ÿ¦´©

íøè äãOä áNr-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−¤´¤
k çîöéíãàå õøàä-ìr íéýìû ýåýé øéèîä àì é ¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ©¨½̈¤§¨¨´

:äîãàä-úà ãárì ïéàåõøàä-ïî äìré ãàå ©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«§¥−©«£¤´¦¨¨®¤
:äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läåæíéýìû ýåýé øöéiå §¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹

úîLð åétàa çtiå äîãàä-ïî øôr íãàä-úà¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈©¦©¬§©−̈¦§©´
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiççíéýìû ýåýé òhiå ©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²

:øöé øLà íãàä-úà íL íNiå íãwî ïãra-ïb©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«
èãîçð õr-ìk äîãàä-ïî íéýìû ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬

õrå ïbä CBúa íéiçä õrå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾
:òøå áBè úrcäéúB÷Läì ïãrî àöé øäðå ©©−©¬¨¨«§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−

:íéLàø äraøàì äéäå ãøté íMîe ïbä-úà¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«
àéõøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤

:áäfä íL-øLà äìéåçäáéàåää õøàä áäæe ©«£¦½̈£¤−̈©¨¨««£©²¨¨¬¤©¦−
:íäMä ïáàå çìãaä íL áBèâééðMä øäpä-íLå ®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤©«Ÿ©§¥«©¨¨¬©¥¦−

:Lek õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçébãéøäpä-íLå ¦®´©¥½¥−¨¤¬¤«§¥«©¨¨³
øäpäå øeMà úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´©®§©¨¨¬
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Lçpä äMàä øîàzå úéNr úàf-äî äMàì̈«¦−̈©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬

:ìëàå éðàéMäãéLçpä-ìà | íéýìû ýåýé øîàiå ¦¦©−¦¨«Ÿ¥«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»



iriaxקס - c - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà úàf úéNr ék¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ
ðçb-ìr äãOä úiçéîé-ìk ìëàz øôrå Cìú E ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬

éiç:Eåèðéa úéLà | äáéàåïéáe äMàä ïéáe E ©¤«§¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬
epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä drøæ ïéáe Erøæ©§£−¥´©§®̈µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬

:á÷rñæèðBávr äaøà äaøä øîà äMàä-ìàC ¨¥«¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´
ðøäåCú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz áöra C §¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½

:Ca-ìLîé àeäåñæéìB÷ì zrîL ék øîà íãàìe §−¦§¨¨«§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´
éúéeö øLà õrä-ïî ìëàzå EzLààì øîàì E ¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬Ÿ

øeára äîãàä äøeøà epnî ìëàúïBávra E Ÿ©−¦¤®£¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ
éiç éîé ìk äpìëàz:EçéCì çéîöz øcøãå õB÷å «Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬©¤«§¬§©§©−©§¦´©¨®

:äãOä áNr-úà zìëàåèéétà úræaìëàz E §¨«©§−̈¤¥¬¤©¨¤«§¥©³©¤̧Æ´Ÿ©
zçwì äpnî ék äîãàä-ìà EáeL ãr íçì¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬¦¤−¨ª®̈§¨

:áeLz øôr-ìàå äzà øôr-ékëíL íãàä àø÷iå ¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬
:éç-ìk íà äúéä àåä ék äeç BzLààëNriå ¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈¥¬¨¨«©©Á©Á

øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéýìû ýåýé§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiåô ©©§¦¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr ` zegiy ihewl)

‰ki‡ BÏ ¯Ó‡iÂ(ט (ג, «…∆«∆»
ׁשאלה  ּפׁשר מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכאׁשר

האם  אּתה? היכן - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב ִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָזֹו.

ּומה  לעׂשֹות, צרי הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּנ

אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשית

לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, מּכלֹות הּזקן אדמֹו"ר את הּציל זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמענה

הקּב"ה  ואכן, חסידּות. על נפׁשֹו למסר ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹמרב

ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה 'איּכה' אחד ּכל את ּתמיד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹואל

ּגֹורמת  ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות מּצילתֹו ׁשהּׁשאלה מי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיׁש

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע להיֹות לא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו

éòéáøáëíéýìû ýåýé | øîàiåíãàä ïäãçàk äéä ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´
ç÷ìå Bãé çìLé-ït | äzrå òøå áBè úrãì epnî¦¤½¨©−©´¨®̈§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ

:íìòì éçå ìëàå íéiçä õrî íbâëýåýé eäçlLéå ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«©§©§¥²§Ÿ̈¬
çwì øLà äîãàä-úà ãárì ïãr-ïbî íéýìû¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈£¤¬ª©−

:íMîãëïãr-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå ¦¨«©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå íéáøkä-úàøîL ¤©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ

:íéiçä õr Cøc-úàñãà-úà òãé íãàäå ¤¤−¤¥¬©«©¦«§¨´¨½̈¨©−¤
éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå BzLà äeç©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦

:ýåýé-úà Léàáìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå ¦−¤§Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤®̈¤
ïàö ärø ìáä-éäéå:äîãà ãáò äéä ïé÷åâéäéå ©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«©§¦−

:ýåýéì äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈©«Ÿ̈«
ãïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®

:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiåä-ìàå ïé÷-ìàå ©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«§¤©¬¦§¤
:åéðt eìtiå ãàî ïé÷ì øçiå ärL àì Búçðî¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ©¦§−¨¨«

åeìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬
éðô:Eæáéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä ¨¤«£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½

éìàå õáø úàhç çútì-ìLîz äzàå Bú÷eLz E ©¤−©©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨
:BaçíúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå «©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´

:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå äãOaèøîàiå ©¨¤½©¨¬̈©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«©³Ÿ¤
ýåýéïé÷-ìàéçà ìáä éàézrãé àì øîàiå E §Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦

:éëðà éçà øîLäééîc ìB÷ úéNr äî øîàiå £Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´
éçà:äîãàä-ïî éìà íé÷rö Eàéøeøà äzrå ¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−¦¨«£¨¨«§©−̈¨´

úç÷ì äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî äzà̈®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨¨©²©
éçà éîc-úà:Eãiî Eáéäîãàä-úà ãárú ék ¤§¥¬¨¦−¦¨¤«¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈

õøàá äéäz ãðå òð Cì dçk-úz óñú-àì: «ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤
âé:àBNpî éðBr ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiåãéïä ©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«¥Á

éðtîe äîãàä éðt ìrî íBiä éúà zLøbøúqà E ¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

åèâøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiåíwé íéúráL ïé÷ ©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈
-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨

:BàöîæèãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå «Ÿ§«©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−
:ïãr-úîã÷æéãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå ¦§©¥«¤©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤

Bða íLk øérä íL àø÷iå øér äða éäéå CBðç-úà¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬
:CBðççé-úà ãìé ãøérå ãøér-úà CBðçì ãìeiå £«©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤

ãìé ìûLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìûéiçîe ìûéeçî§«¨¥®§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬
:Cîì-úà¤¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(frx 'nr a hweln mixn`nd xtq)

ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג, ¿»«»«¿»

נברא  האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

הּדעת. מעץ לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

ידי  ועל מהּטֹוב, מבּדל הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּומבאר

ּבלא  רע ואין רע ּבלא טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהחטא

זה  לפי לעֹולם. יתקּים ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָטֹוב;

ּובעמק  לרע. קּיּום יהיה ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹנמצא,

הּוא  חטא ׁשּכן, מהחטא. ּתֹוצאה היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיֹותר

הם  וטמאה רע ואּלּו ּדוקא, ּבקדּׁשה היא חּיּות (ּכי רּוחני ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמות

ּגׁשמית. מיתה ּגם הביא רּוחני ּומות ְִִִִֵֶֶַַָָָָמות),

iriay ,iyy ,iying - d - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéîçèéäãr úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈
:älö úéðMä íLåëäéä àeä ìáé-úà äãr ãìzå §¥¬©¥¦−¦¨«©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈

:äð÷îe ìäà áLé éáààëäéä àeä ìáeé åéçà íLå £¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«§¥¬¨¦−¨®´¨½̈
:áâeòå øBpk Nôz-ìk éáàáëäãìé àåä-íâ älöå £¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«§¦¨´©¦À¨«§¨Æ

úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk Lèì ïé÷ ìáez-úà¤´©©½¦Ÿ¥¾¨Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬
:äîrð ïé÷-ìáez«©©−¦©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(591 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ÌLa ‡¯˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB‡ BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂ(כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈
ׁשּבזמּנֹו אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹיׁש

ׁשאדם  לנּו רֹומזת ׁשהּתֹורה לֹומר, ויׁש זרה. עבֹודה לעבד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתחילּו

לׁשֹון  אנֹוׁש, ּבבחינת הּוא ּכאׁשר רק זרה עבֹודה לעבד ְְֱֲֲֲִִֶַַַַָָָָֹיכֹול

האדם  ׁשעניני הינּו הּוא), ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחליׁשּות

יתרֹון  ּכאׁשר ואּלּו ּבחליׁשּות. הם הּבהמה, על האדם יתרֹון ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבֹו,

ׁשהיא  זרה, עבֹודה ׁשּייכת לא ּבהתּגּברּות, הּוא הּבהמה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

נקרא  ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ּגם לגמרי מפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּדבר

יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ּתכּונת (לפי ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָ'אנֹוׁש'

זרה. ֲָָָעבֹודה

éùùâëéìB÷ ïrîL älöå äãr åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½
éröôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½

:éúøaçì ãìéåãëCîìå ïé÷-íwé íéúráL ék §¤−¤§©ª«¨¦«¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤
:äráLå íéráLäëBzLà-úà ãBò íãà òãiå ¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½

íéýìû éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ
:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæåëìeúL ¤©́©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦§¥³

ìçeä æà LBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®¨´©½
:ýåýé íLa àø÷ìñäàíãà úãìBz øôñ äæ ¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤«§−Ÿ¨®̈

:Búà äNr íéýìû úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«
áíîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨®̈©§¨¤́ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ

:íàøaä íBéa íãàâìL íãà éçéåúàîe íéL ¨½̈§−¦¨«§¨«©§¦´¨À̈§¦³§©Æ
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök Búeîãa ãìBiå äðL̈½̈©¬¤¦§−§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

ãäðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîäíãà éîé-ìk eéäiå ¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ

ìLe äðL úBàî òLz éç-øLà:úîiå äðL íéLñ £¤©½§©³¥Æ¨½̈§¦−¨®̈©¨«Ÿ
å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤

ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®

:ïðé÷-úà ãìBiåéïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈
íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨®̈©¬¤¨¦−

:úBðáeàéòLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå ¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬
:úîiå äðL úBàîñáéäðL íéráL ïðé÷ éçéå ¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈¦§¦´¨®̈

:ìàììäî-úà ãìBiåâéBãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå ©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´
äðL úBàî äðîLe äðL íéraøà ìàììäî-úà¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨®̈

:úBðáe íéða ãìBiåãéíéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½
:úîiå äðL úBàî òLúeñåèLîç ìàììäî éçéå §©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬

:ãøé-úà ãìBiå äðL íéMLå íéðLæèìûììäî éçéå ¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À
ìL ãøé-úà BãéìBä éøçàúBàî äðîLe äðL íéL ©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðLæéìàììäî éîé-ìk eéäiå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½

:úîiå äðL úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîçñ ¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨®̈©¨«Ÿ
çéãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤

:CBðç-úàèéCBðç-úà BãéìBä éøçà ãøé-éçéå ¤£«©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLëeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ

úBàî òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk̈§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðLñàëäðL íéMLå Lîç CBðç éçéå ¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨®̈

:çìLeúî-úà ãìBiåáëíéýìûä-úà CBðç Cläúiå ©−¤¤§¨«©©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À
ìL çìLeúî-úà BãéìBä éøçàäðL úBàî L ©«£¥Æ«¦´¤§¤½©§¬¥−¨®̈

:úBðáe íéða ãìBiåâëLîç CBðç éîé-ìk éäéå ©¬¤¨¦−¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³
ìLe äðL íéMLå:äðL úBàî LãëCBðç Cläúiå §¦¦Æ¨½̈§¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä-úà:íéýìûñ ¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
ּונקבה  זכר ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהּברכה

ונּוקבא ּדכר ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן (זח"א - ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ב) אמרּונה, ּובּגמרא ב). סב, ׁשרּוי (יבמות אּׁשה, לֹו ׁשאין אדם ּכל ְְִֵֶַָָָָָָָָ

נׁשים): (מערכת להחיד"א קדמֹות מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבלא

. . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא אדם ׁשל ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

ידי  ּדעל ונמצא, ּביניהם, י"ה ׁשּזכּו ואּׁשה ּדאיׁש ּדהּטעם, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר

ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם עליֹון, יחּוד ּגֹורם אׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרּוף

הּברכה. ְֶַָָאת

,éùù
éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´

:Cîì-úà ãìBiå äðLåëBãéìBä éøçà çìLeúî éçéå ¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´
äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈

:úBðáe íéða ãìBiåæëòLz çìLeúî éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©
:úîiå äðL úBàî òLúe äðL íéMLåñçë-éçéå §¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©«§¦



קסי iriay ,iyy ,iying - d - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéîçèéäãr úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈
:älö úéðMä íLåëäéä àeä ìáé-úà äãr ãìzå §¥¬©¥¦−¦¨«©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈

:äð÷îe ìäà áLé éáààëäéä àeä ìáeé åéçà íLå £¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«§¥¬¨¦−¨®´¨½̈
:áâeòå øBpk Nôz-ìk éáàáëäãìé àåä-íâ älöå £¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«§¦¨´©¦À¨«§¨Æ

úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk Lèì ïé÷ ìáez-úà¤´©©½¦Ÿ¥¾¨Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬
:äîrð ïé÷-ìáez«©©−¦©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(591 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ÌLa ‡¯˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB‡ BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂ(כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈
ׁשּבזמּנֹו אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹיׁש

ׁשאדם  לנּו רֹומזת ׁשהּתֹורה לֹומר, ויׁש זרה. עבֹודה לעבד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתחילּו

לׁשֹון  אנֹוׁש, ּבבחינת הּוא ּכאׁשר רק זרה עבֹודה לעבד ְְֱֲֲֲִִֶַַַַָָָָֹיכֹול

האדם  ׁשעניני הינּו הּוא), ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחליׁשּות

יתרֹון  ּכאׁשר ואּלּו ּבחליׁשּות. הם הּבהמה, על האדם יתרֹון ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבֹו,

ׁשהיא  זרה, עבֹודה ׁשּייכת לא ּבהתּגּברּות, הּוא הּבהמה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

נקרא  ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ּגם לגמרי מפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּדבר

יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ּתכּונת (לפי ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָ'אנֹוׁש'

זרה. ֲָָָעבֹודה

éùùâëéìB÷ ïrîL älöå äãr åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½
éröôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½

:éúøaçì ãìéåãëCîìå ïé÷-íwé íéúráL ék §¤−¤§©ª«¨¦«¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤
:äráLå íéráLäëBzLà-úà ãBò íãà òãiå ¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½

íéýìû éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ
:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæåëìeúL ¤©́©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦§¥³

ìçeä æà LBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®¨´©½
:ýåýé íLa àø÷ìñäàíãà úãìBz øôñ äæ ¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤«§−Ÿ¨®̈

:Búà äNr íéýìû úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«
áíîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨®̈©§¨¤́ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ

:íàøaä íBéa íãàâìL íãà éçéåúàîe íéL ¨½̈§−¦¨«§¨«©§¦´¨À̈§¦³§©Æ
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök Búeîãa ãìBiå äðL̈½̈©¬¤¦§−§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

ãäðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîäíãà éîé-ìk eéäiå ¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ

ìLe äðL úBàî òLz éç-øLà:úîiå äðL íéLñ £¤©½§©³¥Æ¨½̈§¦−¨®̈©¨«Ÿ
å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤

ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®

:ïðé÷-úà ãìBiåéïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈
íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨®̈©¬¤¨¦−

:úBðáeàéòLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå ¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬
:úîiå äðL úBàîñáéäðL íéráL ïðé÷ éçéå ¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈¦§¦´¨®̈

:ìàììäî-úà ãìBiåâéBãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå ©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´
äðL úBàî äðîLe äðL íéraøà ìàììäî-úà¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨®̈

:úBðáe íéða ãìBiåãéíéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½
:úîiå äðL úBàî òLúeñåèLîç ìàììäî éçéå §©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬

:ãøé-úà ãìBiå äðL íéMLå íéðLæèìûììäî éçéå ¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À
ìL ãøé-úà BãéìBä éøçàúBàî äðîLe äðL íéL ©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðLæéìàììäî éîé-ìk eéäiå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½

:úîiå äðL úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîçñ ¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨®̈©¨«Ÿ
çéãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤

:CBðç-úàèéCBðç-úà BãéìBä éøçà ãøé-éçéå ¤£«©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLëeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ

úBàî òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk̈§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðLñàëäðL íéMLå Lîç CBðç éçéå ¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨®̈

:çìLeúî-úà ãìBiåáëíéýìûä-úà CBðç Cläúiå ©−¤¤§¨«©©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À
ìL çìLeúî-úà BãéìBä éøçàäðL úBàî L ©«£¥Æ«¦´¤§¤½©§¬¥−¨®̈

:úBðáe íéða ãìBiåâëLîç CBðç éîé-ìk éäéå ©¬¤¨¦−¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³
ìLe äðL íéMLå:äðL úBàî LãëCBðç Cläúiå §¦¦Æ¨½̈§¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä-úà:íéýìûñ ¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
ּונקבה  זכר ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהּברכה

ונּוקבא ּדכר ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן (זח"א - ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ב) אמרּונה, ּובּגמרא ב). סב, ׁשרּוי (יבמות אּׁשה, לֹו ׁשאין אדם ּכל ְְִֵֶַָָָָָָָָ

נׁשים): (מערכת להחיד"א קדמֹות מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבלא

. . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא אדם ׁשל ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

ידי  ּדעל ונמצא, ּביניהם, י"ה ׁשּזכּו ואּׁשה ּדאיׁש ּדהּטעם, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר

ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם עליֹון, יחּוד ּגֹורם אׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרּוף

הּברכה. ְֶַָָאת

,éùù
éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´

:Cîì-úà ãìBiå äðLåëBãéìBä éøçà çìLeúî éçéå ¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´
äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈

:úBðáe íéða ãìBiåæëòLz çìLeúî éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©
:úîiå äðL úBàî òLúe äðL íéMLåñçë-éçéå §¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©«§¦
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:ïa ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨®̈©−¤¥«
èëeðNrnî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®Ÿº¤Â§©«£¥³¦©«£¥̧Æ

:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávrîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«
ìíérLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå äðLàìéäéå ¨½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ
ráLå òáL Cîì-éîé-ìkäðL úBàî òáLe äðL íé ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®

:úîiåñáìçð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå ©¨«Ÿ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©
:úôé-úàå íç-úà íL-úàåàìçä-ék éäéå ¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ¦«¥¥´

:íäì eãlé úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì íãàä̈«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−ª§¬¨¤«
áäpä úáè ék íãàä úBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨

:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iåâýåýé øîàiå ©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À
eéäå øNá àeä íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈´¨®̈§¨´

:äðL íéøNrå äàî åéîéãõøàá eéä íéìôpä ¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»
íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà íâå íää íéîia©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ
øLà íéøabä änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬

:íMä éLðà íìBòîôäúrø äaø ék ýåýé àøiå ¥«−̈©§¥¬©¥«©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬
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:íBiäåõøàa íãàä-úà äNr-ék ýåýé íçpiå ©«©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤
:Baì-ìà ávrúiåæíãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå ©¦§©¥−¤¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³

äîäa-ãr íãàî äîãàä éðt ìrî éúàøa-øLà£¤¨¨¸¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈
:íúéNr ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr©¤−¤§©´©¨®̈¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«

ç:ýåýé éðéra ïç àöî çðå§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr a zegiy ihewl)

˙ÈL‡¯a ˙L¯t»»«¿≈ƒ

היא  ׁשּבראׁשית אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכבֹוד

וחמׁש מאלף יֹותר ׁשל זמן מׁש ּכֹוללת היא ּכי ּגדֹולה', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ'ּפרׁשה

סּיּום  (ׁשהרי ּביחד ׁשּבחּמׁש הּפרׁשּיֹות מּכל יֹותר - ׁשנה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמאֹות

מדּברת  "הּתֹורה והּנה, תפ"ח). אלפים ב' ּבׁשנת הּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻהחּמׁש

ענין  ׁשּכל הינּו ּבּתחּתֹונים", ּבׁשנּיּות ורֹומזת ּבעליֹונים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבעצם

למּטה. 'רמז' ונׁשּתלׁשל נמׁש ּומּמּנּו למעלה, הּוא עּקרֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה

ּומּזה  'ּבעליֹונים', רּבים, ענינים מכילה ּפרׁשתנּו ּכאן: ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָואף

'ּבתחּתֹונים'. רּבֹות, ׁשנים מּקיפה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָנׁשּתלׁשל
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:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥
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,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨
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:ýåýé§Ÿ̈«
.ïîéñ åäé÷æçé ,äéöîà ,íé÷åñô å"î÷ 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¤¦§¥§¥¦§¨¥
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: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

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 úéùàøá úùøôì äøèôäáî ÷øô äéòùéá

áîäírì äîLð ïúð äéàöàöå õøàä ò÷ø íäéèBðå íéîMä àøBa ýåýé ìûä øîà-äk«Ÿ¨©º¨¥´§Ÿ̈À¥³©¨©̧¦Æ§´¥¤½Ÿ©¬¨−̈¤§¤«¡¨¤®¨Ÿ¥³§¨¨Æ¨¨´
:da íéëìäì çeøå äéìråéúàø÷ ýåýé éðàðzàå Eøvàå Eãéa ÷æçàå ÷ãöá Eúéøáì E ¨¤½¨§−©©«Ÿ§¦¬¨«£¦¯§Ÿ̈²§¨¦¬§¤−¤§©§¥´§¨¤®§¤¨§À§¤¤§²¦§¦¬

:íéBb øBàì íræ:CLç éáLé àìk úéaî øéqà øbñnî àéöBäì úBøår íéðér ç÷ôìçéðà −̈§¬¦«¦§−Ÿ©¥©¦́¦§®§¦³¦©§¥Æ©¦½¦¥¬¤−¤¬§¥«¤£¦¬
:íéìéñtì éúläúe ïzà-àì øçàì éãBáëe éîL àeä ýåýéèúBLãçå eàá-äpä úBðLàøä §Ÿ̈−´§¦®§¦Æ§©¥´«Ÿ¤¥½§¦¨¦−©§¦¦«¨¦«Ÿ−¦¥¨®©«£¨Æ

:íëúà réîLà äðçîöz íøèa ãébî éðàéõøàä äö÷î Búläz Lãç øéL ýåýéì eøéL £¦´©¦½§¤¬¤¦§©−§¨©§¦¬©¤§¤«¦³©«Ÿ̈Æ¦´¨½̈§¦¨−¦§¥´¨¨®¤
:íäéáLéå íéià Bàìîe íiä éãøBéàéòìñ éáLé epøé øã÷ áLz íéøöç åéørå øaãî eàNé «§¥³©¨Æ§Ÿ½¦¦−§«§¥¤«¦§³¦§¨Æ§¨½̈£¥¦−¥¥´¥¨®¨¸ŸÆ´§¥¤½©

:eçåöé íéøä Làøîáé:eãébé íéiàa Búläúe ãBák ýåýéì eîéùéâéLéàk àöé øBabk ýåýé ¥¬Ÿ¨¦−¦§¨«¨¦¬Ÿ©«Ÿ̈−¨®§¦¨−¨«¦¦¬©¦«§Ÿ̈Æ©¦´¥¥½§¦¬
:øabúé åéáéà-ìr çéøöé-óà réøé äàð÷ øéré úBîçìîãé÷tàúà Léøçà íìBòî éúéLçä ¦§¨−¨¦´¦§¨®¨¦¸©Æ©©§¦½©©«Ÿ§−̈¦§©¨«¤«¡¥̧¦Æ¥«½̈©«£¦−¤§©¨®

:ãçé óàLàå íMà ärôà äãìBikåèézîNå LéáBà íaNr-ìëå úBòáâe íéøä áéøçà ©«¥¨´¤§¤½¤¬Ÿ§¤§©−¨«©©«£¦³¨¦Æ§¨½§¨¤§−̈¦®§©§¦³
:LéáBà íénâàå íéiàì úBøäðæèãé-àì úBáéúða eòãé àì Cøca íéøår ézëìBäåeò §¨Æ¨«¦¦½©«£©¦−¦«§«©§¦´¦§¦À§¤¸¤Æ´Ÿ¨½̈¦§¦¬Ÿ¨«§−

àìå íúéNr íéøácä älà øBLéîì íéM÷rîe øBàì íäéðôì CLçî íéNà íëéøãà©§¦¥®¨¦Á©§¨̧¦§¥¤¹¨À©«£©¦Æ§¦½¥µ¤©§¨¦½£¦¦−§¬Ÿ
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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¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:355:397:587:598:308:319:299:3017:2117:1417:4517:3816:5517:47באר שבע )ח(

5:355:397:577:588:298:319:299:2917:2017:1217:4417:3716:4417:46חיפה )ח(

5:325:367:567:578:278:299:279:2717:2117:1417:4517:3816:3517:45ירושלים )ח(

5:375:417:587:598:308:329:309:3017:2017:1317:4417:3716:5417:47תל אביב )ח(

6:597:089:169:209:489:5210:4610:4818:2518:1318:5418:4217:5718:55אוסטריה, וינה )ק(

6:436:359:229:169:549:4910:5910:5519:3319:3919:5920:0519:2020:16אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:017:099:189:229:519:5410:4910:5018:2718:1618:5618:4518:0018:49אוקראינה, אודסה )ק(

6:336:428:518:549:239:2610:2010:2217:5917:4718:2818:1717:3118:21אוקראינה, דונייצק )ק(

6:456:549:029:059:349:3810:3210:3418:0917:5718:3918:2717:4118:31אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:137:239:289:3210:0110:0510:5811:0018:3218:1919:0318:5018:0418:54אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:057:149:219:259:539:5710:5010:5218:2518:1318:5618:4417:5718:48אוקראינה, קייב )ק(

7:267:349:449:4710:1610:2011:1411:1618:5518:4419:2319:1218:2819:25איטליה, מילאנו )ק(

5:515:498:248:228:548:539:579:5518:1218:1118:3318:3217:5318:36אקוואדור, קיטו )ח(

6:196:118:558:519:289:2310:3310:2919:0419:0819:2919:3418:5019:45ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:026:539:459:3910:1610:1011:2111:1720:0320:1020:3020:3719:5120:41ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:067:129:259:289:5810:0010:5710:5818:4118:3219:0718:5818:1519:02ארה"ב, בולטימור )ק(

6:567:029:159:189:479:5010:4610:4718:3118:2218:5718:4818:0518:59ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:567:039:169:189:489:5010:4610:4718:3018:2118:5718:4718:0418:59ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:337:409:529:5510:2410:2711:2311:2419:0618:5619:3319:2418:4019:35ארה"ב, דטרויט )ק(

7:167:199:389:3910:1010:1111:1011:1019:0218:5519:2519:1918:3819:28ארה"ב, היוסטן )ק(

6:496:539:109:129:429:4410:4210:4218:3218:2418:5618:4918:0718:58ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

7:147:169:369:3710:0910:1011:0911:0919:0318:5719:2619:2018:4019:29ארה"ב, מיאמי )ק(

6:537:009:119:149:449:4710:4210:4418:2518:1518:5118:4217:5918:54ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:506:569:109:139:429:4410:4010:4218:2618:1618:5318:4318:0018:53ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:015:568:398:369:099:0610:1210:1018:4018:4119:0219:0318:2319:07בוליביה, לה-פס )ח(

7:518:0110:0610:1010:3810:4211:3511:3819:0818:5519:3919:2618:3919:42בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:507:5910:0610:1010:3810:4211:3511:3719:1018:5719:4119:2818:4119:43בלגיה, בריסל )ק(

5:365:308:128:088:438:409:479:4418:1318:1518:3518:3817:5718:45ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:225:177:587:558:298:269:339:3017:5918:0118:2118:2417:4318:30ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

7:087:189:249:289:5610:0010:5310:5518:2718:1418:5918:4617:5819:00בריטניה, לונדון )ק(

7:197:299:339:3810:0510:1011:0211:0518:3418:2019:0618:5218:0419:08בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:157:269:309:3510:0310:0711:0011:0218:3218:1819:0418:5018:0218:54גרמניה, ברלין )ק(

7:317:409:489:5210:2010:2411:1711:1918:5418:4219:2519:1218:2619:16גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:345:288:128:098:438:399:479:4418:1718:2118:4118:4418:0218:48דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(
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5:345:288:128:098:438:399:479:4418:1718:2118:4118:4418:0218:48דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:296:308:538:539:259:2510:2610:2518:2418:1918:4618:4118:0218:45הודו, בומביי )ח(

6:236:248:488:489:209:2010:2110:2018:2218:1718:4318:3918:0018:43הודו, פונה )ח(

6:486:579:059:099:389:4110:3510:3718:1318:0218:4318:3117:4618:35הונגריה, בודפשט )ק(

7:057:119:249:269:569:5810:5410:5618:3818:2919:0518:5518:1218:59טורקיה, איסטנבול )ק(

7:237:299:449:4610:1610:1811:1511:1619:0118:5319:2719:1818:3619:22יוון, אתונה )ק(

7:107:189:269:299:5910:0210:5710:5818:3418:2219:0318:5218:0618:56מולדובה, קישינב )ק(



קסו
ycew zaye dxez zgny ,zxvr ipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה  קופת את ח"ו, לטלטל, אסור תורה)). (שמחת השני היום עבור גם עצרת) (שמיני החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי

(zxvr ipiny axr :l"ega) dxez zgnye zxvr ipiny axr

השני  בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
תורה). (שמחת

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxez zgny axr l"ega

כניסת  לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים. צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג.

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

מרת צפורה תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מערב ראש השנה, וכבקשתה נשלח המענה מבלי לחכות על התור, בו כותבת חוות 

דעת הרופאים מומחים אשר ביקרה אצלם לאחרונה בהנוגע לטפול הרפואי,

והנה תורתנו תורת חיים - היא הנותנת רשות לרופא לרפאות, שבזה נכלל גם ענין של נתינת כח.

ויהי רצון שיהי' הנתוח לרפואתה קרובה, ותשוב לבריאותה הקודמת וביחד עם בעלה שליט"א 

ימשיכו בעניני תורה"ק ומצותי', ולכל לראש - בחנוך על טהרת הקדש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ולחתימה וגמר חתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:217:239:519:5110:2110:2111:2211:2119:2719:2219:4919:4419:0519:48מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

6:506:409:299:2310:029:5611:0711:0319:4519:5220:1320:2019:3420:24ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

5:545:578:208:208:518:519:519:5117:4917:4218:1218:0617:2518:10נפאל, קטמנדו )ח(

6:476:469:159:149:489:4610:4910:4818:5718:5619:1819:1718:3819:21סינגפור, סינגפור )ח(

6:446:549:009:049:319:3610:2910:3118:0317:4918:3418:2117:3318:25פולין, ורשא )ק(

5:455:428:168:138:498:469:519:4918:0618:0718:2818:2817:4918:32פרו, לימה )ח(

7:437:5110:0210:0510:3410:3711:3211:3319:1219:0219:4119:3018:4519:42צרפת, ליאון )ק(

7:568:0510:1310:1710:4510:4811:4211:4419:2019:0819:5019:3818:5219:51צרפת, פריז )ק(

5:355:348:078:068:378:369:409:3817:5317:5118:1418:1217:3318:16קולומביה, בוגוטה )ח(

7:197:269:389:4110:1010:1311:0811:0918:5118:4019:1819:0818:2419:19קנדה, טורונטו )ק(

6:577:059:159:189:479:5010:4510:4718:2518:1518:5418:4317:5818:56קנדה, מונטריאול )ק(

6:446:499:039:059:369:3810:3510:3618:2218:1418:4618:3917:5718:43קפריסין, לרנקה )ק(

8:078:1810:2110:2610:5310:5811:5011:5219:1919:0519:5319:3918:4919:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:407:529:5510:0010:2610:3111:2311:2618:5418:3819:2819:1318:2319:29רוסיה, מוסקבה )ח(

7:267:349:439:4610:1510:1911:1311:1518:5118:3919:2019:0818:2319:12רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:297:379:479:5110:1910:2211:1711:1918:5718:4619:2619:1518:3019:27שווייץ, ציריך )ק(

6:056:068:318:309:039:0310:0410:0318:0618:0218:2718:2417:4518:28תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קסז
ycew zaye dxez zgny ,zxvr ipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה  קופת את ח"ו, לטלטל, אסור תורה)). (שמחת השני היום עבור גם עצרת) (שמיני החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי

(zxvr ipiny axr :l"ega) dxez zgnye zxvr ipiny axr

השני  בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
תורה). (שמחת

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום
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:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxez zgny axr l"ega

כניסת  לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים. צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג.

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן
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