
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(21 - 27 Oktober 12(

שבוע פרשת לך לך
ה' - י"א מרחשון ה'תשע"ג



בב
oilitz zgpd xcq

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

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

:eilr avipd 'd

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦

.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá

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

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

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

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

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

ïéìéôú úçðä úåëøá

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

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

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

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

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
EÏŒCÏ'גֹו ּבדרּוׁשי 1מארצ ּבזה הּמבאר וידּוע , ∆¿ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ

הּתֹורה' ּב'אֹור (ּבארּכה נׂשיאינּו ְְֲִֵֵַַַָָֻרּבֹותינּו
צדק' ה'צמח לאדמּו"ר 2לאדמּו"ר חּיים' ּוב'תֹורת ְְְְְִֶֶֶַַַַַַ

הּזקן 3האמצעי  לרּבנּו אֹור' ּב'תֹורה ּגם ונרמז ּדענין 4, ,( ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפרּוׁש ּפרּוׁשים, ב' ּבֹו יׁש (ֿלל) זה ׁשּבפסּוק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָההליכה

ּבּזהר  (ּכדאיתא למּטה,5א' מּלמעלה היא ׁשההליכה ( ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבּזהר  ּכן ּגם (הּנרמז ב' מּלמּטה 6ּופרּוׁש היא ּדההליכה ( ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

הּוא  ׁשּתכנּה אף סתם, ההליכה ענין ּדהּנה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלמעלה.
להליכה  ועד העמידה), הפ) לדרּגא מּדרּגא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהליכה
 ֿ ּבאין היא אליה ׁשהֹול (ׁשהּדרּגא ּדאיןֿערֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבאפן

מּמּנה  ׁשּבא הּדרּגא לגּבי ּגּופא 7ערֹו ּבזה מּכלֿמקֹום ,( ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מּלמעלה  ּדהליכה ּכללּיים אֹופּנים ב' להיֹות ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָיכֹולים
ּומּכיון  הפכים. ׁשני ׁשהם למעלה, ּומּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלמּטה
לפרׁש), (ּבלא סתם ההליכה ענין סתם, ֿלל ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר
מּלמּטה  ההליכה, אֹופּני ב' ּכֹולל ׁשּזה לֹומר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָצרי
ּפרּוׁש מקֹור ׁשּזהּו לֹומר ויׁש למּטה. ּומּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלמעלה
ּפרּוׁשים, ב' ּבּה יׁש (ל)ֿל ׁשּתבת נׂשיאינּו, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָרּבֹותינּו

סתם. הליכה ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֶֶַָָָמּכיון 

¯e‡·e ֿ לאחרי הּפרׁשה ּבהמׁש הּנה ּבפרטּיּות, הענין ≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ב' ּכן ּגם נתּבארּו הליכה זה ההליכה, אֹופּני ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

למעלה  מּלמּטה והליכה (ירידה) למּטה ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָמּלמעלה
נפרדים. ּבפסּוקים הם האֹופּנים ב' ׁשם אבל ְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָ(עלּיה).[,
מסּפר  ּדתחּלה נפרדים, ענינים הם ּבּתֹורה ׁשּגם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומּזה

גֹו' ׁשם לגּור מצרימה אברם ׁשּוּירד אי היינּו8הּכתּוב , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
מּכל  ּגבֹוהה ׁשהיא יׂשראל מארץ ּבתכלית, הּירידה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָענין

ּבעּקר 9הארצֹות  (ואדרּבה, ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָ

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
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבינו: לאברהם אומר הוא ברוך הקדוש

'B‚ Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ1, אראך אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך ∆¿≈«¿¿
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LÈ (EÏŒCÏ) ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆∆¿≈
'‡ Le¯t ,ÌÈLe¯t '· Ba≈ƒ≈

‡˙È‡„k) כמובא¯‰fa5( ƒ¿ƒ»«…«
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰ÎÈÏ‰‰L∆«¬ƒ»ƒƒ¿«¿»

,‰hÓÏ שהיא הליכה היינו ¿«»
דבר ירידה  של שבסופו (אלא

עליה) לצורך היא הירידה

Ôk Ìb ÊÓ¯p‰) '· Le¯Ùe≈«ƒ¿»«≈
¯‰fa6‡È‰ ‰ÎÈÏ‰‰c ( «…«¿«¬ƒ»ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היינו ƒ¿«»¿«¿»
עליה. שהיא ≈p‰c¿ƒ‰הליכה

Û‡ ,Ì˙Ò ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚƒ¿««¬ƒ»¿»«
‰ÎÈÏ‰ ‡e‰ dÎzL במובן ∆»¿»¬ƒ»

ועליהשל  «¿»b¯cÓƒ‡התקדמות
‰„ÈÓÚ‰ CÙ‰) ‡b¯„Ï¿«¿»≈∆»¬ƒ»
להתקדם  מבלי מסוים במצב

ÎÈÏ‰Ï‰ולעלות), „ÚÂ¿««¬ƒ»
CB¯ÚŒÔÈ‡c ÔÙ‡a לאין ¿…∆¿≈¬

דמיון  כל ללא היינו שיעור,

הקודם  למצב והשוואה

CÏB‰L ‡b¯c‰L) ומתקדם ∆««¿»∆≈
ŒÔÈ‡aומתעלה  ‡È‰ ‰ÈÏ‡≈∆»ƒ¿≈
CB¯Ú השוואה כל Èa‚Ïללא ¬¿«≈

‡aL ‡b¯c‰ ועולה ««¿»∆»
‰pnÓ7,( אופן שבכל כך ƒ∆»

התקדמות  פירושה 'הליכה'
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‡Ùeb ‰Êa ÌB˜Ó'ב'הליכה »»∆»
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‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
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שונות  צורות בשתי מדובר אבל לאלוקות) האדם התקרבות (של שווה תוצאה

למעלה. מלמטה או למטה מלמעלה – הזו לתוצאה להגיע כיצד לחלוטין

¯Ó‡pL ÔÂÈkÓe בפסוק Ì˙Òכאן ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ,Ì˙Ò EÏŒCÏ ƒ≈»∆∆¡«∆¿¿»ƒ¿««¬ƒ»¿»
L¯ÙÏ ‡Ïa) הכוונה האופנים משני ÏÏBkלאיזה ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,( ¿…¿»≈»ƒ«∆∆≈

LÈÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓe ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ,‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡ '·«≈«¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«¿»¿«»¿≈
Le¯t ¯B˜Ó e‰fL ¯ÓBÏ«∆∆¿≈
˙·zL ,eÈ‡ÈN eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈∆≈«
'· da LÈ (EÏ)ŒCÏ∆¿≈»

,ÌÈLe¯t כאן מדובר ואמנם ≈ƒ
יחד  גם האופנים בשני הליכה על

‰ÎÈÏ‰ ¯Ó‡pL ÔÂÈkÓƒ≈»∆∆¡«¬ƒ»
Ì˙Ò לאיזה ולפרש לפרט מבלי ¿»

הכוונה. אופן

,˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰L¯t‰ CLÓ‰a ‰p‰ƒ≈¿∆¿≈«»»»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïלהלןe¯‡a˙ ¿«¬≈∆ƒ¿»¬
,‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡ '· Ôk Ìb«≈«≈«¬ƒ»
למצרים  אברהם של הירידה

שלו  והעלייה הרעב, בגלל

שהם  מכן, לאחר ממצרים

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
‰„È¯È) מכן שלאחר מנת על ¿ƒ»

עליה  ÎÈÏ‰Â‰תהיה («¬ƒ»
.(‰iÏÚ) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¬ƒ»

ÌL Ï·‡ הירידה בסיפור ¬»»
ממנה והעלייה ·'למצרים

ÌÈpÙB‡‰ ההליכה ‰Ìשל »«ƒ≈
‰fÓe .ÌÈ„¯Ù ÌÈ˜eÒÙaƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ∆

Ì‰ ‰¯Bza ÌbL שתי ∆««»≈
למ  הירידה הללו, צרים ההליכות

ממצרים, ÌÈÈÚƒ¿»ƒוהעלייה
¯tÒÓ ‰lÁ˙c ,ÌÈ„¯Ùƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿«≈
Ì¯·‡ „¯ieL CÈ‡ ·e˙k‰«»≈∆«≈∆«¿»

'B‚ ÌL ¯e‚Ï ‰ÓÈ¯ˆÓ8, ƒ¿«¿»»»
‰„È¯i‰ ÔÈÚ eÈÈ‰«¿ƒ¿««¿ƒ»

,˙ÈÏÎ˙a אלא סתם ירידה לא ¿«¿ƒ
בירידה  מדובר כי הירידה תכלית

ועצומה  ∆∆≈ı¯‡Óגדולה
‰‰B·b ‡È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿»

˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ9˙eiÓL‚a ƒ»»¬»¿«¿ƒ
˙eiÁe¯·e והמעלה הגובה ¿»ƒ

ברוחניות  מעלתה מצד והן בגשמיות הוא הארצות כל לעומת ישראל ארץ של

,˙eiÁe¯a ¯wÚa ,‰a¯„‡Â) היא ישראל ארץ של המעלה עיקר ¿«¿«»¿ƒ»¿»ƒ
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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oeygÎxn 'f ,jlÎjl zyxt 'b lil .c"qa
.e"nyz'd

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
EÏŒCÏ'גֹו ּבדרּוׁשי 1מארצ ּבזה הּמבאר וידּוע , ∆¿ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ

הּתֹורה' ּב'אֹור (ּבארּכה נׂשיאינּו ְְֲִֵֵַַַָָֻרּבֹותינּו
צדק' ה'צמח לאדמּו"ר 2לאדמּו"ר חּיים' ּוב'תֹורת ְְְְְִֶֶֶַַַַַַ

הּזקן 3האמצעי  לרּבנּו אֹור' ּב'תֹורה ּגם ונרמז ּדענין 4, ,( ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפרּוׁש ּפרּוׁשים, ב' ּבֹו יׁש (ֿלל) זה ׁשּבפסּוק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָההליכה

ּבּזהר  (ּכדאיתא למּטה,5א' מּלמעלה היא ׁשההליכה ( ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבּזהר  ּכן ּגם (הּנרמז ב' מּלמּטה 6ּופרּוׁש היא ּדההליכה ( ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

הּוא  ׁשּתכנּה אף סתם, ההליכה ענין ּדהּנה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלמעלה.
להליכה  ועד העמידה), הפ) לדרּגא מּדרּגא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהליכה
 ֿ ּבאין היא אליה ׁשהֹול (ׁשהּדרּגא ּדאיןֿערֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבאפן

מּמּנה  ׁשּבא הּדרּגא לגּבי ּגּופא 7ערֹו ּבזה מּכלֿמקֹום ,( ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מּלמעלה  ּדהליכה ּכללּיים אֹופּנים ב' להיֹות ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָיכֹולים
ּומּכיון  הפכים. ׁשני ׁשהם למעלה, ּומּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלמּטה
לפרׁש), (ּבלא סתם ההליכה ענין סתם, ֿלל ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר
מּלמּטה  ההליכה, אֹופּני ב' ּכֹולל ׁשּזה לֹומר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָצרי
ּפרּוׁש מקֹור ׁשּזהּו לֹומר ויׁש למּטה. ּומּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלמעלה
ּפרּוׁשים, ב' ּבּה יׁש (ל)ֿל ׁשּתבת נׂשיאינּו, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָרּבֹותינּו

סתם. הליכה ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֶֶַָָָמּכיון 

¯e‡·e ֿ לאחרי הּפרׁשה ּבהמׁש הּנה ּבפרטּיּות, הענין ≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ב' ּכן ּגם נתּבארּו הליכה זה ההליכה, אֹופּני ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

למעלה  מּלמּטה והליכה (ירידה) למּטה ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָמּלמעלה
נפרדים. ּבפסּוקים הם האֹופּנים ב' ׁשם אבל ְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָ(עלּיה).[,
מסּפר  ּדתחּלה נפרדים, ענינים הם ּבּתֹורה ׁשּגם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומּזה

גֹו' ׁשם לגּור מצרימה אברם ׁשּוּירד אי היינּו8הּכתּוב , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
מּכל  ּגבֹוהה ׁשהיא יׂשראל מארץ ּבתכלית, הּירידה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָענין

ּבעּקר 9הארצֹות  (ואדרּבה, ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָ
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א.1) יב, ב.2)לך תתרעט, ו' כרך ב.3)בראשית פט, ואילך.4)לך 295 ע' ח"כ לקו"ש – תשל"ח לך לך ד"ה וראה לך. ר"פ

א.5) עז, תורה) (בסתרי א.6)ח"ג עח, ועוד.7)ח"א תר"ס. וראינה צאינה ד"ה י.8)ראה יב, ובכ"מ.9)לך ב. נד, זבחים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבינו: לאברהם אומר הוא ברוך הקדוש

'B‚ Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ1, אראך אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך ∆¿≈«¿¿
ÈLe¯„a ‰Êa ¯‡·n‰ Úe„ÈÂ של החסידות eÈ‡ÈNמאמרי eÈ˙Ba¯ ¿»««¿…»»∆ƒ¿≈«≈¿ƒ≈

חב"ד  eÓ„‡Ï"¯באריכות (k¯‡a‰אדמו"רי '‰¯Bz‰ ¯B‡'a «¬À»¿«»¿«¿
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰2˙¯B˙'·e «∆«∆∆¿«

¯"eÓ„‡Ï 'ÌÈiÁ«ƒ¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰3Ìb ÊÓ¯Â , »∆¿»ƒ¿ƒ¿»«

ea¯Ïבקיצור '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»¿«≈
Ô˜f‰4‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚc ,( «»≈¿ƒ¿««¬ƒ»

LÈ (EÏŒCÏ) ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆∆¿≈
'‡ Le¯t ,ÌÈLe¯t '· Ba≈ƒ≈

‡˙È‡„k) כמובא¯‰fa5( ƒ¿ƒ»«…«
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰ÎÈÏ‰‰L∆«¬ƒ»ƒƒ¿«¿»

,‰hÓÏ שהיא הליכה היינו ¿«»
דבר ירידה  של שבסופו (אלא

עליה) לצורך היא הירידה

Ôk Ìb ÊÓ¯p‰) '· Le¯Ùe≈«ƒ¿»«≈
¯‰fa6‡È‰ ‰ÎÈÏ‰‰c ( «…«¿«¬ƒ»ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היינו ƒ¿«»¿«¿»
עליה. שהיא ≈p‰c¿ƒ‰הליכה

Û‡ ,Ì˙Ò ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚƒ¿««¬ƒ»¿»«
‰ÎÈÏ‰ ‡e‰ dÎzL במובן ∆»¿»¬ƒ»

ועליהשל  «¿»b¯cÓƒ‡התקדמות
‰„ÈÓÚ‰ CÙ‰) ‡b¯„Ï¿«¿»≈∆»¬ƒ»
להתקדם  מבלי מסוים במצב

ÎÈÏ‰Ï‰ולעלות), „ÚÂ¿««¬ƒ»
CB¯ÚŒÔÈ‡c ÔÙ‡a לאין ¿…∆¿≈¬

דמיון  כל ללא היינו שיעור,

הקודם  למצב והשוואה

CÏB‰L ‡b¯c‰L) ומתקדם ∆««¿»∆≈
ŒÔÈ‡aומתעלה  ‡È‰ ‰ÈÏ‡≈∆»ƒ¿≈
CB¯Ú השוואה כל Èa‚Ïללא ¬¿«≈

‡aL ‡b¯c‰ ועולה ««¿»∆»
‰pnÓ7,( אופן שבכל כך ƒ∆»

התקדמות  פירושה 'הליכה'

גדולה  (רוחנית) «ŒÏkÓƒועלייה
‡Ùeb ‰Êa ÌB˜Ó'ב'הליכה »»∆»

·'עצמה  ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿
‰ÎÈÏ‰c ÌÈiÏÏk ÌÈpÙB‡«ƒ¿»ƒƒ«¬ƒ»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

ÌÈÎÙ‰ ÈL Ì‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe יש האופנים בשני אמנם כי ƒ¿«»¿«¿»∆≈¿≈¬»ƒ
שונות  צורות בשתי מדובר אבל לאלוקות) האדם התקרבות (של שווה תוצאה

למעלה. מלמטה או למטה מלמעלה – הזו לתוצאה להגיע כיצד לחלוטין

¯Ó‡pL ÔÂÈkÓe בפסוק Ì˙Òכאן ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ,Ì˙Ò EÏŒCÏ ƒ≈»∆∆¡«∆¿¿»ƒ¿««¬ƒ»¿»
L¯ÙÏ ‡Ïa) הכוונה האופנים משני ÏÏBkלאיזה ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,( ¿…¿»≈»ƒ«∆∆≈

LÈÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓe ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ,‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡ '·«≈«¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«¿»¿«»¿≈
Le¯t ¯B˜Ó e‰fL ¯ÓBÏ«∆∆¿≈
˙·zL ,eÈ‡ÈN eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈∆≈«
'· da LÈ (EÏ)ŒCÏ∆¿≈»

,ÌÈLe¯t כאן מדובר ואמנם ≈ƒ
יחד  גם האופנים בשני הליכה על

‰ÎÈÏ‰ ¯Ó‡pL ÔÂÈkÓƒ≈»∆∆¡«¬ƒ»
Ì˙Ò לאיזה ולפרש לפרט מבלי ¿»

הכוונה. אופן

,˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰L¯t‰ CLÓ‰a ‰p‰ƒ≈¿∆¿≈«»»»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïלהלןe¯‡a˙ ¿«¬≈∆ƒ¿»¬
,‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡ '· Ôk Ìb«≈«≈«¬ƒ»
למצרים  אברהם של הירידה

שלו  והעלייה הרעב, בגלל

שהם  מכן, לאחר ממצרים

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
‰„È¯È) מכן שלאחר מנת על ¿ƒ»

עליה  ÎÈÏ‰Â‰תהיה («¬ƒ»
.(‰iÏÚ) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¬ƒ»

ÌL Ï·‡ הירידה בסיפור ¬»»
ממנה והעלייה ·'למצרים

ÌÈpÙB‡‰ ההליכה ‰Ìשל »«ƒ≈
‰fÓe .ÌÈ„¯Ù ÌÈ˜eÒÙaƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ∆

Ì‰ ‰¯Bza ÌbL שתי ∆««»≈
למ  הירידה הללו, צרים ההליכות

ממצרים, ÌÈÈÚƒ¿»ƒוהעלייה
¯tÒÓ ‰lÁ˙c ,ÌÈ„¯Ùƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿«≈
Ì¯·‡ „¯ieL CÈ‡ ·e˙k‰«»≈∆«≈∆«¿»

'B‚ ÌL ¯e‚Ï ‰ÓÈ¯ˆÓ8, ƒ¿«¿»»»
‰„È¯i‰ ÔÈÚ eÈÈ‰«¿ƒ¿««¿ƒ»

,˙ÈÏÎ˙a אלא סתם ירידה לא ¿«¿ƒ
בירידה  מדובר כי הירידה תכלית

ועצומה  ∆∆≈ı¯‡Óגדולה
‰‰B·b ‡È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿»

˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ9˙eiÓL‚a ƒ»»¬»¿«¿ƒ
˙eiÁe¯·e והמעלה הגובה ¿»ƒ

ברוחניות  מעלתה מצד והן בגשמיות הוא הארצות כל לעומת ישראל ארץ של

,˙eiÁe¯a ¯wÚa ,‰a¯„‡Â) היא ישראל ארץ של המעלה עיקר ¿«¿«»¿ƒ»¿»ƒ
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מדק  .............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב
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ּכּמאמר  ּבגׁשמּיּות, ּגם נׁשּתלׁשל ּומּזה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּברּוחנּיּות,
מהן  קרב 10ׁשּנׁשּתלׁשלּו הּנקראת מצרים ארץ אל ,( ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַ

הארץ 11הארץ  ענין 12וערות ּדזהּו ּביֹותר. ּתחּתֹון , ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ואחרּֿכ .ּדאיןֿערֹו ּבאפן למ ּטה מּלמעלה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹההליכה
והעלּיה  ההליכה על הּכתּוב מסּפר נפרדים) ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָ(ּבפסּוקים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למעלה, אברם 13מּלמ ּטה וּיעל אחרּֿכ ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָ
אל  הארץ מערות העלּיה ׁשהיתה היינּו גֹו', ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמצרים
הּכתּוב  מסּפר וגם הארצֹות. מּכל הּגבֹוהה הּקדׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹארץ
לדרּגא  היתה הּירידה, אחרי ׁשהיתה ׁשהעלּיה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאי
ירידה  (ׁשהרי הּירידה היתה ׁשּמּמּנה מּזֹו יֹותר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָנעלית

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עלּיה), לצר מאד 14היא ּכבד ואברם ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אבינּו, ּבאברהם ּגדֹול עּלּוי ׁשּזהּו ּובּזהב, ּבּכסף ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבּמקנה
מּפׁשּוטֹו ּכּמּובן הּירידה), (לפני לפניֿזה ּבֹו היה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
רּבֹותינּו ּבמדרׁשי הּכתּובים מּפרּוׁשי ּובפרט מקרא, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשל
ההליכה  אֹופּני ב' אּלּו, ּבפסּוקים הרי ּכּנ"ל אמנם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָז"ל.
ענינים  ּגם ׁשהם מּובן ׁשּמּזה נפרדים, ּבפסּוקים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנאמרּו
הראׁשֹון  (הּפסּוק גֹו' ֿלל ׁשּבּפסּוק והחּדּוׁש ְְְִִִִֶֶַַַָָָָנפרדים.

ּתחּל ׁשהּוא הּפרׁשה, ב'ׁשל הּכֹולל הּפרׁשה) ּכל וראׁש ת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
והליכה  (ירידה) למּטה מּלמעלה הליכה ההליכה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָאֹופּני
ב' ּבּה יׁש אחת ׁשהליכה הּוא (עליה), למעלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמּלמּטה
ענין  ׁשּזהּו הּקצה, אל הּקצה מן הפּכּיים ׁשהם ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹופּנים

אּלה. הליכה אֹופּני ב' ּבענין נֹוסף וחּדּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָנֹוסף

¯e‡·e זה ׁשּבפסּוק למּטה מּלמעלה ההליכה ענין ≈ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
ידּוע  הּנה גֹו'), ֿלרם,15(ל אב הּוא ׁשאברם ְְִֵֶֶַַַָָָ

אברהם  נׁשמת ׁשּדרּגת היינּו רעיֹון, מּכל נעלם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּוא
ּבספר  ּדאיתא מּמה ּגם וכּמּובן ּביֹותר. נעלית ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהיא
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רפ"ג.10) יח.11)תניא ח, ט.12)וארא מב, א.13)מקץ יג, ב.14)לך שם, תתערב 15)לך שם אוה"ת א. פ, שם תו"ח שם. תו"א
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eiÓL‚a˙,ברוחניות  Ìb ÏLÏzL ‰fÓe הדברים של הרוחני השורש ƒ∆ƒ¿«¿≈«¿«¿ƒ

הדברים לגשמיות והמקור הסיבה Ô‰Óהוא eÏLÏzLpL ¯Ó‡nk10 כמו ««¬»∆ƒ¿«¿¿≈∆
עשר  במספר הם הנפש שכוחות העובדה לגבי ג) (פרק התניא בספר שכתוב

הוא  הרוחני שהשורש ומכאן מהן" שנשתלשלו עליונות ספירות עשר "כנגד

הזה  בעולם והמציאות העיקר,

ממנו), משתלשלת כי לו דומה

הגבוהה  ישראל מארץ והירידה

הייתה  מאד ‡¯ıונעלית Ï‡∆∆∆
·¯˜ ˙‡¯˜p‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«ƒ¿≈∆∆

של  והעומק ı¯‡‰11התוך »»∆
ı¯‡‰ ˙Â¯ÚÂ12ÔBzÁz , ¿∆¿«»»∆«¿

ÔÈÚ e‰Êc .¯˙BÈa¿≈¿∆ƒ¿«
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

CB¯ÚŒÔÈ‡c ÔÙ‡a כדי עד ¿…∆¿≈¬
המקום  בין להשוות שאין כך

(ארץ  הירידה מתחילה שממנו

היא  שבו למקום ישראל)

(מצרים). «»»¿CkŒ¯Á‡Âמסתיימת
ÌÈ„¯Ù ÌÈ˜eÒÙa) בתורה ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

הפרשה  tÒÓ¯בהמשך (¿«≈
‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ·e˙k‰«»««¬ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰Â¿»¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

·e˙kL BÓk13CkŒ¯Á‡ ¿∆»««»
,'B‚ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ÏÚiÂ««««¿»ƒƒ¿«ƒ
‰iÏÚ‰ ‰˙È‰L eÈÈ‰«¿∆»¿»»¬ƒ»

ı¯‡‰ ˙Â¯ÚÓ מהמקום ≈∆¿«»»∆
ביותר והנחות ‡¯ıהנמוך Ï‡∆∆∆

ÏkÓ ‰‰B·b‰ L„w‰«…∆«¿»ƒ»
˙Bˆ¯‡‰ הגבוה המקום והיא »¬»

ביותר. tÒÓ¯והנעלה Ì‚Â¿«¿«≈
‰iÏÚ‰L CÈ‡ ·e˙k‰«»≈∆»¬ƒ»
,‰„È¯i‰ È¯Á‡ ‰˙È‰L∆»¿»«¬≈«¿ƒ»
לה  שקדמה כך משום ודווקא

ÈÏÚ˙ירידה  ‡b¯„Ï ‰˙È‰»¿»¿«¿»«¬≈
‰˙È‰ ‰pnnL BfÓ ¯˙BÈ≈ƒ∆ƒ∆»»¿»
‰„È¯È È¯‰L) ‰„È¯i‰«¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»

‰iÏÚ C¯ˆÏ ‡È‰ איזו כן לא שאם הירידה קודם שהייתה מזו יותר גדולה ƒ¿…∆¬ƒ»
בירידה  יש e˙kL·תועלת BÓÎe (לאחר 14), ממצרים אברהם בעליית ¿∆»

עלייה) לאותה שקדמה ÛÒkaהירידה ‰˜na „‡Ó „·k Ì¯·‡Â¿«¿»»≈¿…«ƒ¿∆«∆∆
ÈelÚ e‰fL ,·‰f·e יתרוןBa ‰È‰ ‡lL ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡a ÏB„b «»»∆∆ƒ»¿«¿»»»ƒ∆…»»

,‡¯˜Ó ÏL BËeLtÓ Ô·enk ,(‰„È¯i‰ ÈÙÏ) ‰ÊŒÈÙÏƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ»«»ƒ¿∆ƒ¿»
לעומת  בהרבה גדולה היה ממצרים העלייה לאחר אברהם של שהעשירות

הירידה לפני לו שהייתה מבואר Ë¯Ù·eהעשירות שהעניין מכפי יותר ƒ¿»
מובן הוא הרי מקרא של ÈL¯„Óaבפשוטו ÌÈ·e˙k‰ ÈLe¯tÓƒ≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¿≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯.ממצרים בעלותו אברהם של העושר גודל יותר מבואר בהם «≈«
,el‡ ÌÈ˜eÒÙa È¯‰ Ï"pk ÌÓ‡ למצרים אברהם ירידת על המספרים »¿»««¬≈ƒ¿ƒ≈

ממצרים שלו ·'והעלייה
‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡ הירידה «≈«¬ƒ»

מלמטה  והעלייה למטה מלמעלה

ÌÈ˜eÒÙaלמעלה  e¯Ó‡∆∆¿ƒ¿ƒ
Ô·eÓ ‰fnL ,ÌÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆ƒ∆»
ÌÈ„¯Ù ÌÈÈÚ Ìb Ì‰L∆≈«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

ומהותם. LecÁ‰Â¿«ƒבתוכנם
'B‚ EÏŒCÏ ˜eÒtaL∆«»∆¿
ÏL ÔBL‡¯‰ ˜eÒt‰)«»»ƒ∆
˙lÁz ‡e‰L ,‰L¯t‰«»»»∆¿ƒ«

L‡¯Â ההתחלה רק לא היינו ¿…
כל  את הכולל הראש גם אלא

שבגוף  הראש כמו הפרשה,

הגוף  התחלת רק שאינו האדם

ראש  כך הגוף כל את כולל אלא

את  כולל «Ïkהפרשה
ÏÏBk‰ (‰L¯t‰ בתוכו «»»»«≈

ב' אחד ובעניין אחת במילה

‰ÎÈÏ‰ ,‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡«≈«¬ƒ»¬ƒ»
(‰„È¯È) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰Â«¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

,(‰ÈÏÚ) החידוש וכאן «ƒ»
ÎÈÏ‰L‰המיוחד  ‡e‰∆¬ƒ»

ÌÈpÙB‡ '· da LÈ ˙Á‡««≈»«ƒ
‰ˆw‰ ÔÓ ÌÈikÙ‰ Ì‰L∆≈»¿ƒƒƒ«»∆

,‰ˆw‰ Ï‡ הירידה גם שהרי ∆«»∆
כאן  מדובר שעליה והעלייה

ירידה  היא לך" "לך בפסוק

גדולה  ועלייה ביותר גדולה

להלן) שיתבאר (כפי ביותר

LecÁÂ ÛÒB ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»»¿ƒ
ÈpÙB‡ '· ÔÈÚa ÛÒB»¿ƒ¿««≈

‰l‡ ‰ÎÈÏ‰.כאחד באים הם הפכים שני היותם שלמרות ¬ƒ»≈∆
EÏŒCÏ) ‰Ê ˜eÒÙaL ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿««¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»∆¿»∆∆¿

Úe„È ‰p‰ ,('B‚15 החסידות ‰e‡בתורת Ì¯·‡L אותיות,Ì¯ ·‡ ƒ≈»«∆«¿»«»
ומרומם גבוה היינו להבין e‰L‡ו"רם" ניתן שלא כך כדי עד ומרומם גבוה ∆

אותו  ‡·¯‰Ìולהשיג ˙ÓL ˙b¯cL eÈÈ‰ ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚ∆¿»ƒ»«¬«¿∆«¿«ƒ¿««¿»»
‡˙È‡c ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ .¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡È‰ שכתוב¯ÙÒa ƒ«¬≈¿≈¿«»«ƒ«¿ƒ»¿≈∆
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e"nyz'd ,oeygÎxn 'f ,jl jl zyxt ,'b lil

היֹות 16הּבהיר  מימי הּקּב"ה, לפני החסד מּדת ׁשאמרה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אברם  ׁשהרי מלאכּתי, לעׂשֹות הצרכּתי לא ּבארץ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאברם
נׁשמת  מעלת ּגדל מּובן ּדמּזה ּבמקֹומי. ּומׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹעֹומד
נעלם  ּבחינת ׁשהּוא ּומקֹורֹו, ׁשרׁשֹו מעלת וגדל ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹאברם,
אּלּו ּתבֹות ּפרּוׁש ּובחסידּות ּבּקּבלה (ּכּמבאר רעיֹון ְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹמּכל
להיֹות  צריכה היתה זֹו ודרּגא זה ּומּמקֹום זה), ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָוענין
ּגם  וזהּו הּתחּתֹונה. הּלזֹו לארץ עד אברם נׁשמת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָירידת
אל  אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ֿלל ּׁשּכתּוב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמה

ידּוע  ּדהּנה  אראּך. אׁשר הּמקרא 17הארץ ּבסדר ה ּדּיּוק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עלּֿפי  הּסדר ּדלכאֹורה ,אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמארצ
האדם  יֹוצא ּדבתחּלה ,להפ להיֹות צרי היה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָּפׁשּוטֹו
מארצֹו. אחרּֿכ ורק מּמֹולדּתֹו, ואחרּֿכ אביו, ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָמּבית

ּבזה  ּומֹולדּת18ּומבאר הרצֹון, ּבחינת על קאי ּדארצ , ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשהּמחין  (ּכּנֹודע הּמֹוחין מן הּנֹולדים הּמּדֹות על ִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹקאי

הּמּדֹות  את הּמֹולידים ואם אב ּבחינת מּבית 19הם ,( ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ּבמקֹום  ּכּמבאר יֹותר, ׁשּלמּטה ּדרּגה על קאי ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאבי

על 20אחר  ׁשּקאי מּזה, למ ּטה עֹוד הּוא הארץ' ו 'אל . ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
למּטה, מּלמעלה היא זֹו ּדהליכה הּמלכּות. ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָּבחינת
ׁשּבֹו, העליֹונֹות ּתכלית ׁשהּוא הרצֹון, מּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹורד
אּדּמה  ׁשם על אדם (הּנקרא הּתחּתֹון ּבאדם ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכמֹו

הּכחֹות 21לעליֹון  מּכל נעלה הּוא ׁשּבֹו, הרצֹון ׁשּבחינת ( ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכחֹות  מּכל והּׂשגה 22ונעלם הבנה לבחינת ויֹורד , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

למּלאות  ואי רֹוצה מה ּומּׂשיג ׁשּמבין מרצֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלמּטה
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פ"ב.16) שכ"ב בפרדס ונת' הובא – ע"ב) ריש רס"ד, בהשמטות (זח"א ובכ"מ.17)סקצ"א תשמ"ה. תש"ב. לך רד"ה ראה 18)ראה

וש"נ. .59 ע' ח"כ לקו"ש תש"ה. תש"ב. לך ספ"ג.19)סד"ה תשמ"ה.20)תניא לך ד"ה ח"ב 21)ראה חי כל אם מאמר עש"מ

ובכ"מ. ובכ"מ.22)פל"ג. א. כד, נשא לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯È‰a‰16„ÒÁ‰ ˙cÓ ‰¯Ó‡L העליונהÈÓÈÓ ,‰"aw‰ ÈÙÏ «»ƒ∆»¿»ƒ««∆∆ƒ¿≈«»»ƒ≈

È¯‰L ,ÈzÎ‡ÏÓ ˙BNÚÏ ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ı¯‡a Ì¯·‡ ˙BÈ‰¡«¿»»»∆…À¿«¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆¬≈
Ì¯·‡ ומכניס חסדים גומל והיה והאהבה החסד במידת ה' את שעבד «¿»

וכו' ÏÚÓ˙אורחים Ï„b Ô·eÓ ‰fÓc .ÈÓB˜Óa LnLÓe „ÓBÚ≈¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆»…∆«¬«
Ï„‚Â ,Ì¯·‡ ˙ÓLƒ¿««¿»¿…∆
B¯B˜Óe BL¯L ˙ÏÚÓ«¬«»¿¿

ÈÁa˙באלוקות  ‡e‰L ,∆¿ƒ«
ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚ היינו ∆¿»ƒ»«¬

שאינו  כך כדי עד ומרומם נעלה

והשגה  להבנה «…¿»(nk·‡¯שייך
Le¯t ˙e„ÈÒÁ·e ‰Ïawa««»»«¬ƒ≈

‰Ê ÔÈÚÂ el‡ ˙B·z ולאיזה ≈≈¿ƒ¿»∆
אלוקייםֿרוחניים  עניינים

Ê‰הכוונה  ÌB˜nÓe ,(ƒ»∆
BÊ ‡b¯„Â באלוקות למעלה ¿«¿»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿
Ì¯·‡ ˙ÓL ˙„È¯È¿ƒ«ƒ¿««¿»

למטה  ı¯‡Ïמלמעלה „Ú«»»∆
‰BzÁz‰ BÊl‰ להתלבש «»««¿»

ומובן  הגשמי הזה בעולם בגוף

ביותר. גדולה ירידה שהיא

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי הפירוש ¿∆«
EÏŒCÏ ·e˙kM ‰Ó«∆»∆¿
Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó≈«¿¿ƒ«¿¿
ı¯‡‰ Ï‡ EÈ·‡ ˙ÈaÓeƒ≈»ƒ∆»»∆
‰p‰c .j‡¯‡ ¯L‡¬∆«¿∆»¿ƒ≈

Úe„È17 החסידות בתורת »«
˜eic‰ על המבוססת השאלה «ƒ

‰n˜¯‡דיוק ¯„Òa¿≈∆«ƒ¿»
Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó≈«¿¿ƒ«¿¿

,EÈ·‡ ˙ÈaÓe ייצא שתחילה ƒ≈»ƒ
כך אברהם  ואחר מארצו

אביו  מבית ואחר BËeLtממולדתו ÈtŒÏÚ ¯„q‰ ‰¯B‡ÎÏc בהתאם ¿ƒ¿»«≈∆«ƒ¿
בפועל  ‰‡„Ìלמציאות ‡ˆBÈ ‰lÁ˙·c ,CÙ‰Ï ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿¿≈∆¿ƒ¿ƒ»≈»»»

Bˆ¯‡Ó CkŒ¯Á‡ ˜¯Â ,Bz„ÏBnÓ CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ·‡ ˙ÈaÓ ולמה ƒ≈»ƒ¿««»ƒ«¿¿«««»≈«¿
אחרֿכך  ורק תחילה וממולדתך" "מארצך דווקא הוא בפסוק הכתוב הסדר

אביך"?. "מבית

‰Êa ¯‡·Óe18 היא מארצך..." לך "לך הציווי שמשמעות החסידות, בתורת ¿…»»∆
ולעלות  הקודם הנפשיֿהרוחני המצב את ולעזוב, להתרחק לצאת, הוראה

יותר, נעלה ‰¯ˆÔB,למצב ˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ Eˆ¯‡c את לעזוב היינו ¿«¿¿»≈«¿ƒ«»»
יותר  נעלה מסוג לרצון ולעלות ולצאת כעת, שהיא כפי הרצון בחינת

Ú„Bpk) ÔÈÁBn‰ ÔÓ ÌÈ„ÏBp‰ ˙Bcn‰ ÏÚ È‡˜ Ez„ÏBÓe«¿¿»≈««ƒ«»ƒƒ«ƒ«»
˙Bcn‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÏBn‰ Ì‡Â ·‡ ˙ÈÁa Ì‰ ÔÈÁn‰L19 כמבואר ∆«…ƒ≈¿ƒ««»≈«ƒƒ∆«ƒ

' נקראת והבינה 'אב' נקראת שהחכמה ההתבוננות בחסידות כי הבנים' אם

מידות, ו'מולידה' יוצרת הבינה וכוח החכמה כוח באמצעות במוחין השכלית

כאשר  ולמשל שבלב. רגש היינו

ה' בגדולת בעומק מתבונן האדם

של  רגש בעצמו 'מוליד' הוא

אליו), להתקרב ורצון ה' אהבת

ÏÚ È‡˜ EÈ·‡ ˙ÈaÓƒ≈»ƒ»≈«
,¯˙BÈ ‰hÓlL ‰b¯c«¿»∆¿«»≈

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk20. «¿…»¿»«≈
„BÚ ‡e‰ 'ı¯‡‰ Ï‡'Â¿∆»»∆
ÏÚ È‡wL ,‰fÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆∆»≈«

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa שנקראת ¿ƒ«««¿
'לך  של העבודה וסדר "ארץ",

את  ולעזוב לצאת דהיינו לך'

לדרגה  ולעלות הקודמת דרגתו

של  בדרך הוא יותר נעלית

צריך  שתחילה למטה מלמעלה

של  הגבוהות בדרגות 'ללכת'

מלמעלה  סדרן לפי הנפש, כוחות

והמידות, והמוחין הרצון למטה,

יותר. הנחותים בכוחות כך ואחר

‰ÎÈÏ‰c של זֹו והתעלות «¬ƒ»
ה' את העובד È‰ƒ‡האדם

„¯BiL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆≈
‡e‰L ,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆

הרצון  ÈÏÎz«¿ƒ˙כוח
BÓk ,BaL ˙BBÈÏÚ‰»∆¿∆¿
ÔBzÁz‰ Ì„‡a ‡e‰L∆»»»««¿

הירידה  בגוף אחרי הנשמה של

ÏÚגשמי Ì„‡ ‡¯˜p‰)«ƒ¿»»»«
ÔBÈÏÚÏ ‰nc‡ ÌL21 של והסדר המעלות בגוף, נשמה כשהוא גם ולכן ≈∆«∆»∆¿

באלוקות  למעלה הכוחות וסדר מעלת בדוגמת ל"עליון", דומים הנפש )כוחות
ÏkÓ ÌÏÚÂ ˙BÁk‰ ÏkÓ ‰ÏÚ ‡e‰ ,BaL ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»»∆«¬∆ƒ»«…¿∆¿»ƒ»

˙BÁk‰22,'הולך' שהרצון הוא למטה מלמעלה (הירידה) ההליכה ועניין «…
„¯BÈÂ שלו והנעלמת הנעלית O‰Â‚‰מהדרגה ‰·‰ ˙ÈÁ·Ï ¿≈ƒ¿ƒ««»»¿«»»

,ÔBˆ¯Ó ‰hÓlL וההבנה מהשכל נעלה כוח הוא הרצון כלל בדרך שהרי ∆¿«»≈»
הפרטיים  הגוף באברי מלובשים שלא מקיפים' ל'כוחות שייך הרצון (ולכן

פנימיים') 'כוחות הם המוחין ¯Bˆ‰ואילו ‰Ó ‚ÈOÓe ÔÈ·nL נו היי ∆≈ƒ«ƒ«∆
האדם  וגם מוגדר פרטי רצון להיות מופשט כללי כוח מלהיות 'יורד' שהרצון
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היֹות 16הּבהיר  מימי הּקּב"ה, לפני החסד מּדת ׁשאמרה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אברם  ׁשהרי מלאכּתי, לעׂשֹות הצרכּתי לא ּבארץ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאברם
נׁשמת  מעלת ּגדל מּובן ּדמּזה ּבמקֹומי. ּומׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹעֹומד
נעלם  ּבחינת ׁשהּוא ּומקֹורֹו, ׁשרׁשֹו מעלת וגדל ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹאברם,
אּלּו ּתבֹות ּפרּוׁש ּובחסידּות ּבּקּבלה (ּכּמבאר רעיֹון ְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹמּכל
להיֹות  צריכה היתה זֹו ודרּגא זה ּומּמקֹום זה), ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָוענין
ּגם  וזהּו הּתחּתֹונה. הּלזֹו לארץ עד אברם נׁשמת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָירידת
אל  אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ֿלל ּׁשּכתּוב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמה

ידּוע  ּדהּנה  אראּך. אׁשר הּמקרא 17הארץ ּבסדר ה ּדּיּוק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עלּֿפי  הּסדר ּדלכאֹורה ,אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמארצ
האדם  יֹוצא ּדבתחּלה ,להפ להיֹות צרי היה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָּפׁשּוטֹו
מארצֹו. אחרּֿכ ורק מּמֹולדּתֹו, ואחרּֿכ אביו, ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָמּבית

ּבזה  ּומֹולדּת18ּומבאר הרצֹון, ּבחינת על קאי ּדארצ , ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשהּמחין  (ּכּנֹודע הּמֹוחין מן הּנֹולדים הּמּדֹות על ִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹקאי

הּמּדֹות  את הּמֹולידים ואם אב ּבחינת מּבית 19הם ,( ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ּבמקֹום  ּכּמבאר יֹותר, ׁשּלמּטה ּדרּגה על קאי ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאבי

על 20אחר  ׁשּקאי מּזה, למ ּטה עֹוד הּוא הארץ' ו 'אל . ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
למּטה, מּלמעלה היא זֹו ּדהליכה הּמלכּות. ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָּבחינת
ׁשּבֹו, העליֹונֹות ּתכלית ׁשהּוא הרצֹון, מּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹורד
אּדּמה  ׁשם על אדם (הּנקרא הּתחּתֹון ּבאדם ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכמֹו

הּכחֹות 21לעליֹון  מּכל נעלה הּוא ׁשּבֹו, הרצֹון ׁשּבחינת ( ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכחֹות  מּכל והּׂשגה 22ונעלם הבנה לבחינת ויֹורד , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

למּלאות  ואי רֹוצה מה ּומּׂשיג ׁשּמבין מרצֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלמּטה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

פ"ב.16) שכ"ב בפרדס ונת' הובא – ע"ב) ריש רס"ד, בהשמטות (זח"א ובכ"מ.17)סקצ"א תשמ"ה. תש"ב. לך רד"ה ראה 18)ראה

וש"נ. .59 ע' ח"כ לקו"ש תש"ה. תש"ב. לך ספ"ג.19)סד"ה תשמ"ה.20)תניא לך ד"ה ח"ב 21)ראה חי כל אם מאמר עש"מ

ובכ"מ. ובכ"מ.22)פל"ג. א. כד, נשא לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯È‰a‰16„ÒÁ‰ ˙cÓ ‰¯Ó‡L העליונהÈÓÈÓ ,‰"aw‰ ÈÙÏ «»ƒ∆»¿»ƒ««∆∆ƒ¿≈«»»ƒ≈

È¯‰L ,ÈzÎ‡ÏÓ ˙BNÚÏ ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ı¯‡a Ì¯·‡ ˙BÈ‰¡«¿»»»∆…À¿«¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆¬≈
Ì¯·‡ ומכניס חסדים גומל והיה והאהבה החסד במידת ה' את שעבד «¿»

וכו' ÏÚÓ˙אורחים Ï„b Ô·eÓ ‰fÓc .ÈÓB˜Óa LnLÓe „ÓBÚ≈¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆»…∆«¬«
Ï„‚Â ,Ì¯·‡ ˙ÓLƒ¿««¿»¿…∆
B¯B˜Óe BL¯L ˙ÏÚÓ«¬«»¿¿

ÈÁa˙באלוקות  ‡e‰L ,∆¿ƒ«
ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚ היינו ∆¿»ƒ»«¬

שאינו  כך כדי עד ומרומם נעלה

והשגה  להבנה «…¿»(nk·‡¯שייך
Le¯t ˙e„ÈÒÁ·e ‰Ïawa««»»«¬ƒ≈

‰Ê ÔÈÚÂ el‡ ˙B·z ולאיזה ≈≈¿ƒ¿»∆
אלוקייםֿרוחניים  עניינים

Ê‰הכוונה  ÌB˜nÓe ,(ƒ»∆
BÊ ‡b¯„Â באלוקות למעלה ¿«¿»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿
Ì¯·‡ ˙ÓL ˙„È¯È¿ƒ«ƒ¿««¿»

למטה  ı¯‡Ïמלמעלה „Ú«»»∆
‰BzÁz‰ BÊl‰ להתלבש «»««¿»

ומובן  הגשמי הזה בעולם בגוף

ביותר. גדולה ירידה שהיא

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי הפירוש ¿∆«
EÏŒCÏ ·e˙kM ‰Ó«∆»∆¿
Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó≈«¿¿ƒ«¿¿
ı¯‡‰ Ï‡ EÈ·‡ ˙ÈaÓeƒ≈»ƒ∆»»∆
‰p‰c .j‡¯‡ ¯L‡¬∆«¿∆»¿ƒ≈

Úe„È17 החסידות בתורת »«
˜eic‰ על המבוססת השאלה «ƒ

‰n˜¯‡דיוק ¯„Òa¿≈∆«ƒ¿»
Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó≈«¿¿ƒ«¿¿

,EÈ·‡ ˙ÈaÓe ייצא שתחילה ƒ≈»ƒ
כך אברהם  ואחר מארצו

אביו  מבית ואחר BËeLtממולדתו ÈtŒÏÚ ¯„q‰ ‰¯B‡ÎÏc בהתאם ¿ƒ¿»«≈∆«ƒ¿
בפועל  ‰‡„Ìלמציאות ‡ˆBÈ ‰lÁ˙·c ,CÙ‰Ï ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿¿≈∆¿ƒ¿ƒ»≈»»»

Bˆ¯‡Ó CkŒ¯Á‡ ˜¯Â ,Bz„ÏBnÓ CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ·‡ ˙ÈaÓ ולמה ƒ≈»ƒ¿««»ƒ«¿¿«««»≈«¿
אחרֿכך  ורק תחילה וממולדתך" "מארצך דווקא הוא בפסוק הכתוב הסדר

אביך"?. "מבית

‰Êa ¯‡·Óe18 היא מארצך..." לך "לך הציווי שמשמעות החסידות, בתורת ¿…»»∆
ולעלות  הקודם הנפשיֿהרוחני המצב את ולעזוב, להתרחק לצאת, הוראה

יותר, נעלה ‰¯ˆÔB,למצב ˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ Eˆ¯‡c את לעזוב היינו ¿«¿¿»≈«¿ƒ«»»
יותר  נעלה מסוג לרצון ולעלות ולצאת כעת, שהיא כפי הרצון בחינת

Ú„Bpk) ÔÈÁBn‰ ÔÓ ÌÈ„ÏBp‰ ˙Bcn‰ ÏÚ È‡˜ Ez„ÏBÓe«¿¿»≈««ƒ«»ƒƒ«ƒ«»
˙Bcn‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÏBn‰ Ì‡Â ·‡ ˙ÈÁa Ì‰ ÔÈÁn‰L19 כמבואר ∆«…ƒ≈¿ƒ««»≈«ƒƒ∆«ƒ

' נקראת והבינה 'אב' נקראת שהחכמה ההתבוננות בחסידות כי הבנים' אם

מידות, ו'מולידה' יוצרת הבינה וכוח החכמה כוח באמצעות במוחין השכלית

כאשר  ולמשל שבלב. רגש היינו

ה' בגדולת בעומק מתבונן האדם

של  רגש בעצמו 'מוליד' הוא

אליו), להתקרב ורצון ה' אהבת
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של  בדרך הוא יותר נעלית

צריך  שתחילה למטה מלמעלה

של  הגבוהות בדרגות 'ללכת'

מלמעלה  סדרן לפי הנפש, כוחות

והמידות, והמוחין הרצון למטה,

יותר. הנחותים בכוחות כך ואחר
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˙BÁk‰22,'הולך' שהרצון הוא למטה מלמעלה (הירידה) ההליכה ועניין «…
„¯BÈÂ שלו והנעלמת הנעלית O‰Â‚‰מהדרגה ‰·‰ ˙ÈÁ·Ï ¿≈ƒ¿ƒ««»»¿«»»

,ÔBˆ¯Ó ‰hÓlL וההבנה מהשכל נעלה כוח הוא הרצון כלל בדרך שהרי ∆¿«»≈»
הפרטיים  הגוף באברי מלובשים שלא מקיפים' ל'כוחות שייך הרצון (ולכן

פנימיים') 'כוחות הם המוחין ¯Bˆ‰ואילו ‰Ó ‚ÈOÓe ÔÈ·nL נו היי ∆≈ƒ«ƒ«∆
האדם  וגם מוגדר פרטי רצון להיות מופשט כללי כוח מלהיות 'יורד' שהרצון
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לבחינת  יֹותר למּטה יֹורד ואחרּֿכ וכּו', הרצֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאת
ּבפעל, למעׂשה עד והּׂשגה, מהבנה ׁשּלמּטה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמּדֹות
אבינּו, ּבאברהם הּוא ועלּֿדרֿזה אראּך. אׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ
מּכמֹו רעיֹון, מּכל נעלם ׁשהּוא מּבחינה ירדה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּנׁשמתֹו
(ּכי  העליֹון ּברצֹון ּכלּולה ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה ְְְְְִִֶֶָָָָָָָׁשהיא
לבחינת  הּנׁשמה), ׁשל הרצֹון ּבגּלּוי עֹומד זֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּבבחינה
אל  ׁשהּגיע עד כּו', הּמּדֹות ּבחינת ,אבי ּובית ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָמֹולדּת
מּמּנּו למּטה ׁשאין ּתחּתֹון ׁשהיא הּמלכּות ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהארץ,

ׁשהיה 23ּבּספירֹות  אבינּו אברהם ּבנׁשמת ׁשהּוא ּוכמֹו . ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
אחד  ּכל ּבנׁשמת הּוא עלּֿדרֿזה הראׁשֹון, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָהּיהּודי
אל  וזהּו עּמיקּתא. לבירא רמה מאגרא ׁשּיֹורדת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָואחד,
את  מראים הּירידה, עלֿידי ׁשּדוקא אראּך, אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהארץ
אֹות ואגּלה אראה הּנׁשמה, ׁשל והעּלּוי ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָהּמעלֹות

23ּבעצמ. ְְְַ

¯e‡·e ּפׁשטּות עלּֿפי הּנה ּבּפסּוק, הּב' הּפרּוׁש ≈ְִִֵֵַַַַַָ
מּלמּטה  היתה אברהם הליכת ְְְְֲִִִַַַַָָָָָהּכתּובים,
ׁשאין  ּתחּתֹון הּוא ּדחרן יׂשראל, לארץ מחרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלמעלה,
ּבנּו"ן  ּדחרן נח) ּפרׁשת (סֹוף רׁש"י ּכפרּוׁש מּמּנּו, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹלמּטה

ּב מקֹום ׁשל אף חרֹון על מֹורה ּומּמקֹום הפּוכה עֹולם, ֲֲִֶֶַַָָָָָ
הארץ  אל ׁשהּגיע עד למעלה מּלמּטה אברם הל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזה
ּכן  ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה הּקדׁש. ארץ אראּך, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאׁשר
ּכזה  ּבאפן היתה אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹּברּוחנּיּות,
עליֹונֹות. הכי לּדרגֹות עלה כּו' ּדחרֹון ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּמהּבחינה
ֿלל להיֹות צרי ּדתחּלה האדם, ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָוהענין
ּתחּלת  ּכי רצּוי, ּבלּתי רצֹון הּוא ּדארצ ,ְְְְְְְִִִִֵַַַָָמארצ
ּכן  ּגם ׁשּזהּו ּכפּיה, ׁשל ּבאפן להיֹות צריכה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהעבֹודה

הּתניא  לׁשֹון ּבמעׂשינּו24ּדּיּוק ּתלּוים  ּדלעתיד ׁשהּגּלּויים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָ
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(23.4ֿ2 שבהערה מקומות רפל"ז.24)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרצון  את ליישם איך ומבין eÎÂ',חושב ÔBˆ¯‰ ˙‡ ˙Â‡lÓÏ CÈ‡Â¿≈¿«…∆»»¿
¯˙BÈ ‰hÓÏ „¯BÈ CkŒ¯Á‡Â מהמוחין יותר נמוכה ÈÁ·Ï˙לדרגה ¿««»≈¿«»≈ƒ¿ƒ«

,ÏÚÙa ‰NÚÓÏ „Ú ,‰‚O‰Â ‰·‰Ó ‰hÓlL ˙Bcn‰ שהוא «ƒ∆¿«»≈¬»»¿«»»«¿«¬∆¿…«
(המידות) והרגש (השכל) המוחין לעומת נחות ‡¯‡jכוח ¯L‡ ı¯‡‰»»∆¬∆«¿∆»

ה'מלכות' של לנחיתות בדומה

והמידות  המוחין לעומת

העליונות. בספירות

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
B˙ÓLpL ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡a¿«¿»»»ƒ∆ƒ¿»

למטה  מלמעלה «¿«È¯„‰'הלכה'
ÌÏÚ ‡e‰L ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆∆¿»
‡È‰L BÓkÓ ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓƒ»«¬ƒ¿∆ƒ
‰ÏeÏk d¯B˜Óe dL¯La¿»¿»¿»¿»
Èk) ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯a»»»∆¿ƒ

BÊ ‰ÈÁ·a הנשמה כאשר ƒ¿ƒ»
אלא  עצמה בפני מציאות איננה

האלוקי  העליון ברצון כלולה

לגמרי  אליו ≈ÓBÚ„ובטלה
ÔBˆ¯‰ Èel‚a האמיתיÏL ¿ƒ»»∆

˙ÈÁ·Ï ,(‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿ƒ«
,EÈ·‡ ˙È·e Ez„ÏBÓ«¿¿≈»ƒ
„Ú ,'eÎ ˙Bcn‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ«
˙ÈÁa ,ı¯‡‰ Ï‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ«∆»»∆¿ƒ«
ÔBzÁz ‡È‰L ˙eÎÏn‰««¿∆ƒ«¿
epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L∆≈¿«»ƒ∆

˙B¯ÈÙqa23 היא ולכן «¿ƒ
הספירות. בעשר האחרונה

˙ÓLa ‡e‰L BÓÎe¿∆¿ƒ¿«
‰È‰L eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ∆»»
ŒÏÚ ,ÔBL‡¯‰ È„e‰i‰«¿ƒ»ƒ«
Ïk ˙ÓLa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿ƒ¿«»

„Á‡Â „Á‡ ישראל מבני ∆»¿∆»
אברהם, של ∆∆∆BiL¯„˙צאצאיו

‰Ó¯ ‡¯‚‡Ó גבוה גג ≈ƒ¿»»»
‡z˜ÈnÚ ‡¯È·Ï עמוק בור ¿ƒ»«ƒ¿»

הנשמה  ומקור משורש כי

ועד  באלוקות למעלה

ועצום. גדול מרחק יש גשמי בגוף של e‰ÊÂהתלבשותה הפנימי התוכן גם ¿∆
הכתוב  לשון È„ÈŒÏÚדיוק ‡˜ÂcL ,j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆¬∆«¿∆»∆«¿»«¿≈

ÌÈ‡¯Ó ,‰„È¯i‰דבר של ÈelÚ‰Â‡בסופו ˙BÏÚn‰ ÏLהיתרון ˙ «¿ƒ»«¿ƒ∆««¬¿»ƒ∆
,‰ÓLp‰הוא "אראך" הביטוי ‡E˙Bומשמעות ‰l‚‡Â ‰‡¯‡ «¿»»«¿∆«¬«∆¿
EÓˆÚa23 שקיימים ניסיונות עם להתמודד והצורך הירידה ידי על שדווקא ¿«¿¿

מעלות  ונראים מתגלים הגשמי הזה ובעולם גשמי בגוף הירידה לאחר רק

ולא  בהעלם נשארות היו זאת שלולי הנשמה בעצם הקיימות ועצמיות פנימיות

גילוי. לידי באות

,˜eÒta 'a‰ Le¯t‰ ¯e‡·e(ועלייה) הליכה היינו לך" "לך לפיו ≈«≈««»
למעלה ‡·¯‰Ìמלמטה ˙ÎÈÏ‰ ,ÌÈ·e˙k‰ ˙eËLt ÈtŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«ƒ«¿«¿ƒ¬ƒ««¿»»

‰˙È‰ עליה‰hÓlÓ »¿»ƒ¿«»
ı¯‡Ï Ô¯ÁÓ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»¿∆∆
‡e‰ Ô¯Ác ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»
‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz«¿∆≈¿«»
È"L¯ Le¯Ùk ,epnÓƒ∆¿≈«ƒ
Ô¯Ác (Á ˙L¯t ÛBÒ)»»«…«¿»»
ÏÚ ‰¯BÓ ‰ÎeÙ‰ Ô"ea¿¬»∆«

Û‡ ÔB¯ÁהכעסÌB˜Ó ÏL ¬«∆»
««ÌÏBÚa,הקדושֿברוךֿהוא 
‰Ê ÌB˜nÓe מקום שהוא ƒ»∆

ביותר ‡·¯Ìנחות CÏ‰ ועלה »««¿»
„Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«
¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ«∆»»∆¬∆

L„w‰ ı¯‡ ,j‡¯‡ שהיא «¿∆»∆∆«…∆
ביותר. נעלה ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂמקום

‰Ê מחרן שבצאתו כשם ∆
אברהם  ישראל, לארץ והליכתו

הרמה  מבחינת התעלה אבינו

הגשמי  מקומו של הרוחנית

,˙eiÁe¯a Ôk Ìb ‡e‰«≈¿»ƒ
Ì‰¯·‡ ÏL B˙„B·ÚL∆¬»∆«¿»»
ישראל  לארץ מחרן בהליכתו

‰Êk ÔÙ‡a ‰˙È‰»¿»¿…∆»∆
'eÎ ÔB¯Ác ‰ÈÁa‰nL∆≈«¿ƒ»¿¬

‰ÏÚוהתעלהÈÎ‰ ˙B‚¯cÏ »»«¿»¬ƒ
.˙BBÈÏÚ∆¿

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¬«»»»
(שהרי  ואחד אחד כל של

לבנים") סימן אבות "מעשה

‰lÁ˙c הראשון בשלב ƒ¿ƒ»
ה' BÈ‰Ï˙בעבודת CÈ¯»̂ƒƒ¿

Eˆ¯‡c ,Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ∆¿≈«¿¿¿«¿¿
האדם  צריך שממנו הרצון

ולהתרחק  ¯'ללכת' ‡e‰‰„B·Ú‰ ˙lÁz Èk ,Èeˆ¯ ÈzÏa ÔBˆ כאשר »ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»¬»
העולם  לענייני ומשיכה תאוות לו ויש רצויים לא ברצונות קשור עדיין האדם

iÙk‰,הזה  ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ על ולהתגבר יצרו את לכפות ¿ƒ»ƒ¿¿…∆∆¿ƒ»
יוכל  ה' בעבודת יותר נעלה לשלב שיתקדם לאחר (ורק טובים הלא הרצונות

אלא  הרע את 'לכפות' רק ולא העולם ענייני של והעלאה בבירור יותר לעסוק

וקדושה) לטוב אותו להפוך ‰Èz‡גם ÔBLÏ ˜eic Ôk Ìb e‰fL24 ∆∆«≈ƒ¿««¿»
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e"nyz'd ,oeygÎxn 'f ,jl jl zyxt ,'b lil

מעּׂשין  מּלׁשֹון מעׂשינּו להיֹות צרי ּדתחּלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָועבֹודתנּו,
הּצדקה  מּׁשּום 25על להיֹות צרי ּבעבֹודה הּכפּיה ּדענין . ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשּתקפֹו הּוא ּדיצרֹו ּומּצב מעמד ׁשל 26ׁשּיׁש אף חרֹון , ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָ
וצרי קֹונֹו, רצֹון לקּים רֹוצה ׁשאינֹו ׁשאֹומר ועד ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָעֹולם,
הענין  ּדמׁשמעּות אני, רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹלכּפֹות
,ארצ ענין ּדזהּו הפּכי, רצֹון לֹו יׁש מּצבֹו ׁשּמּצד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא,
ֿלל הּיציאה, להיֹות צריכה ּומּזה רצּוי. ּבלּתי  ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָרצֹון
לעלֹות  צרי זה, ּומּצב מּמעמד ׁשּיֹוצא ּולאחרי .ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמארצ
נעׂשה  ׁשּכבר זה מענין היינּו מרגילּותֹו, ּגם ולצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹותר,

ׁשּלֹו וטבע ׁשּלֹו אּלא 27הרּגל הּיצר אנס זה אין (ולכן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לעלֹות  צרי ואחרּֿכ .מֹולדּת ענין ׁשּזהּו ׁשּלֹו), ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָטבע
ׁשּמּגיע  ועד ּומּדֹות, מֹוחין ,אבי מּבית ּגם ולצאת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָיֹותר,
האמּתי, רצֹונֹו האמּתית, הארץ אראּך, אׁשר הארץ ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָאל

ּבּמדרׁש ׁשרצתה 28וכדאיתא ארץ ׁשמּה נקרא לּמה ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ּבזה  הּב' הּפרּוׁש ּכּידּוע זאת, ועֹוד קֹונּה. רצֹון ,29לעׂשֹות ְְֲֵֶַַַַַָָָֹ

לעׂשֹות  ּבזריזּות ׁשרץ היינּו ּומרּוצה, ריצה לׁשֹון ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָרצתה
הּׁשלמּות  ּבתכלית רצֹון אּלּו, ענינים ּדב' קֹונֹו. ְְְְְְִִִֵֵַַָָרצֹון
מצינּו וׂשמחה, זריזּות מּתֹו והּקּיּום ה', צּוּוי ְְְְְִִִִִִֵַַָָלקּים
מפרׁש ּומרּוצה הּזריזּות ּדענין אבינּו. ּבאברהם ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשניהם
את  וּיחבׁש בּבקר אברהם וּיׁשּכם אבינּו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבאברהם

הּׁשּורה 30חמֹורֹו וקלקּול הּגדרים ּפריצת ענין ׁשּזהּו ,31, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּגדר  ּפריצת היא ּבעצמֹו עלֿידֹו החמֹור חביׁשת ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהרי

ּדמל ה'32ההנהגה צּוּוי לקּים הרצֹון ענין ועלּֿדרֿזה . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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וש"נ.25) רפט. ע' ח"ב תרל"ו .191 ע' תרצ"ט סה"מ גירושין.26)ראה מהל' ספ"ב רמב"ם ש"ב.27)ראה נ"ד אמונה שבילי ראה

ספי"ד. תניא סל"ו. מפאנו רמ"ע ז.28)שו"ת פ"ה, ובכ"מ.29)ב"ר סע"ג. א , תו"א שם. המדרש  ג.30)מפרשי כב, פרש"י 31)וירא

ועוד. שם פ"ב.32)וירא מלכים הל' רמב"ם יג. לך תנחומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÈelb‰L הרוחניים כאשר È˙ÚÏc„האלוקיים המשיח בימות שיהיו ∆«ƒƒƒ¿»ƒ

האלוקות  על ויסתיר יעלים לא e˙„B·ÚÂהעולם eÈNÚÓa ÌÈeÏz¿ƒ¿«¬≈«¬»≈
תלך  כך כעת ה' ובעבודת טובים במעשים שנוסיף וככל הגלות זמן במשך

וקורא  מדייק התניא בספר הזקן ורבנו לבוא, לעתיד הגילויים עוצמת ותגדל

בשם  הרוחנית האדם לעבודת

כיוון «lÁ˙cƒ¿ƒ‰"מעשינו"
בשלבים  נמצא כשהאדם

ה' עבודת של CÈ¯»̂ƒהראשונים
˙BÈ‰Ï ומצוות בתורה העיסוק ƒ¿

של  ÔBLlÓבדרך eÈNÚÓ«¬≈ƒ¿
ÔÈOÚÓכופין‰˜„v‰ ÏÚ25 ¿«ƒ««¿»»

יש  שכאשר ז"ל חכמינו כדברי

כופין  ביתֿהדין בכך, צורך

צדקה. לתת »¿ÔÈÚc¿ƒומאלצים
‰„B·Úa ‰iÙk‰'ה בעבודת «¿ƒ»»¬»

LiL ÌeMÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ∆≈
‡e‰ B¯ˆÈc ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»¿ƒ¿

BÙ˜zL26, ֿ על נתקף  שהאדם ∆¿»
הרע, יצרו ÏLידי Û‡ ÔB¯Á¬«∆

,ÌÏBÚ'כעס' של מצב »
רצויים  לא דברים והשתלטות

„ÚÂ כך BÈ‡Lכדי ¯ÓB‡L ¿«∆≈∆≈
,BB˜ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï ‰ˆB¯∆¿«≈¿
„Ú B˙B‡ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿«

,È‡ ‰ˆB¯ ¯Ó‡iL כדברי) ∆…«∆¬ƒ
גירושין  בהלכות הרמב"ם

גט  לתת חייב אדם שכאשר

הוא  אך התורה פי על לאשתו

זאת, לעשות רוצה שאיננו טוען

הגט  את לתת עליו לכפות ניתן

להיות  חייבת גט שנתינת ולמרות

הגט  הבעל, של ומדעתו מרצונו
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ÔÈÁBÓ ,EÈ·‡ ˙ÈaÓƒ≈»ƒƒ

,˙BcÓe רצוי שלא ממה היינו ƒ
כך ÚÂ„בהם, כדי עד שמתעלה ¿«

¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ ÚÈbnL∆«ƒ«∆»»∆¬∆
,˙ÈzÓ‡‰ ı¯‡‰ ,j‡¯‡«¿∆»»»∆»¬ƒƒ
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שרצתה  "ארץ כמו – ה' רצון את
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,eÈ·‡ Ì‰¯·‡a L¯ÙÓ ‰ˆe¯Óe ˙eÊÈ¯f‰ ÔÈÚc עקידת לגבי ¿ƒ¿««¿ƒ¿»¿…»¿«¿»»»ƒ
B¯BÓÁיצחק ˙‡ L·ÁiÂ ¯˜a· Ì‰¯·‡ ÌkLiÂ30ÔÈÚ e‰fL , ««¿≈«¿»»«…∆««¬…∆¬∆∆ƒ¿«
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השורה" מקלקלת שאהבה B„ÈŒÏÚמעבדיו, ¯BÓÁ‰ ˙LÈ·Á È¯‰L∆¬≈¬ƒ««¬«»
CÏÓc ‰‚‰‰‰ ¯„b ˙ˆÈ¯t ‡È‰ BÓˆÚa32 אמרו ז"ל (חכמינו ¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆««¿»»¿∆∆

את  חבש אברהם שכאשר במאמר כאן מבואר זה משקל ועל גדר" פורץ "מלך
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ט e"nyz'd ,oeygÎxn 'f ,jl jl zyxt ,'b lil

מעּׂשין  מּלׁשֹון מעׂשינּו להיֹות צרי ּדתחּלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָועבֹודתנּו,
הּצדקה  מּׁשּום 25על להיֹות צרי ּבעבֹודה הּכפּיה ּדענין . ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשּתקפֹו הּוא ּדיצרֹו ּומּצב מעמד ׁשל 26ׁשּיׁש אף חרֹון , ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָ
וצרי קֹונֹו, רצֹון לקּים רֹוצה ׁשאינֹו ׁשאֹומר ועד ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָעֹולם,
הענין  ּדמׁשמעּות אני, רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹלכּפֹות
,ארצ ענין ּדזהּו הפּכי, רצֹון לֹו יׁש מּצבֹו ׁשּמּצד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא,
ֿלל הּיציאה, להיֹות צריכה ּומּזה רצּוי. ּבלּתי  ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָרצֹון
לעלֹות  צרי זה, ּומּצב מּמעמד ׁשּיֹוצא ּולאחרי .ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמארצ
נעׂשה  ׁשּכבר זה מענין היינּו מרגילּותֹו, ּגם ולצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹותר,

ׁשּלֹו וטבע ׁשּלֹו אּלא 27הרּגל הּיצר אנס זה אין (ולכן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לעלֹות  צרי ואחרּֿכ .מֹולדּת ענין ׁשּזהּו ׁשּלֹו), ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָטבע
ׁשּמּגיע  ועד ּומּדֹות, מֹוחין ,אבי מּבית ּגם ולצאת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָיֹותר,
האמּתי, רצֹונֹו האמּתית, הארץ אראּך, אׁשר הארץ ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָאל

ּבּמדרׁש ׁשרצתה 28וכדאיתא ארץ ׁשמּה נקרא לּמה ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ּבזה  הּב' הּפרּוׁש ּכּידּוע זאת, ועֹוד קֹונּה. רצֹון ,29לעׂשֹות ְְֲֵֶַַַַַָָָֹ

לעׂשֹות  ּבזריזּות ׁשרץ היינּו ּומרּוצה, ריצה לׁשֹון ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָרצתה
הּׁשלמּות  ּבתכלית רצֹון אּלּו, ענינים ּדב' קֹונֹו. ְְְְְְִִִֵֵַַָָרצֹון
מצינּו וׂשמחה, זריזּות מּתֹו והּקּיּום ה', צּוּוי ְְְְְִִִִִִֵַַָָלקּים
מפרׁש ּומרּוצה הּזריזּות ּדענין אבינּו. ּבאברהם ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשניהם
את  וּיחבׁש בּבקר אברהם וּיׁשּכם אבינּו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבאברהם

הּׁשּורה 30חמֹורֹו וקלקּול הּגדרים ּפריצת ענין ׁשּזהּו ,31, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּגדר  ּפריצת היא ּבעצמֹו עלֿידֹו החמֹור חביׁשת ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהרי

ּדמל ה'32ההנהגה צּוּוי לקּים הרצֹון ענין ועלּֿדרֿזה . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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ספי"ד. תניא סל"ו. מפאנו רמ"ע ז.28)שו"ת פ"ה, ובכ"מ.29)ב"ר סע"ג. א , תו"א שם. המדרש  ג.30)מפרשי כב, פרש"י 31)וירא

ועוד. שם פ"ב.32)וירא מלכים הל' רמב"ם יג. לך תנחומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÈelb‰L הרוחניים כאשר È˙ÚÏc„האלוקיים המשיח בימות שיהיו ∆«ƒƒƒ¿»ƒ

האלוקות  על ויסתיר יעלים לא e˙„B·ÚÂהעולם eÈNÚÓa ÌÈeÏz¿ƒ¿«¬≈«¬»≈
תלך  כך כעת ה' ובעבודת טובים במעשים שנוסיף וככל הגלות זמן במשך

וקורא  מדייק התניא בספר הזקן ורבנו לבוא, לעתיד הגילויים עוצמת ותגדל

בשם  הרוחנית האדם לעבודת

כיוון «lÁ˙cƒ¿ƒ‰"מעשינו"
בשלבים  נמצא כשהאדם

ה' עבודת של CÈ¯»̂ƒהראשונים
˙BÈ‰Ï ומצוות בתורה העיסוק ƒ¿

של  ÔBLlÓבדרך eÈNÚÓ«¬≈ƒ¿
ÔÈOÚÓכופין‰˜„v‰ ÏÚ25 ¿«ƒ««¿»»

יש  שכאשר ז"ל חכמינו כדברי
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צדקה. לתת »¿ÔÈÚc¿ƒומאלצים
‰„B·Úa ‰iÙk‰'ה בעבודת «¿ƒ»»¬»

LiL ÌeMÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ∆≈
‡e‰ B¯ˆÈc ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»¿ƒ¿

BÙ˜zL26, ֿ על נתקף  שהאדם ∆¿»
הרע, יצרו ÏLידי Û‡ ÔB¯Á¬«∆

,ÌÏBÚ'כעס' של מצב »
רצויים  לא דברים והשתלטות

„ÚÂ כך BÈ‡Lכדי ¯ÓB‡L ¿«∆≈∆≈
,BB˜ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï ‰ˆB¯∆¿«≈¿
„Ú B˙B‡ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿«

,È‡ ‰ˆB¯ ¯Ó‡iL כדברי) ∆…«∆¬ƒ
גירושין  בהלכות הרמב"ם

גט  לתת חייב אדם שכאשר

הוא  אך התורה פי על לאשתו

זאת, לעשות רוצה שאיננו טוען

הגט  את לתת עליו לכפות ניתן

להיות  חייבת גט שנתינת ולמרות

הגט  הבעל, של ומדעתו מרצונו
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‰Ê ·vÓe „ÓÚnÓ ‡ˆBiL È¯Á‡Ïe וכבר ראשונית התעלות ומתעלה ¿«¬≈∆≈ƒ«¬»«»∆

ה', לרצון מנוגדים רצונות לו 'ללכת'ˆ¯CÈאין BÈ˙¯,להמשיך ˙BÏÚÏ »ƒ«¬≈
˙‡ˆÏÂאלא טובים הלא מהרצונות רק ÔÈÚÓלא eÈÈ‰ ,B˙eÏÈ‚¯Ó Ìb ¿»≈«≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
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ÔÈÁBÓ ,EÈ·‡ ˙ÈaÓƒ≈»ƒƒ

,˙BcÓe רצוי שלא ממה היינו ƒ
כך ÚÂ„בהם, כדי עד שמתעלה ¿«

¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ ÚÈbnL∆«ƒ«∆»»∆¬∆
,˙ÈzÓ‡‰ ı¯‡‰ ,j‡¯‡«¿∆»»»∆»¬ƒƒ

,ÈzÓ‡‰ BBˆ¯ ֿ הקדוש של ¿»¬ƒƒ
וכמובא È‡„ÎÂ˙‡ברוךֿהוא  ¿ƒ¿ƒ»
L¯„na28‡¯˜ ‰nÏ «ƒ¿»»»ƒ¿»

‰˙ˆ¯L ı¯‡ dÓL¿»∆∆∆»¿»
dB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ הרי «¬¿»

היא  החיובי במובן ש"ארץ"

ביותר. נעלית רוחנית דרגה

,˙‡Ê „BÚÂ הארץ" של לדרגה ¿…
נוסף  מובן יש אראך" אשר

'a‰ Le¯t‰ Úe„ik«»««≈«
‰Êa29, הללו המדרש בדברי »∆

ארץ...", שמה נקרא "למה

‰ˆÈ¯ ÔBLÏ ‰˙ˆ»̄¿»¿ƒ»
eÈÈ‰ ,‰ˆe¯Óe שמגיע שמי ¿»«¿

היינו  "ארץ" «∆ı¯Lלדרגת
ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ ˙eÊÈ¯Êaƒ¿ƒ«¬¿
,el‡ ÌÈÈÚ '·c .BB˜¿ƒ¿»ƒ≈
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÔBˆ»̄¿«¿ƒ«¿≈

,'‰ Èeeˆ Ìi˜Ï מגיע שהאדם ¿«≈ƒ
לעשות  הוא רצונו שכל לדרגה

שרצתה  "ארץ כמו – ה' רצון את

קונה" רצון מתוך CBzÓבפועלÌeiw‰Âלעשות היינו eÊÈ¯Ê˙ריצה, ¿«ƒƒ¿ƒ
‰ÁÓNÂ,"ריצה" מלשון ארץ ‡·eÈ.כמו Ì‰¯·‡a Ì‰ÈL eÈˆÓ ¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿«¿»»»ƒ

,eÈ·‡ Ì‰¯·‡a L¯ÙÓ ‰ˆe¯Óe ˙eÊÈ¯f‰ ÔÈÚc עקידת לגבי ¿ƒ¿««¿ƒ¿»¿…»¿«¿»»»ƒ
B¯BÓÁיצחק ˙‡ L·ÁiÂ ¯˜a· Ì‰¯·‡ ÌkLiÂ30ÔÈÚ e‰fL , ««¿≈«¿»»«…∆««¬…∆¬∆∆ƒ¿«

ÌÈ¯„b‰ ˙ˆÈ¯t הרגילה ההתנהגות ‰eM¯‰של Ïe˜Ï˜Â31, במובן ¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ¿«»
לאחד  ציווה ולא בעצמו, הוא – "ויחבש זה: פסוק על רש"י כפירוש החיובי,

השורה" מקלקלת שאהבה B„ÈŒÏÚמעבדיו, ¯BÓÁ‰ ˙LÈ·Á È¯‰L∆¬≈¬ƒ««¬«»
CÏÓc ‰‚‰‰‰ ¯„b ˙ˆÈ¯t ‡È‰ BÓˆÚa32 אמרו ז"ל (חכמינו ¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆««¿»»¿∆∆

את  חבש אברהם שכאשר במאמר כאן מבואר זה משקל ועל גדר" פורץ "מלך
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ּברמּב"ם  ּבארּכה וכּמבאר ּבאברהם, היה ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָֹֻּבׁשלמּות
עׂשירי  ּפרק ּתׁשּובה ואחד 33הלכֹות אחד ּכל ׁשעבֹודת , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

אברהם  מעלת והיא מאהבה, להיֹות צריכה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָמּיׂשראל
אּלא  עבד ׁשּלא לפי אֹוהבֹו הּקּב"ה ׁשּקראֹו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹאבינּו

כּו' ׁשּכתּוב 34מאהבה ּוכמֹו ּומאברהם 35, אֹוהבי. אברהם ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשּתחּלת  ּדאף מּיׂשראל, ואחד אחד לכל זה ענין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמׁש

לׁשמּה ׁשּלא היא עד 36עבֹודתֹו ׁשּבּמצֹות, הּׂשכר ּבׁשביל , ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
הּבא  עֹולם חּיי ּבׁשביל נעלה, הכי הּנה 37לּׂשכר , ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

עבֹודה  אברהם, למעלת ּומּגיע ּבעבֹודתֹו עֹולה ְְֲֲֲִֶַַַַַַַַָָָָָאחרּֿכ
ּתמיד  ּתׁשּגה ּבאהבתּה ההליכה 38מאהבה, ענין וזהּו . ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשעֹולה  מּיׂשראל, אחד ּבכל אראּך אׁשר הארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאל
הּׁשלמּות. ּבתכלית לׁשמּה ּדעבֹודה זֹו ּומעלה זֹו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָלדרּגא

‰p‰Â ֿ ּבל הּפרּוׁשים שּב' ּדמּזה לעיל לנתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ
מּלמעלה  וההליכה למעלה מּלמּטה ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָ[ההליכה
סתירה  ׁשאין רק ׁשּלא מּובן הּפסּוק, ּבאֹותֹו הם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹלמּטה]
הפּכּיֹות, ּתנּועֹות ב' היֹותם מחמת חסֿוׁשלֹום, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָּביניהם
ּפרּוׁש לפי אחד, ּבפסּוק ּכתּובים ׁשּׁשניהם מּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָאּלא

נּתנה  ּבפרּוׁשּה ּתֹורה ׁשּבעלּֿפה, מּובן 39ּתֹורה ׁשהם 40, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
מ'ּתֹורת  חלק הּוא זה וענין לזה, זה ּוקּׁשּורים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּייכים
ּדמּצד  ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ּבחּיים. הֹוראה ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָחּיים',
אחד. לדבר נעׂשים הפכים ׁשני ּגם הּנה ּבּתֹורה, ה' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדּבּור

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה  41ועלּֿדרל יהיה ולא ּדאנכי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּנה  נאמרּו. אחד (ׁשּבעׂשרת 42ּבדּבּור אנכי הּדּבּור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

מצוה  הּוא ׁשאנכי מּׁשּום מצֹותֿעׂשה ּכל ּכֹולל ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹהּדּברֹות)
לאּֿתעׂשה  מצֹות ּכל ּכֹולל ל יהיה לא והּדּבּור ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹֹחּיּובית,
ל יהיה ולא ּדאנכי ׁשלילית, מצוה הּוא ׁשּתכנֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָֹֹמּׁשּום

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּדזהּו נפרדים. ּדּברֹות ב' 43הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
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ואילך.33) ב.34)ה"א הלכה ח.35)שם מא, ה.36)ישעי' הלכה שם ה"א.37)רמב"ם שם ג 38)רמב"ם הלכה שם רמב"ם ראה

ה"ו. שם ראב"ד בתחלתה.39)ואילך. היד לספר הרמב"ם הקדמת 40.299)ראה ע' ח"כ .782 ע' ח"ג לקו"ש פרש"י 41)ראה ראה

הגבורה. מפי ד"ה רע"א כד, רפ"ב.42)מכות ואילך.43)תניא סע"ב כג, שם מכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעצמו לנהוג החמור שחייב כמלך שלו ההנהגה גדרי פריצת משום בכך היה

וכד'). אחרים בפני מלאכה לעשות ולא בעצמו ÔÈÚכבוד ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿«
˙eÓÏLa '‰ Èeeˆ Ìi˜Ï ÔBˆ¯‰ לעשות "רצתה של הפירוש לפי "ארץ" »»¿«≈ƒƒ¿≈

קונה" ‰BÎÏ˙רצון Ì"aÓ¯a ‰k¯‡a ¯‡·nÎÂ ,Ì‰¯·‡a ‰È‰»»¿«¿»»¿«¿…»«¬À»»«¿»ƒ¿
È¯ÈNÚ ˜¯t ‰·eLz33, ¿»∆∆¬ƒƒ

„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·ÚL∆¬«»∆»¿∆»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿

,‰·‰‡Ó גבוהה דרגה שהיא ≈«¬»
ה' ÏÚÓ˙בעבודת ‡È‰Â¿ƒ«¬«

B‡¯wL eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ∆¿»
‡lL ÈÙÏ B·‰B‡ ‰"aw‰«»»¬¿ƒ∆…

'eÎ ‰·‰‡Ó ‡l‡ „·Ú34, »«∆»≈«¬»
·e˙kL BÓÎe35Ì‰¯·‡ ¿∆»«¿»»

.È·‰B‡¬ƒ
‰Ê ÔÈÚ CLÓ Ì‰¯·‡Óe≈«¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆

מאהבה  ה' עבודת «¿ÏÎÏשל
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
B˙„B·Ú ˙lÁzL Û‡c¿«∆¿ƒ«¬»

ראשון  lL‡בשלב ‡È‰ƒ∆…
dÓLÏ36¯ÎO‰ ÏÈ·La , ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»

ÈÎ‰ ¯ÎOÏ „Ú ,˙BˆnaL∆«ƒ¿««»»¬ƒ
ÌÏBÚ ÈiÁ ÏÈ·La ,‰ÏÚ«¬∆ƒ¿ƒ«≈»

‡a‰37, את שעובד מי גם אך «»
ביותר, הנעלה השכר למען ה'

'שלא  עובד דבר של בסופו

ברמה  ה' עבודת לא וזו לשמה'

ביותר  ‡CkŒ¯Áהגבוהה ‰p‰ƒ≈««»
הבא  B˙„B·Úaבשלב ‰ÏBÚ∆«¬»

יותר  עוד גבוהה »ÚÈbÓe«ƒלדרגה
‰„B·Ú ,Ì‰¯·‡ ˙ÏÚÓÏ¿«¬««¿»»¬»
‰bLz d˙·‰‡a ,‰·‰‡Ó≈«¬»¿«¬»»ƒ¿∆

„ÈÓz38ÔÈÚ e‰ÊÂ . »ƒ¿∆ƒ¿«
של  «ÎÈÏ‰‰«¬ƒ‰המשמעות

‡L¯הרוחנית  ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆¬∆
„Á‡ ÏÎa j‡¯‡«¿∆»¿»∆»
‡b¯„Ï ‰ÏBÚL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¿«¿»
‰„B·Úc BÊ ‰ÏÚÓe BÊ«¬»«¬»
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a dÓLÏ כוונות כל ללא ה' מאהבת עבודה שהיא ƒ¿»¿«¿ƒ«¿≈

אחרות. ומטרות

‰ÎÈÏ‰‰] EÏŒCÏa ÌÈLe¯t‰ 'a˘ ‰fÓc ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆∆«≈ƒ¿∆¿«¬ƒ»
B˙B‡a Ì‰ [‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰Â ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»≈¿

Ô·eÓ ,˜eÒt‰ לחלוטין שונים כיוונים בשני ב'הליכה' שמדובר למרות כי «»»

הוכחה הוא אחד בפסוק חיבורם זאת È˙Ò¯‰בכל ÔÈ‡L ˜¯ ‡lL∆…«∆≈¿ƒ»
,˙BikÙ‰ ˙BÚez '· Ì˙BÈ‰ ˙ÓÁÓ ,ÌBÏLÂŒÒÁ Ì‰ÈÈa האחת ≈≈∆«¿»≈¬«¡»¿»¿ƒ

למעלה מלמטה והשנייה למטה ÌÈ·e˙kמלמעלה Ì‰ÈML ‰fÓ ‡l‡∆»ƒ∆∆¿≈∆¿ƒ
,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz Le¯t ÈÙÏ ,„Á‡ ˜eÒÙa תורה והרי זה פסוק על ¿»∆»¿ƒ≈»∆¿«∆

פה  שבעל ותורה שבכתב

כדברי  יחד וניתנו בזו זו קשורות

dLe¯Ùaהרמב "ם ‰¯Bz»¿≈»
‰z39, שבכתב שהתורה ƒ¿»

בתורה  פירושה עם יחד ניתנה

פה  Ô·eÓ40Ì‰Lשבעל »∆≈
‰Ê ÌÈ¯eM˜e ÌÈÎÈiL«»ƒ¿ƒ∆

,‰ÊÏ וללמוד להבין יש ולכן »∆
שבכתב  בתורה מהאמור הוראה

בתורה  הפסוקים פירוש לפי

פה ‰e‡שבעל ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
,'ÌÈiÁ ˙¯Bz'Ó ˜ÏÁ≈∆ƒ««ƒ

ÌÈiÁa ‰‡¯B‰ שאף וכאמור »»««ƒ
אבינו, באברהם אמור שהעניין

אחד  לכל הוראה זו למעשה

מישראל. ואחד

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
הפכיות  'תנועות' שתי כיצד

יחד eac¯משתלבות „vÓc¿ƒ«ƒ
ÈL Ìb ‰p‰ ,‰¯Bza '‰«»ƒ≈«¿≈
¯·„Ï ÌÈNÚ ÌÈÎÙ‰¬»ƒ«¬ƒ¿»»

„Á‡ שניהם דבר של בסופו כי ∆»
ה'. בעבודת דרכים »¿ŒÏÚÂהם

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó C¯c∆∆«∆»¿«≈
Ï"Ê41‰È‰È ‡ÏÂ ÈÎ‡c «¿»…ƒ¿…ƒ¿∆

e¯Ó‡ „Á‡ ¯ea„a EÏ¿¿ƒ∆»∆∆¿
ורק  הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי

נשמעו  ישראל בני של לאוזניהם

זה  עניין וגם שונות, דברות כשתי

שני  של ושילוב איחוד הוא

שהולך  כפי הפכיים, דברים

‡p‰42ÈÎ‰ומבאר. ¯eac‰ ƒ≈«ƒ»…ƒ
(˙B¯ac‰ ˙¯NÚaL)∆«¬∆∆«ƒ¿

,˙È·eiÁ ‰ÂˆÓ ‡e‰ ÈÎ‡L ÌeMÓ ‰NÚŒ˙BˆÓ Ïk ÏÏBk מצוות ≈»ƒ¿¬≈ƒ∆»…ƒƒ¿»ƒƒ
בה', NÚzŒ‡Ï‰האמונה ˙BˆÓ Ïk ÏÏBk EÏ ‰È‰È ‡Ï ¯eac‰Â¿«ƒ…ƒ¿∆¿≈»ƒ¿…«¬∆

,˙ÈÏÈÏL ‰ÂˆÓ ‡e‰ BÎzL ÌeMÓ,זרה עבודה לעבוד האיסור ƒ∆»¿ƒ¿»¿ƒƒ
ÌÈ„¯Ù ˙B¯ac '· Ì‰ EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÈÎ‡c אחד שלכל כיוון ¿»…ƒ¿…ƒ¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ

לו. המיוחד שונה תוכן למעשה יש ¯eÈ˙Baמהשניים e¯Ó‡L ‰Ó e‰Êc¿∆«∆»¿«≈
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קרא  מאי כּו' למׁשה לֹו נאמרּו מצֹות צּוה 44ּתרי"ג ּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
יהיה  ולא אנכי הוי, תרי"א ּבגימטרּיא ּתֹורה מׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹלנּו
ולא  ּדאנכי ׁשהּדּברֹות הרי ׁשמענּום, הּגבּורה מּפי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹל
ּתרי"ג  מסּפר (ּכי נפרדים ּדּברֹות לב' נחׁשבֹות ל ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָיהיה
טעם  ׁשּמּובא לפניֿזה ׁשם ּבּגמרא ּכדמׁשמע ּבדּיּוק, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוא
ּדמצֹות  ׁשס"ה ּומסּפר ּדמצֹותֿעׂשה רמ"ח מסּפר ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָעל
ולא  תֹוסיפּו ּדלא הענין זה על חל וגם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹלאּֿתעׂשה,

מקֹומֹות  ּבכּמה הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו ּוכמֹו45תגרעּו, .( ְְְְְְְִֶַַַַָָָ
הרמּב"ם ׁשּכת  היא 46ב מּמצֹותֿעׂשה הראׁשֹונה ׁשהּמצוה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הראׁשֹונה  והּמצוה ,אלקי ה' אנכי אלקּות, ידיעת ְְְְֱֱִִִִִֶַַַָָָָֹֹֹמצות
גֹו' ל יהיה לא היא לאּֿתעׂשה ֿ 47מּמצֹות ואףֿעלּֿפי . ְְְְֲִִִִִֶֶַַַֹֹ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו נאמרּו41כן ל יהיה ולא ׁשאנכי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לדבר  הם נעׂשים ּבּתֹורה ה' ּדּבּור מּצד ּכי אחד, ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבדּבּור
ּדהליכה, הענינים ב' ּבענין ּגם יּובן ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד.
למעלה  מּלמּטה והליכה למ ּטה מּלמעלה ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָָההליכה
 ֿ ּומצֹות לאּֿתעׂשה ּדמצֹות החּלּוק ּבדגמת ּגם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֻ[ׁשהם
ּוׁשלילה, ּכפּיה מרע, סּור - לאּֿתעׂשה ּדמצֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹעׂשה,
 ֿ ּומצֹות למעלה, מּלמּטה ההליכה ּבדגמת הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֻמעׂשינּו,
ההליכה  ּבדגמת הּוא עבֹודתנּו, טֹוב, עׂשה - ְְֲֲֲֲִֵֵֵַַָָֻעׂשה

למּטה  ׁשני 48מּלמעלה ּגם הּנה ּבּתֹורה ה' ּדּבּור ׁשּמּצד ,[ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּגם  הּוא ועלּֿדרֿזה אחד. לדבר נעׂשים אּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהפכים
אחד  ּגֹוי הם ׁשּיׂשראל ּדמּכיון ואחד, אחד ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבעבֹודת

הּזקן  רּבנּו ּכפרּוׁש ּגם 49ּבארץ, ה' אחדּות ׁשּממׁשיכים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מׁשּפעים  ׁשאינם ּבלבד זֹו ּדלא היינּו וחמרּיּות, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻּבארצּיּות
ה' אחדּות ׁשּממׁשיכים להפ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמהחמרּיּות,
ׁשאין  הּתחּתֹונה הּלזֹו ּבארץ והּגׁשמּיּות, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבחמרּיּות
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יי e"nyz'd ,oeygÎxn 'f ,jl jl zyxt ,'b lil

קרא  מאי כּו' למׁשה לֹו נאמרּו מצֹות צּוה 44ּתרי"ג ּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
יהיה  ולא אנכי הוי, תרי"א ּבגימטרּיא ּתֹורה מׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹלנּו
ולא  ּדאנכי ׁשהּדּברֹות הרי ׁשמענּום, הּגבּורה מּפי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹל
ּתרי"ג  מסּפר (ּכי נפרדים ּדּברֹות לב' נחׁשבֹות ל ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָיהיה
טעם  ׁשּמּובא לפניֿזה ׁשם ּבּגמרא ּכדמׁשמע ּבדּיּוק, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוא
ּדמצֹות  ׁשס"ה ּומסּפר ּדמצֹותֿעׂשה רמ"ח מסּפר ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָעל
ולא  תֹוסיפּו ּדלא הענין זה על חל וגם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹלאּֿתעׂשה,

מקֹומֹות  ּבכּמה הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו ּוכמֹו45תגרעּו, .( ְְְְְְְִֶַַַַָָָ
הרמּב"ם ׁשּכת  היא 46ב מּמצֹותֿעׂשה הראׁשֹונה ׁשהּמצוה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הראׁשֹונה  והּמצוה ,אלקי ה' אנכי אלקּות, ידיעת ְְְְֱֱִִִִִֶַַַָָָָֹֹֹמצות
גֹו' ל יהיה לא היא לאּֿתעׂשה ֿ 47מּמצֹות ואףֿעלּֿפי . ְְְְֲִִִִִֶֶַַַֹֹ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו נאמרּו41כן ל יהיה ולא ׁשאנכי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לדבר  הם נעׂשים ּבּתֹורה ה' ּדּבּור מּצד ּכי אחד, ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבדּבּור
ּדהליכה, הענינים ב' ּבענין ּגם יּובן ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד.
למעלה  מּלמּטה והליכה למ ּטה מּלמעלה ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָָההליכה
 ֿ ּומצֹות לאּֿתעׂשה ּדמצֹות החּלּוק ּבדגמת ּגם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֻ[ׁשהם
ּוׁשלילה, ּכפּיה מרע, סּור - לאּֿתעׂשה ּדמצֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹעׂשה,
 ֿ ּומצֹות למעלה, מּלמּטה ההליכה ּבדגמת הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֻמעׂשינּו,
ההליכה  ּבדגמת הּוא עבֹודתנּו, טֹוב, עׂשה - ְְֲֲֲֲִֵֵֵַַָָֻעׂשה

למּטה  ׁשני 48מּלמעלה ּגם הּנה ּבּתֹורה ה' ּדּבּור ׁשּמּצד ,[ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּגם  הּוא ועלּֿדרֿזה אחד. לדבר נעׂשים אּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהפכים
אחד  ּגֹוי הם ׁשּיׂשראל ּדמּכיון ואחד, אחד ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבעבֹודת

הּזקן  רּבנּו ּכפרּוׁש ּגם 49ּבארץ, ה' אחדּות ׁשּממׁשיכים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מׁשּפעים  ׁשאינם ּבלבד זֹו ּדלא היינּו וחמרּיּות, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻּבארצּיּות
ה' אחדּות ׁשּממׁשיכים להפ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמהחמרּיּות,
ׁשאין  הּתחּתֹונה הּלזֹו ּבארץ והּגׁשמּיּות, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבחמרּיּות
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ד.44) לג, ובכ"מ.45)ברכה ההלכות). סדר על המצוות מנין (לפני היד לספר ה"ו.46)בהקדמתו פ"א יסוה"ת הל' א. מ"ע סה"מ

א.47) מל"ת ובכ"מ.48)סהמ"צ ואילך. 156 ע' תש"ט סה"מ גם א).49)ראה (קיד, ס"ט אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê43‡¯˜ È‡Ó 'eÎ ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ˙BˆÓ ‚"È¯z44 מאיזה ««¿»ƒ¿∆∆¿¿…∆«¿»

מהפסוק  המצוות? מספר שזהו למדים אנו LÓ‰,פסוק eÏ ‰eˆ ‰¯Bz»ƒ»»…∆
,ÈÂ‰ ‡"È¯˙ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰¯Bz611 היא "תורה" של ‡ÈÎהגימטריא »¿ƒ«¿ƒ»¬≈»…ƒ

EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ אותם שרק הדברות משאר מיוחדות הראשונות הדברות שתי ¿…ƒ¿∆¿
,ÌeÚÓL ‰¯e·b‰ ÈtÓƒƒ«¿»¿«¬
בני  שמעו השאר את ואילו

רבנו  משה ידי על ≈¬‰¯Èישראל
‡ÏÂ ÈÎ‡c ˙B¯ac‰L∆«ƒ¿¿»…ƒ¿…
'·Ï ˙B·LÁ EÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿∆¿»¿

ÌÈ„¯Ù ˙B¯ac ולמרות ƒ¿ƒ¿»ƒ
נחשבים  הם אחד בדבור שנאמרו

,613 המספר נוצר וכך שניים,

611 על שמוסיפים כיוון

שניים  עוד "תורה") (בגימטריא

‡e‰ ‚"È¯z ¯tÒÓ Èk)ƒƒ¿««¿»
,˜ei„a הוא המצוות מספר ¿ƒ

«¿»¿ÚÓLÓ„kƒמדויק מספר 
‰ÊŒÈÙÏ ÌL ‡¯Óba«¿»»»ƒ¿≈∆
¯tÒÓ ÏÚ ÌÚË ‡·enL∆»«««ƒ¿«
‰NÚŒ˙BˆÓc Á"Ó¿̄«¿ƒ¿¬≈
˙BˆÓc ‰"ÒL ¯tÒÓeƒ¿»¿»¿ƒ¿

,‰NÚzŒ‡Ï– רמ"ח המספר …«¬∆
והמספר  אדם, של אבריו כנגד

החמה  ימות כנגד – »¿Ì‚Âשס"ה
Ú‰ ‰Ê ÏÚ ÏÁ‡Ïc ÔÈ »«∆»ƒ¿»¿…

,eÚ¯‚˙ ‡ÏÂ eÙÈÒB˙ שאין ƒ¿…ƒ¿¿
ואין  המצוות מספר על להוסיף

המצוות  ממספר ¿BÓkלהפחית
‰nÎa Ì"aÓ¯‰ ·˙kL∆»«»«¿«¿«»

˙BÓB˜Ó45 הדיון לגבי ¿
נכללות  מצוות איזה בראשונים

זהו  הדעות שלכל תרי"ג במניין

כמפורש  המצוות, בגמרא,מספר

נכלל  מה דעות חילוקי שיש אלא

לא). ומה תרי"ג במניין ונמנה

עצמה  בפני אחת כל נמנות לך" יהיה ו"לא kL˙·ו"אנכי" BÓÎe¿∆»«
Ì"aÓ¯‰46˙ÂˆÓ ‡È‰ ‰NÚŒ˙BˆnÓ ‰BL‡¯‰ ‰Âˆn‰L »«¿«∆«ƒ¿»»ƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿«

˙BˆnÓ ‰BL‡¯‰ ‰Âˆn‰Â ,EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡ ,˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„È¿ƒ«¡…»…ƒ¡…∆¿«ƒ¿»»ƒ»ƒƒ¿
'B‚ EÏ ‰È‰È ‡Ï ‡È‰ ‰NÚzŒ‡Ï47 בשתי שמדובר ברור אופן ובכל …«¬∆ƒ…ƒ¿∆¿

שונים. עניינים ובשני שונות ¯eÈ˙Baמצוות e¯Ó‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê41„vÓ Èk ,„Á‡ ¯ea„a e¯Ó‡ EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÈÎ‡L «∆»…ƒ¿…ƒ¿∆¿∆∆¿¿ƒ∆»ƒƒ«

„Á‡ ¯·„Ï Ì‰ ÌÈNÚ ‰¯Bza '‰ ¯eac.וזהה משותף תוכן עם ƒ«»«¬ƒ≈¿»»∆»
,‰ÎÈÏ‰c ÌÈÈÚ‰ '· ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל האמורים ¿«∆∆∆»«¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ«¬ƒ»

Ì‰L] ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰Â ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ מצד «¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»«¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»∆≈
ועניינם  ‰elÁ˜תוכנם ˙Ó‚„a Ìb ההבדלŒ˙BˆÓe ‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓc «¿À¿««ƒ¿ƒ¿…«¬∆ƒ¿

‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓc ,‰NÚ¬≈¿ƒ¿…«¬∆
‰ÏÈÏLe ‰iÙk ,Ú¯Ó ¯eÒ -≈»¿ƒ»¿ƒ»
רצויות, הלא והתאוות היצר של

,eÈNÚÓ וכופין מעשין מלשון «¬≈
Ó‚„a˙כאמור  ‡e‰¿À¿«

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
לא  מצוות על באיֿעבירה כי

עבודת  יותר מודגשת תעשה

על  להתגבר ופעולתו האדם

וכאשר  הלאֿטובים. הרצונות

הרי  האדם עבודת על הוא הדגש

האדם  של והתקרבות 'הליכה' זו

למעלה  מלמטה לאלוקות

,·BË ‰NÚ - ‰NÚŒ˙BˆÓeƒ¿¬≈¬≈
˙„B·Ú˙Ó‚„a ‡e‰ ,e ¬»≈¿À¿«

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»
‰hÓÏ48 עשה מצוות בקיום כי ¿«»

קיום  יותר שציוה מודגש ה' רצון

וזו  הללו המצוות את לעשות

לאלוקות  והתקרבות 'הליכה'

למטה  vnL„מלמעלה ,[∆ƒ«
‰¯Bza '‰ ¯eac לך" האמירה ƒ«»

שני  את בתוכה שכוללת לך"

יחד  גם ההליכה Ìbאופני ‰p‰ƒ≈«
ÌÈNÚ el‡ ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ≈«¬ƒ

.„Á‡ ¯·„Ï¿»»∆»
Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«
„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·Úa«¬«»∆»¿∆»
איחוד  בה שיש ישראל, מבני

שונות  'תנועות' של ושילוב

ÈBb Ì‰ Ï‡¯NiL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆ƒ¿»≈≈
,ı¯‡a „Á‡ עניין שם על כך ‰Ô˜fהאחדות ונקראים ea¯ Le¯Ùk49 ∆»»»∆¿≈«≈«»≈

'‰ ˙e„Á‡ ÌÈÎÈLÓnL"אחד"˙ei¯ÓÁÂ ˙eiˆ¯‡a Ìb,"ארץ" ∆«¿ƒƒ«¿«¿«¿ƒ¿»¿ƒ
˙ei¯ÓÁ‰Ó ÌÈÚtLÓ ÌÈ‡L „·Ïa BÊ ‡Ïc eÈÈ‰ לא והחומריות «¿¿…ƒ¿«∆≈»À¿»ƒ≈«»¿ƒ

להם  ממדרגתם,גורמת ÌÈÎÈLÓnLלרדת CÙ‰Ï ‡l‡ ומגלים מחדירים ∆»¿≈∆∆«¿ƒƒ
ÔÈ‡L ‰BzÁz‰ BÊl‰ ı¯‡a ,˙eiÓLb‰Â ˙ei¯ÓÁa '‰ ˙e„Á‡«¿«»¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«»««¿»∆≈

.‰pnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»ƒ∆»
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eb'יב jvx`n jl jl

ּבאפן  היא יׂשראל עבֹודת ּגם ולכן מּמּנה. למּטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתחּתֹון
למעלה  מּלמּטה ּדהליכה העבֹודֹות ב' ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָׁשּמחּברים

למּטה. מּלמעלה ְְְֲִִַַַָָָוהליכה

LÈÂ ׁשּבין הּיֹום ׁשהּוא מרחׁשון, ז' עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
העלּיה  סּיּום ּדאחרי לּזמן לרגל, העלּיה סּיּום ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָזמן

ּכמֹו50לרגל  אלקּות, ּגּלּוי הּוא לרגל העלּיה ּדענין . ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
ז"ל 51ׁשּכתּוב  רּבֹותינּו ואמרּו ,זכּור ּכל ּכׁשם 52יראה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכ ליראֹות ׁשּבא ּוכׁשם ליראֹות, ּבא ּכ לראֹות ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשּבא
רצֹונֹו הּוא הּוא האדם ׁשל ּורצֹונֹו ׁשראּיתֹו לראֹות, ְְְְִִֶֶָָָָָּבא
אצלֹו הּוא ּכ הּקּב"ה, אצל ׁשהּוא ּדכׁשם הּקּב"ה, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
הּוא  ׁשּלאחריֿזה הּזמן וענין .(להפ ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ(ועלּֿדרֿזה
מרחׁשון) ז' (ׁשאחרי זה זמן ּתֹורה ׁשעלּֿפי עד ,ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלהפ
זמן  והּוא הרגל), (וסּיּום  הרגל זמן יֹותר נקרא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
ּבּמקֹום, ּגם הּוא ּכן ּבּזמן, ׁשהּוא ּוכמֹו ּבעֹולם. ְְֲֵֶַַַַָָָָָהעבֹודה
יֹוצאים  הרגל ואחרי ּבירּוׁשלים, יׂשראל נמצאים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּברגל
וכל  הּמקּדׁש) (ּובית ירּוׁשלים ּבין ּדההפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמירּוׁשלים.
חפצא  הם הּמקּדׁש ּובית ּדירּוׁשלים הּוא, ּכּלֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻהעֹולם
הּוא  זה וענין חל. הּוא ּכּלֹו העֹולם ׁשּבערּכם ְְְְְִִֶֶֶָָָָָֹֻֻּדקדּׁשה,
ּגם  אּלא ּכּלֹו הּמקּדׁש ּובבית הּקדׁשים ּבקדׁש רק ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלא
זה  על הּטעמים ּדאחד וכּנֹודע ּכּלּה. ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻּבירּוׁשלים

לׁשבטים  נתחּלקה  לא  מּׁשּום 53ׁשּירּוׁשלים הּוא  ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
ּובית  הּמקּדׁש, ּבית עבּור ּומקֹום מכֹון היא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּירּוׁשלים
צּבּור, קרּבנֹות מקריבים ׁשּבֹו צּבּורי ּבית הּוא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָהּמקּדׁש
ׁשהם  ּתמיד ּבקרּבנֹות היא הּמקּדׁש עבֹודת עּקר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָואדרּבה,
לבית  מכֹון היא ׁשּירּוׁשלים ּומּכיון צּבּור. ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָקרּבנֹות
 ֿ ועל לׁשבטים. נתחּלקה לא היא ּגם לפיכ ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
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ובכ"מ.50) .54 ע' ח"כ .38 ע' חכ"ה בלקו"ש הנסמן כג.51)ראה לד, שם.52)תשא ובתוס' א ב, ב"ק 53)חגיגה א. יב, יומא

ב. פב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÎÏÂ בעולם ה' אחדות גילוי את פועלים ישראל שבני B·Ú„˙מאחר Ìb ¿»≈«¬«

ÌÈ¯aÁnL ÔÙ‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈ בין ויוצרים ומושלמת מלאה אחדות ƒ¿»≈ƒ¿…∆∆¿«¿ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰Â ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰c ˙B„B·Ú‰ '·»¬«¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»«¬ƒ»ƒ¿«¿»

.‰hÓÏ¿«»
‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ עניין את ¿≈¿«≈∆

עבודות  בין והאיחוד החיבור

של  והתכלית המטרה (כי שונות

ה') רצון את לעשות היא כולן

,ÔÂLÁ¯Ó 'Ê ÌÚ Ìb«ƒ«¿∆¿»
זה  מאמר נאמר שבו התאריך

ÔÓÊ ÔÈaL ÌBi‰ ‡e‰L∆«∆≈¿«
,Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰ ÌeiÒ היום ƒ»¬ƒ»»∆∆

שבישראל" "האחרון גם שבו

מבית  ביותר הרחוק במקום שגר

שעלה  לאחר לביתו שב המקדש,

הסוכות  בחג »¿»ÔÓfÏלרגל
‰iÏÚ‰ ÌeiÒ È¯Á‡c¿«¬≈ƒ»¬ƒ»

Ï‚¯Ï50 מרחשוון מז' היינו »∆∆
הוא  זה יום גם כן ואם ואילך,

אופני  שני של ואיחוד חיבור

Ï‚¯Ïעבודה. ‰iÏÚ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿«»¬ƒ»»∆∆
מרחשוון  בז' ‰e‡שמסתיים

BÓk ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿
·e˙kL51 על בציווי בתורה ∆»

לרגל  Ïkהעלייה ‰‡¯È≈»∆»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,E¯eÎÊ¿¿¿»¿«≈

Ï"Ê52 לשון משמעות על «
"יראה" aL‡הפסוק ÌLk¿≈∆»

לרגל  אלוקות B‡¯Ï˙העולה ƒ¿
˙B‡¯ÈÏ ‡a Ck עלֿידי »»≈»

≈¿ÌLÎeהקדושֿברוךֿהוא,
‡a Ck ˙B‡¯ÈÏ ‡aL∆»≈»»»

,˙B‡¯Ï שהאדם העניינים ושני ƒ¿
תראה  ושהאלוקות אלוקות יראה

כאחד  באים כביכול, האדם, את

ÏLכיוון  BBˆ¯e B˙i‡¯L∆¿ƒ»¿∆
,‰"aw‰ ÏL BBˆ¯ ‡e‰ ‡e‰ Ì„‡‰ ביטל לרגל שעלה האדם כי »»»¿∆«»»

הרצונות  שלו את הרצון נהיה ה' שרצון עד ה' רצון לגבי לגמרי שלו האישיים

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) BÏˆ‡ ‡e‰ Ck ,‰"aw‰ Ïˆ‡ ‡e‰L ÌLÎcƒ¿≈∆≈∆«»»»∆¿¿«∆∆∆
CÙ‰Ï'ה לרצון מותאם שלו הרצון ÊŒÈ¯Á‡lL‰כי ÔÓf‰ ÔÈÚÂ .( ¿≈∆¿ƒ¿««¿«∆¿«¬≈∆

למקומו  חזר לרגל מהעולים אחד וכל לרגל העלייה עניין שהסתיים לאחר

,CÙ‰Ï ‡e‰ בעת שהוא כפי ונרגש ניכר אינו ה' לרצון הביטול אז כי ¿≈∆

לרגל  Á¯Óהעלייה 'Ê È¯Á‡L) ‰Ê ÔÓÊ ‰¯Bz ÈtŒÏÚL „Ú(ÔÂL «∆«ƒ»¿«∆∆«¬≈«¿∆¿»
‰„B·Ú‰ ÔÓÊ ‡e‰Â ,(Ï‚¯‰ ÌeiÒÂ) Ï‚¯‰ ÔÓÊ ¯˙BÈ ‡¯˜ BÈ‡≈ƒ¿»≈¿«»∆∆¿ƒ»∆∆¿¿«»¬»

ÌÏBÚa את לעבוד נדרש והאדם המקדש בבית כמו אלוקות גילוי אין כאשר »»
העולם. גדרי בתוך ה'

,ÔÓfa ‡e‰L BÓÎe שיש ¿∆«¿«
ז' עד העבודה בין גדול הבדל

מרחשוון  מז' והעבודה מרחשוון

כי  התאריך מבחינת ואילך

והימים  החג בימי העבודה

מאשר  שונה באופן היא שאחריו

השנה  ימות Ìbבכל ‡e‰ Ôk≈«
ÌÈ‡ˆÓ Ï‚¯aL ,ÌB˜na«»∆»∆∆ƒ¿»ƒ
,ÌÈÏLe¯Èa Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«ƒ
ÌÈ‡ˆBÈ Ï‚¯‰ È¯Á‡Â¿«¬≈»∆∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÓ מחייב זה ודבר ƒ»«ƒ
העבודה. באופן שינוי

L¯Ù‰‰c ההבדלÔÈa ¿«∆¿≈≈
(Lc˜n‰ ˙È·e) ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ≈«ƒ¿»
,‡e‰ Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎÂ¿»»»À
Lc˜n‰ ˙È·e ÌÈÏLe¯Ècƒ»«ƒ≈«ƒ¿»

,‰M„˜c ‡ˆÙÁ Ì‰,חפץ ≈∆¿»ƒ¿À»
קדושה  של «¿∆¿∆Ìk¯ÚaLמציאות,

אליהם  Blkביחס ÌÏBÚ‰»»À
‰Ê ÔÈÚÂ .ÏÁ ‡e‰ שבית …¿ƒ¿»∆

קדושה  של מציאות הוא המקדש

L„˜a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿…∆
Lc˜n‰ ˙È··e ÌÈL„w‰«√»ƒ¿≈«ƒ¿»
ÌÈÏLe¯Èa Ìb ‡l‡ BlkÀ∆»«ƒ»«ƒ
„Á‡c Ú„BpÎÂ .dlkÀ»¿«»¿««
‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰«¿»ƒ«∆
‰˜lÁ˙ ‡Ï ÌÈÏLe¯iL∆¿»«ƒ…ƒ¿«¿»

ÌÈË·LÏ53 נחלה הייתה אלא ƒ¿»ƒ
ככלל  ישראל בני ‰e‡של

‡È‰ ÌÈÏLe¯iL ÌeMÓƒ∆¿»«ƒƒ
˙Èa ¯e·Ú ÌB˜Óe ÔBÎÓ»»¬≈
Lc˜n‰ ˙È·e ,Lc˜n‰«ƒ¿»≈«ƒ¿»

È¯eaˆ ˙Èa ‡e‰ בלבד מסויים שבט ולא ישראל כלל BaLשל «ƒƒƒ∆
,¯eaˆ ˙Ba¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó ישראל כלל כל wÚ¯עבור ,‰a¯„‡Â «¿ƒƒ»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ«

¯eaˆ ˙Ba¯˜ Ì‰L „ÈÓz ˙Ba¯˜a ‡È‰ Lc˜n‰ ˙„B·Ú של ¬««ƒ¿»ƒ¿»¿¿»ƒ∆≈»¿¿ƒ
יחיד. מקרבנות בשונה ישראל ÔBÎÓכלל ‡È‰ ÌÈÏLe¯iL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆¿»«ƒƒ»

,Lc˜n‰ ˙È·Ï הציבור קרבנות Ï‡והכלל מקום ‡È‰ Ìb CÎÈÙÏ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»«ƒ…
ÌÈË·LÏ ‰˜lÁ˙ רטיים.פ ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ
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e"nyz'd ,oeygÎxn 'f ,jl jl zyxt ,'b lil

ּפֹועל  הּמקּדׁש ׁשּבית ּדכמֹו יֹותר, ּבפנימּיּות הּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּדרֿזה
ּגם  זה נפעל עלּֿדרֿזה ּדיׂשראל, והאחדּות הּצּבּור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָענין

יחּדיו  לּה ׁשחּברה ּכעיר ׁשהיא ׁשּמחּברת 54ּבירּוׁשלים, , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּכֹוננּו אד' למקּדׁש ּומכֹון ּכלי להיֹותּה יׂשראל, ּכל ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָאת

עֹולמים 55ידי לׁשבּת מכֹון ּובית 56, ׁשּירּוׁשלים ונמצא . ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּכחל  הּוא העֹולם ּכל ולכן הּוא, אחד ענינם ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש
מרחׁשון, ז' יֹום אׁשר מּובן, זה ּכל ּולפי ירּוׁשלים. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלגּבי
הּמקֹום  ּובין הרגל, ׁשּלאחרי והּזמן לרגל העלּיה זמן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבין
ההפכים  ב' לחּבר הּוא ענינֹו העֹולם, וכל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּדירּוׁשלים
העֹולם  וכל וירּוׁשלים הרגל, ׁשּלאחרי והּזמן הרגל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדזמן

ֻּכּלֹו.

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבמעׂשה ׁשענינים מּמׁש ּבפעל יתקּימּו אּלּו ƒƒ»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
להמׁשי ועבֹודתנּו, ּבמעׂשינּו ְְְְֲֲִֵֵַַַַָֹּבפעל,
ואחד  אחד ׁשּכל ּומּכיון הּגׁשמית. הּלזֹו ּבארץ ה' ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאחדּות
ׁשּבהם  ׁשהראׁשֹון האבֹות, מג' נמׁשכת נׁשמתֹו ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמּיׂשראל
ועלּֿדרֿזה  אברהם, היה אחד אבינּו, אברהם ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּוא
ּבן  נקרא מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ּדהרי אּמנּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׂשרה
ולאה, רחל רבקה ׂשרה ּובת ויעקב, יצחק ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֹאברהם
ּבגלּוי  ּבמיחד ּומדּגׁש ראׁשֹונים, הם וׂשרה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻֻׁשאברהם

לגרים  אב נקרא ׁשאברהם הּגרים, אם 57לגּבי היא ו ׂשרה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
וחכמינּו ז"ל רּבֹותינּו ּבמדרׁשי (ּכּמבאר הּגּיֹורֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹלכל

וחסידּות) ּובּקּבלה ואחת 58ז"ל אחד ּבכל יקּים הּנה , ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשהיה  (ּכמֹו אראּך אׁשר הארץ אל גֹו' ֿלל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָענין
ּכלל  ּבתֹו מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבאברהם),
אׁשר  הארץ אל חדא ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא יל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָיׂשראל,

לבב. וטּוב ׂשמחה ּומּתֹו ְְְִִֵֶַָָָאראּך,
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ה"ו.54) פ"ג חגיגה ירושלמי וראה ג. קכב, יז.55)תהלים טו, ב.56)בשלח ו, דה"ב יג. ח, ביכורים 57)מ"א הל' רמב"ם ראה

הבאה. שבהערה מקומות מ"ז. פ"א ביכורים למשנה רע"ב ה"ג. ואילך.58)פ"ד א קכ, שרה (חיי בנאה רבי ד"ה אוה"ת בכ"ז: ראה

ובכ"מ. ואילך. ד קכה, שרה חיי תו"ח ואילך). ב תמב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚBt Lc˜n‰ ˙ÈaL BÓÎc ,¯˙BÈ ˙eiÓÈÙa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿∆≈«ƒ¿»≈

,Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰Â ¯eav‰ ÔÈÚ קרבנות ŒC¯cŒÏÚהציבור,עלֿידי ƒ¿««ƒ¿»«¿¿ƒ¿»≈«∆∆
,ÌÈÏLe¯Èa Ìb ‰Ê ÏÚÙ ‰Ê גם עצמו כולה המקדש לבית מחוץ ∆ƒ¿«∆«ƒ»«ƒ

ÂÈcÁÈ dÏ ‰¯aÁL ¯ÈÚk ‡È‰L54,Ï‡¯NÈ Ïk ˙‡ ˙¯aÁnL , ∆ƒ¿ƒ∆À¿»»«¿»∆¿«∆∆∆»ƒ¿»≈
ÔBÎÓe ÈÏk d˙BÈ‰Ï המקום ƒ¿»¿ƒ»

שוכן  ‡„'שבו Lc˜ÓÏ¿ƒ¿»
EÈ„È eBk55ÔBÎÓ מקום , ¬»∆»

ÌÈÓÏBÚמכוון  Ez·LÏ56 ¿ƒ¿¿»ƒ
השכינה  השראת את בו שיש

ÌÈÏLe¯iLלעולם. ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»«ƒ
ÌÈÚכולה  Lc˜n‰ ˙È·e≈«ƒ¿»ƒ¿»»

,‡e‰ „Á‡ שירושלים כיוון כי ∆»
בית  שוכן שבו המקום היא

בעיר  ניכרת פעולתו הרי המקדש

‰e‡כולה  ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÏÂ¿»≈»»»
ÌÈÏLe¯È Èa‚Ï ÏÁk ואופן ¿…¿«≈¿»«ƒ

מחוץ  העולם, בכל העבודה

לאופן  דומה אינו לירושלים,

עצמה. בירושלים העבודה

¯L‡ ,Ô·eÓ ‰Ê Ïk ÈÙÏe¿ƒ»∆»¬∆
,ÔÂLÁ¯Ó 'Ê ÌBÈ היום «¿∆¿»

‰iÏÚ‰שנמצא  ÔÓÊ ÔÈa≈¿«»¬ƒ»
Ï‚¯Ï'ז ביום שמסתיים »∆∆

È¯Á‡lLמרחשוון  ÔÓf‰Â¿«¿«∆¿«¬≈
,Ï‚¯‰,השנה ימות כל בשאר »∆∆

ÌÈÏLe¯Èc ÌB˜n‰ ÔÈ·e≈«»ƒ»«ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÏÎÂ מעין והוא ¿»»»

ביניהם, ‰e‡ממוצע BÈÚƒ¿»
ÔÓÊc ÌÈÎÙ‰‰ '· ¯aÁÏ¿«≈«¬»ƒƒ¿«
È¯Á‡lL ÔÓf‰Â Ï‚¯‰»∆∆¿«¿«∆¿«¬≈
ÏÎÂ ÌÈÏLe¯ÈÂ ,Ï‚¯‰»∆∆ƒ»«ƒ¿»

Blk ÌÏBÚ‰ שונים בהיות ם »»À
גילוי  בהתאם מבחינת האלוקות,

אופני  הרי לזמן, ובהתאם למקום

ואף  שונים שלהם העבודה

חיבור  נפעל זאת ובכל הפכיים,

הדברות  ב' וחיבור לך" ב"לך ההליכה אופני ב' חיבור (עלֿדרך ביניהם ואיחוד

לעיל). כמבואר אחד, בדיבור לך" יהיה ו"לא "אנכי" של

,ÏÚÙa ‰NÚÓa LnÓ ÏÚÙa eÓi˜˙È el‡ ÌÈÈÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿¿…««»¿«¬∆¿…«

,e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa לא מצוות כולל "מעשינו" לעיל שמבואר וכפי ¿«¬≈«¬»≈
כולל  ו"עבודתנו" לך", יהי' "לא "אנכי"תעשה, עשה, CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒמצוות
˙ÈÓLb‰ BÊl‰ ı¯‡a '‰ ˙e„Á‡ אחד "גוי על הזקן רבנו כפירוש «¿»»∆«»««¿ƒ
בארץ".

„Á‡Â „Á‡ ÏkL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆»∆»¿∆»
˙ÎLÓ B˙ÓL Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿∆∆
ÔBL‡¯‰L ,˙B·‡‰ '‚Óƒ»»∆»ƒ
Ì‰¯·‡ ‡e‰ Ì‰aL∆»∆«¿»»

„Á‡ ,eÈ·‡ ראשון במובן »ƒ∆»
ŒC¯cŒÏÚÂ ,Ì‰¯·‡ ‰È‰»»«¿»»¿«∆∆
Ïk È¯‰c ,en‡ ‰¯N ‰Ê∆»»ƒ≈«¬≈»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Ôa ‡¯˜ƒ¿»∆«¿»»ƒ¿»
‰˜·¯ ‰¯N ˙·e ,·˜ÚÈÂ¿«¬…«»»ƒ¿»
Ì‰¯·‡L ,‰‡ÏÂ ÏÁ»̄≈¿≈»∆«¿»»

,ÌÈBL‡¯ Ì‰ ‰¯NÂ והם ¿»»≈ƒƒ
התגלות  עניין את התחילו

בעולם, «¿Lb„ÓeÀהאלוקות
Èa‚Ï ÈeÏ‚a „ÁÈÓaƒ¿À»¿»¿«≈
‡¯˜ Ì‰¯·‡L ,ÌÈ¯b‰«≈ƒ∆«¿»»ƒ¿»

ÌÈ¯‚Ï ·‡57‡È‰ ‰¯NÂ »«≈ƒ¿»»ƒ
˙B¯Bib‰ ÏÎÏ Ì‡≈¿»«ƒ
ÈL¯„Óa ¯‡·nk)«¿…»¿ƒ¿¿≈
eÈÓÎÁÂ Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈««¬»≈
‰Ïaw·e Ï"Ê«««»»

(˙e„ÈÒÁÂ58, שהם וכיוון «¬ƒ
כל  של והראשונים המתחילים

במיוחד  מודגש אלה, עניינים

שלהם  והפעולה שהעבודה

אחת  ולכל אחד לכל שייכת

„Á‡ ÏÎa Ìi˜È ‰p‰ƒ≈¿À«¿»∆»
Ï‡ 'B‚ EÏŒCÏ ÔÈÚ ˙Á‡Â¿««ƒ¿«∆¿∆
BÓk) j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰»»∆¬∆«¿∆»¿
ÏkL ,(Ì‰¯·‡a ‰È‰L∆»»¿«¿»»∆»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

,Ï‡¯NÈ ÏÏk CB˙a היינו ¿¿»ƒ¿»≈
והן  יחיד בתור הכלל הן מן חלק Ú‚¯·e‡בתור ‡„Á ‡zÚLa CÏÈ≈≈¿«¿»»»¿ƒ¿»

‡„Á,גדולה במהירות היינו אחד, וברגע אחת ‡L¯בשעה ı¯‡‰ Ï‡ »»∆»»∆¬∆
.··Ï ·eËÂ ‰ÁÓN CBzÓe ,j‡¯‡«¿∆»ƒƒ¿»¿≈»

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



יג e"nyz'd ,oeygÎxn 'f ,jl jl zyxt ,'b lil

ּפֹועל  הּמקּדׁש ׁשּבית ּדכמֹו יֹותר, ּבפנימּיּות הּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּדרֿזה
ּגם  זה נפעל עלּֿדרֿזה ּדיׂשראל, והאחדּות הּצּבּור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָענין

יחּדיו  לּה ׁשחּברה ּכעיר ׁשהיא ׁשּמחּברת 54ּבירּוׁשלים, , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּכֹוננּו אד' למקּדׁש ּומכֹון ּכלי להיֹותּה יׂשראל, ּכל ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָאת

עֹולמים 55ידי לׁשבּת מכֹון ּובית 56, ׁשּירּוׁשלים ונמצא . ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּכחל  הּוא העֹולם ּכל ולכן הּוא, אחד ענינם ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש
מרחׁשון, ז' יֹום אׁשר מּובן, זה ּכל ּולפי ירּוׁשלים. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלגּבי
הּמקֹום  ּובין הרגל, ׁשּלאחרי והּזמן לרגל העלּיה זמן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבין
ההפכים  ב' לחּבר הּוא ענינֹו העֹולם, וכל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּדירּוׁשלים
העֹולם  וכל וירּוׁשלים הרגל, ׁשּלאחרי והּזמן הרגל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדזמן

ֻּכּלֹו.

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבמעׂשה ׁשענינים מּמׁש ּבפעל יתקּימּו אּלּו ƒƒ»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
להמׁשי ועבֹודתנּו, ּבמעׂשינּו ְְְְֲֲִֵֵַַַַָֹּבפעל,
ואחד  אחד ׁשּכל ּומּכיון הּגׁשמית. הּלזֹו ּבארץ ה' ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאחדּות
ׁשּבהם  ׁשהראׁשֹון האבֹות, מג' נמׁשכת נׁשמתֹו ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמּיׂשראל
ועלּֿדרֿזה  אברהם, היה אחד אבינּו, אברהם ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּוא
ּבן  נקרא מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ּדהרי אּמנּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׂשרה
ולאה, רחל רבקה ׂשרה ּובת ויעקב, יצחק ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֹאברהם
ּבגלּוי  ּבמיחד ּומדּגׁש ראׁשֹונים, הם וׂשרה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻֻׁשאברהם

לגרים  אב נקרא ׁשאברהם הּגרים, אם 57לגּבי היא ו ׂשרה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
וחכמינּו ז"ל רּבֹותינּו ּבמדרׁשי (ּכּמבאר הּגּיֹורֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹלכל

וחסידּות) ּובּקּבלה ואחת 58ז"ל אחד ּבכל יקּים הּנה , ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשהיה  (ּכמֹו אראּך אׁשר הארץ אל גֹו' ֿלל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָענין
ּכלל  ּבתֹו מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבאברהם),
אׁשר  הארץ אל חדא ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא יל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָיׂשראל,

לבב. וטּוב ׂשמחה ּומּתֹו ְְְִִֵֶַָָָאראּך,
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הבאה. שבהערה מקומות מ"ז. פ"א ביכורים למשנה רע"ב ה"ג. ואילך.58)פ"ד א קכ, שרה (חיי בנאה רבי ד"ה אוה"ת בכ"ז: ראה

ובכ"מ. ואילך. ד קכה, שרה חיי תו"ח ואילך). ב תמב,
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ÔBÎÓe ÈÏk d˙BÈ‰Ï המקום ƒ¿»¿ƒ»

שוכן  ‡„'שבו Lc˜ÓÏ¿ƒ¿»
EÈ„È eBk55ÔBÎÓ מקום , ¬»∆»

ÌÈÓÏBÚמכוון  Ez·LÏ56 ¿ƒ¿¿»ƒ
השכינה  השראת את בו שיש

ÌÈÏLe¯iLלעולם. ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»«ƒ
ÌÈÚכולה  Lc˜n‰ ˙È·e≈«ƒ¿»ƒ¿»»

,‡e‰ „Á‡ שירושלים כיוון כי ∆»
בית  שוכן שבו המקום היא
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ÌÈÏLe¯È Èa‚Ï ÏÁk ואופן ¿…¿«≈¿»«ƒ

מחוץ  העולם, בכל העבודה

לאופן  דומה אינו לירושלים,

עצמה. בירושלים העבודה
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אופני  הרי לזמן, ובהתאם למקום

ואף  שונים שלהם העבודה

חיבור  נפעל זאת ובכל הפכיים,

הדברות  ב' וחיבור לך" ב"לך ההליכה אופני ב' חיבור (עלֿדרך ביניהם ואיחוד
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שלהם  והפעולה שהעבודה
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„Á‡ ÏÎa Ìi˜È ‰p‰ƒ≈¿À«¿»∆»
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מוגה  בלתי

ÂË:"ואהלים ובקר צאן הי' אברם את  ההולך ללוט "וגם - היומי שיעור מהתחלת ההוראה .
בגמרא  את 1איתא ההולך ללוט וגם דכתיב . . משך ציבי ניכסי מרי בתר אינשי דאמרי מילתא הא "מנא :

ואהלים". ובקר צאן הי' אברם

הדברים: ביאור

את  ההולך ללוט "וגם ומדגיש מוסיף הכתוב אלא ואהלים", ובקר צאן הי' ללוט "וגם נאמר שלא מכיון
קמ"ל) מאי וא"כ, אברם, עם הלך שלוט שלפנ"ז מהפסוקים יודעים שכבר (אף ואהלים" ובקר צאן הי' אברם

ואהלים" ובקר צאן הי' . . ללוט ש"גם שגרמה היא אברם עם שהליכתו להדגיש הכתוב שכוונת מוכח, -2.

מילתא  הא "מנא משך", ציבי ניכסי מרי "בתר העולם למאמר המקור הוא - הגמרא אומרת - זה פסוק ובכן,
סתם, ל"אינשי" גם אלא לבנ"י, רק לא והוראה לימוד מהוה זה שענין כלומר, כו'", דכתיב כו' אינשי דאמרי
ניתנה  התורה שהרי לבנ"י, שייכת - כו' שבה הפנימיות כל עם שבדבר , ההוראה עיקר [אמנם, אינםיהודים גם
כפי  זה], מענין והוראה לימוד מוצאים אינםֿיהודים גם זה, עם ביחד אבל : תורתו" את לנו "ונתן דוקא, לבנ"י
אינםֿיהודים. גם אינשי", "אמרי העולם, כל בפי רגיל ציבי") ניכסי מרי ("בתר הנ"ל שפתגם במוחש שרואים

בפשטות: מובנת - מזה וההוראה

שלו. ה"שכן" הוא מי כך) (כל נפק"מ שאין לעצמו לחשוב מישהו יכול

הרמב"ם  ונוהג 3- וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו ש"דרך אמנם, פוסק,
צריך  כן וכמו כו"', תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם כל צריך לפיכך מדינתו, אנשי כמנהג
כו' תביאנו "ואל בתפלתו יהודי כל אומר כן וכמו טובים", בדרך ונוהגים צדיקים "שאנשי' במדינה לגור ללכת

נסיון" לעמוד 4לידי וביכלתו שככחו וכיו"ב) ב"ר מפי ששמע (או עצמו בכחות שמכיר מכיון אעפ"כ, אבל -
שלו. השכנים יהיו מי הוא, טוען נפק"מ, כל אין השכנים, של מצדם שיבואו וההסתות הפיתויים כל בפני

למשך  אם כי עולמים... ולעולמי לעד קביעות, של באופן זה במקום להתיישב אינה כוונתו כאשר ובפרט
בדרך  הליכתו בעת "שכנו" יהי' מי בלבד, בדרך להליכה בנוגע אלא אינו המדובר - מזה ויתירה בלבד, זמן

בלבד,

היינו, ואהלים", ובקר צאן הי ' אברם את ההולך ללוט "וגם היומי: משיעור ההוראה באה זה על הנה
מובן  שמזה ואהלים", ובקר "צאן רב, רכוש לו שגרמה היא בלבד) בדרך הליכה (אפילו אברם עם שהליכתו
זה  וענין בלבד, בדרך הליכה אודות מדובר כאשר אפילו - וזאת ה"שכן", של מהותו ונוגעת חשובה כמה עד

מציאותו  וכללות להנהגתו גם אלא ונכסיו, לרכושו רק לא נוגע

היומי  השיעור בהמשך שלומדים כפי "אנשי 5- - חדשים שכנים לו בחר לוט כאשר השכנים, החלפת אודות
סדום"...

בפירוש  כמבואר בלתיֿרצוי, ומצב במעמד שהי' לוט של משכנותו שנפרד אחרי לאברם, בנוגע לאידך, וכן
כו"'.6רש"י  עמו שהרשע זמן "כל :

נשמעים" בנחת חכמים "דברי ובכלל, בלשונו, נזהר שרש"י כו'7ולהעיר, בשם ללוט רש "י קורא ואעפ"כ , ,
כו' ממנו להתרחק צריך ולכן, בלתיֿרצוי, משכן הזהירות להיות צריכה כמה עד להדגיש כדי -8.

ל"אינשי" אפילו הגיעה זו שהוראה אלא עוד, ולא הוראה, שענינה מתורה, חלק נעשה זה ענין וכאמור,
אינשי", "אמרי סתם,
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ולהשתדל  להזהר ומצוות, תורה שומר יהודי ועאכו"כ אינםֿיהודים, אפילו אדם, כל צריך - לפועל ובנוגע
שהולך  ל"שכן" בנוגע אפילו אלא בקביעות, בו שדר למקום בנוגע רק לא זה, וכל טובים, שכנים לו שיהיו

בלבד. בדרך עמו

כחן" לפי אלא כו' מבקש ש"איני הכלל אינו 9וע"פ ובמילא, האדם, של בבחירתו תלוי זה שדבר מובן, -
יצליח  בודאי בכך, ירצה רק שאם קובעת "תורתֿאמת" שכן, כו', אחרת ברירה לו שאין עצמו את לתרץ יכול

זאת. לפעול

ÊË לחינוך ביותר נוגע זה שענין וק"ו במכ"ש מובן הרי - מבוגרים לאנשים בנוגע אמורים הדברים ואם .
כדלקמן. והבנות, הבנים

לחינוך  בנוגע זו) שנה (בקביעות מרחשון דז' היומי חומש שיעור מהתחלת שלמדים זו שהוראה - ובהקדמה
רשמי  באופן הלימודים שנת שהתחלת אע"פ שכן, הרגל", "אחר מרֿחשון, לז' במיוחד שייכת - והבנות הבנים
מדי  קביעות, של באופן בבתיֿהספר הלימודים מתחילים שבו הזמן אעפ"כ, אלול, חודש בסיום או באמצע היא

הרגל". "אחר אם כי במועדות", "מרובה שהוא תשרי, בחודש לא - הוא ביומו, יום

והבנות: הבנים לחינוך במיוחד נוגעת - אברם" עם ד"ההולך מהענין שלמדים ההוראה ובכן,

לטהרת  עד כשרות, של באופן היא הבית שהנהגת שמכיון לעצמם, החושבים הורים ישנם הרבים, בעוונותינו
כך  כל נוגע מה א"כ, - כו' הידור של באופן אלא דין, ע"פ רק לא הם ומצוותי' תורה עניני וכל הקודש,
מבתים  הם גם שבאים ילדים יהיו לספסלֿהלימודים ששכניהם כזה לביתֿספר ילדיהם את לשלוח ההשתדלות

השלימות. בתכלית כדבעי, הכל בבית שאצלם הם טוענים - הוא העיקר הקודש, טהרת על שמתנהלים

לביתֿספר  הילדים את לשלוח ההשתדלות מה לשם וטוענים: המרחיקיםֿלכת הורים שישנם כך, כדי ועד
עממיים  בתיֿספר שישנם בשעה בה - שכרֿלימוד לשלם יצטרכו לזה, ונוסף הבית, מן מקום בריחוק הנמצא

שכרֿלימוד!... בתשלום צורך ואין הדרך, בטלטול צורך שאין כך ושכונה, שכונה בכל ה"מלוכה" שיסדה

סתם, "אינשי" ל"אברם", שייכים שאינם ילדים עם בשכנות הילד ימצא עממי שבביתֿספר הם יודעים אמנם:
הם  טוענים - אעפ"כ אבל סדום"... "אנשי ובדוגמת ע"ד "אברם", של ענינו היפך שהם ילדים - מזה ויתירה

ולאחרי  לביתֿהספר שהולך שלפני גם ומה בלבד, ספורות שעות למשך אלא אינה זו ששכינות מכיון -
האכילה, לפני ויברך כשר, מאכל רק שיאכל אותו ומזהירים היהדות, ברוח אותו מחנכים מביתֿהספר שחוזר
או  "אברם", שהולך ביתֿספר לאותו ילך אם הם, טוענים כך, כל משנה לא - כו' אזהרות שאר בכל וכיו"ב

סתם! "אינשי" הולכים שבו לביתֿספר שילך

משך  ציבי ניכסי מרי בתר אינשי דאמרי מילתא הא "מנא - להם אומרים זה על ללוט ובכן, וגם דכתיב . .
ואהלים": ובקר צאן הי' אברם את  ההולך

ובפשטות: ומכרעת, חשובה השפעה לה יש ש"שכינות" ואומרים יודעים אינםֿיהודים, סתם, "אינשי" אפילו
ונעשה  מ"אברם" מקבל אזי - "אברם" הולך שבו ביתֿספר לאותו הולך שהילד ובנדו"ד, אברם, עם הולך כאשר

לאו'... שומע אתה הן 'ומכלל דוגמתו;

אתה  גם הרי לו: אומרים - רצוי' בלתי השפעה מפני ולשמור למנוע ההורים של שביכלתם התירוצים וכל
הדבר הי' לא שאם ynnמבין lreta ygena d`xp" היו לא ,iypi`,כן אומרים "

אם  שאפילו הורים, של בטבעם במוחש שרואים וכפי להסתכן... כדאי לא "ספק" בשביל אפילו ועוד: זאת
! ילדיהם של חשבונם על זאת יעשו לא - כו' ספקות של למצבים יכנסו לעצמם בנוגע

שרק  הטועים כדעת שלא - הבנות לחינוך והן הבנים לחינוך הן נוגע לעיל האמור שכל להוסיף ולמותר
לשלוח  לאן כך) (כל נפק"מ אין ל"בנות", בנוגע משא"כ ל"ישיבה", לשלחם להשתדל צריכים ל"בנים" בנוגע
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ולהשתדל  להזהר ומצוות, תורה שומר יהודי ועאכו"כ אינםֿיהודים, אפילו אדם, כל צריך - לפועל ובנוגע
שהולך  ל"שכן" בנוגע אפילו אלא בקביעות, בו שדר למקום בנוגע רק לא זה, וכל טובים, שכנים לו שיהיו

בלבד. בדרך עמו

כחן" לפי אלא כו' מבקש ש"איני הכלל אינו 9וע"פ ובמילא, האדם, של בבחירתו תלוי זה שדבר מובן, -
יצליח  בודאי בכך, ירצה רק שאם קובעת "תורתֿאמת" שכן, כו', אחרת ברירה לו שאין עצמו את לתרץ יכול

זאת. לפעול

ÊË לחינוך ביותר נוגע זה שענין וק"ו במכ"ש מובן הרי - מבוגרים לאנשים בנוגע אמורים הדברים ואם .
כדלקמן. והבנות, הבנים

לחינוך  בנוגע זו) שנה (בקביעות מרחשון דז' היומי חומש שיעור מהתחלת שלמדים זו שהוראה - ובהקדמה
רשמי  באופן הלימודים שנת שהתחלת אע"פ שכן, הרגל", "אחר מרֿחשון, לז' במיוחד שייכת - והבנות הבנים
מדי  קביעות, של באופן בבתיֿהספר הלימודים מתחילים שבו הזמן אעפ"כ, אלול, חודש בסיום או באמצע היא

הרגל". "אחר אם כי במועדות", "מרובה שהוא תשרי, בחודש לא - הוא ביומו, יום

והבנות: הבנים לחינוך במיוחד נוגעת - אברם" עם ד"ההולך מהענין שלמדים ההוראה ובכן,

לטהרת  עד כשרות, של באופן היא הבית שהנהגת שמכיון לעצמם, החושבים הורים ישנם הרבים, בעוונותינו
כך  כל נוגע מה א"כ, - כו' הידור של באופן אלא דין, ע"פ רק לא הם ומצוותי' תורה עניני וכל הקודש,
מבתים  הם גם שבאים ילדים יהיו לספסלֿהלימודים ששכניהם כזה לביתֿספר ילדיהם את לשלוח ההשתדלות

השלימות. בתכלית כדבעי, הכל בבית שאצלם הם טוענים - הוא העיקר הקודש, טהרת על שמתנהלים

לביתֿספר  הילדים את לשלוח ההשתדלות מה לשם וטוענים: המרחיקיםֿלכת הורים שישנם כך, כדי ועד
עממיים  בתיֿספר שישנם בשעה בה - שכרֿלימוד לשלם יצטרכו לזה, ונוסף הבית, מן מקום בריחוק הנמצא

שכרֿלימוד!... בתשלום צורך ואין הדרך, בטלטול צורך שאין כך ושכונה, שכונה בכל ה"מלוכה" שיסדה

סתם, "אינשי" ל"אברם", שייכים שאינם ילדים עם בשכנות הילד ימצא עממי שבביתֿספר הם יודעים אמנם:
הם  טוענים - אעפ"כ אבל סדום"... "אנשי ובדוגמת ע"ד "אברם", של ענינו היפך שהם ילדים - מזה ויתירה

ולאחרי  לביתֿהספר שהולך שלפני גם ומה בלבד, ספורות שעות למשך אלא אינה זו ששכינות מכיון -
האכילה, לפני ויברך כשר, מאכל רק שיאכל אותו ומזהירים היהדות, ברוח אותו מחנכים מביתֿהספר שחוזר
או  "אברם", שהולך ביתֿספר לאותו ילך אם הם, טוענים כך, כל משנה לא - כו' אזהרות שאר בכל וכיו"ב

סתם! "אינשי" הולכים שבו לביתֿספר שילך

משך  ציבי ניכסי מרי בתר אינשי דאמרי מילתא הא "מנא - להם אומרים זה על ללוט ובכן, וגם דכתיב . .
ואהלים": ובקר צאן הי' אברם את  ההולך

ובפשטות: ומכרעת, חשובה השפעה לה יש ש"שכינות" ואומרים יודעים אינםֿיהודים, סתם, "אינשי" אפילו
ונעשה  מ"אברם" מקבל אזי - "אברם" הולך שבו ביתֿספר לאותו הולך שהילד ובנדו"ד, אברם, עם הולך כאשר

לאו'... שומע אתה הן 'ומכלל דוגמתו;

אתה  גם הרי לו: אומרים - רצוי' בלתי השפעה מפני ולשמור למנוע ההורים של שביכלתם התירוצים וכל
הדבר הי' לא שאם ynnמבין lreta ygena d`xp" היו לא ,iypi`,כן אומרים "

אם  שאפילו הורים, של בטבעם במוחש שרואים וכפי להסתכן... כדאי לא "ספק" בשביל אפילו ועוד: זאת
! ילדיהם של חשבונם על זאת יעשו לא - כו' ספקות של למצבים יכנסו לעצמם בנוגע

שרק  הטועים כדעת שלא - הבנות לחינוך והן הבנים לחינוך הן נוגע לעיל האמור שכל להוסיף ולמותר
לשלוח  לאן כך) (כל נפק"מ אין ל"בנות", בנוגע משא"כ ל"ישיבה", לשלחם להשתדל צריכים ל"בנים" בנוגע
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(ויותר  שמצאו ה"היתרים" ככל גרמא, שהזמן עשה מצוות ומכל התורה מלימוד הן פטורות בלאה"כ שהרי
ממש. בהם שאין לבאר למותר אשר , הבנות, לחינוך בנוגע שמצאו) להם  נדמה נכון:

ÊÈ אשר ממרא באלוני וישב ויבוא אברם "ויאהל - היומי חומש שיעור מסיום והוראה לימוד יש כן כמו .
: לה"' מזבח שם ויבן בחברון

ולגירסא  מזבחות, (ג' מזבחות עוד בנה בחברון, מזבח אברם שבנה שלפני בפרשתנו שמצינו - ובהקדמה
כדלהלן.10אחת  מיוחדת, כוונה לשם היתה מזבח כל שבניית אלא עוד, ולא מזבחות), ד' -

לה"' מזבח שם ויבן הזאת הארץ את אתן לזרעך ויאמר אברם אל ה' "וירא הראשון: בשורת 11המזבח "על -
ישראל" ארץ בשורת ועל לה"'12הזרע מזבח שם ויבן מקדם והעי גו' ההרה משם "ויעתק השני: המזבח ,13-
העי" מאנשי בניו שינצלו והמזבח14"כדי ,iyilyd'"לה מזבח שם ויבן בחברון גו' וישב ויבוא אברם "ויאהל :

שנאמר  ברית, כרתו ושם דוד את בו שהמליכו "מקום - היומי) חומש שיעור וחותם זקני 15(סיום כל ויבואו
ה'" לפני אשר בחברון ברית להם ויכרות חברונה המלך אל .16ישראל

כללות  את תחילה ולבאר להקדים יש - עסקינן) (דבי' השלישי המזבח של ענינו תוכן את להבין כדי והנה,
: האדם לעבודת בנוגע אברם, שבנה המזבחות של ענינם

במפרשים  גם כמבואר הקרבנות, עבודת - היא ה"עבודה" ענין המשנה 17כללות דברים 18בפירוש שלשה "על
הגלות  ובזמן הקרבנות, עבודת על קאי ש"עבודה" חסדים", גמילות ועל העבודה, ועל התורה, על עומד, העולם

התפלה  עבודת תקנום"19- תמידין כנגד "תפלות ,20.

שגם  אלא עוד, ולא ב"מזבח", צורך יש קרבן להקריב כדי - ובפשטות "מזבח", עם קשור "קרבן" והנה,
שבו  הר"ת על (נוסף "מזבח" הקרבן.21השם ע"ש כלומר, "זבח", מלשון הוא (

אצלם  שאין היות עם גוים, שמקריבים לקרבנות בנוגע שאפילו - ה"מזבח" עם ה"קרבן" קשור כך כדי [ועד
(לא  בעלֿמום ולא תמים, קרבן (א) : שלהם בקרבנות גם תנאים כמה ישנם אעפ"כ, הקרבנות, דיני פרטי כל

דבנ"י) לקרבן בנוגע כמו מומין בבמה 22אותם להקריב (ב) מזבח].23, ובדוגמת ע"ד גבוה), (מקום

אברהם  של עבודתו כללות מתבטאת אבינו אברהם שבנה הקרבנות) - (שעיקרם שבמזבחות מובן ועפ"ז
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כד.24) לג, יחזקאל
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e"nyz'd ,oeygxn 'f zgiy

ישראל: של אחדותם מודגשת זה בענין ובכן,

ארבע" "קרית היותה מלבד - ל"חברון" אברהם 28בנוגע וחוה, אדם שם.. שנקברו זוגות ארבע שם "על ,
ולאה" יעקב  ורבקה , יצחק למשנה"29ושרה, עשר "בן יודע  שכבר כפי או לאח"ז, למקרא חמש הבן שילמד [כפי

בזהר  מצינו - בנ"י דכל והאמהות האבות שעברו], בשנים שלמד ענין 30ממה חיבור, מלשון היא ש"חברון"
האחדות.

והרי  ברית", כרתו ושם דוד את בו שהמליכו "מקום היותו מפני - היא בחברון המזבח בניית : ועיקר ועוד
הקודם  המצב תמורת כלומר, ישראל, שבטי כל על למלך דוד את להמליך ישראל שבטי כל נתאחדו זה במאורע
כל  על למלך דוד את והמליכו ישראל שבטי כל נתאחדו יהודה, משבט חלוקים היו ישראל שבטי שאר שכל

ישראל. שבטי

שכל  - בחברון אבינו אברהם שבנה המזבחות) וחותם (סיום השלישי מהמזבח שלמדים ההוראה עניני וזוהי
"מקום  "חברון", של ענינה האחדות, בענין חדורים להיות צריכים קרבנות) מקריבים שעליו (מזבח העבודה

ברית". כרתו ושם דוד את בו שהמליכו

ËÈ:צדקנו משיח ע"י לבוא העתידה הגאולה עם גם קשור זה שענין להוסיף, ויש .
הרמב"ם  כפס"ד - עולם" "עד נצחית, מלכות היא דוד והרי 31מלכות מלכות, בכתר זכה דוד שנמשח "כיון :

שנאמר  עולם, עד הזכרים ולבניו לו לעולם 32המלכות העומדים הם דוד בית "מלכי עולם", עד נכון יהי' כסאך
מביתו" המלכות תפסק ישראל, שבטי משאר מלך יעמוד אם אבל . לבית 33. שייך המלכות ענין שעיקר מכיון .

דוד.

גלות  אחרי' שאין גאולה נצחית, גאולה לבוא, העתידה בגאולה גם דוד,34ולכן, בית של המלכות תהי' -
הרמב"ם  מלך 35כפס"ד "יעמוד הראשונה", לממשלה ליושנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח "המלך

דוד" הרמב"ם 36מבית שמאריך וכפי ומשיח 104, . . דוד שהוא הראשון משיח המשיחים, ד"שני הקשר ע"ד
כו" מבניו שעומד המשניות 37האחרון בפירוש ובלשונו אלא 38, עוד, ולא בלבד", שלמה ומזרע דוד "מבית :

שמי" "דוד המלך: דוד הוא המשיח שמלך חז"ל במדרשי בעצמו"39שמצינו הידוע 40("דוד ובלשון "איש 41), :
בעצמו". דוד הוא שמו צמח

ב"קידוש  שאומרים כפי וקיים", חי ישראל מלך "דוד - הגלות בזמן שבינתיים, בזמן שגם כך, כדי ועד
,42לבנה"

דא"כ: - הבא לעולם וקיים" ש"חי  לומר הכוונה שאין כמ"פ וכמדובר 

הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל שהרי המלך, דוד אצל מיוחד ענין זה אין ענין 43(א) זה אין (ב) ,
לבנה"... ל"קידוש השייך

את  הכולל ישראל", "מלך בתור וקיים" ש"חי אלא עוד, ולא עתה, גם וקיים" ש"חי איפוא, היא, הכוונה
מימיך" שואב עד עציך מחוטב . . נשיכם טפכם . . שבטיכם "ראשיכם בנ"י, לדוד 44כל (א) הדבר שייך ולכן, ,

כמותה" להתחדש עתידים (בנ"י) "שהם - לבנה" ל"קידוש (ב) עולם", "עד היא דוד שמלכות כאמור, ,45המלך,
משיחא, מלכא דוד ע"י לבוא העתידה בגאולה
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ועוד. ב. קטז,
רפי"א.35) שם
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סי"ב.37) גדלי' צום שיחת גם ראה
הע'38) 211 ע' חי"ח לקו"ש וראה הי"ב. יסוד חלק ר"פ סנהדרין

וש"נ. .90
ה"ד.39) פ"ב ברכות ירושלמי
שם.40) משה פני
ל 41) הושענות" "סדר הושע"ר.נוסח
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הט"ז.45) פ"י ברכות הל' רמב"ם א. מב, סנהדרין
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ארבע" "קרית היותה מלבד - ל"חברון" אברהם 28בנוגע וחוה, אדם שם.. שנקברו זוגות ארבע שם "על ,
ולאה" יעקב  ורבקה , יצחק למשנה"29ושרה, עשר "בן יודע  שכבר כפי או לאח"ז, למקרא חמש הבן שילמד [כפי

בזהר  מצינו - בנ"י דכל והאמהות האבות שעברו], בשנים שלמד ענין 30ממה חיבור, מלשון היא ש"חברון"
האחדות.
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ברית". כרתו ושם דוד את בו שהמליכו

ËÈ:צדקנו משיח ע"י לבוא העתידה הגאולה עם גם קשור זה שענין להוסיף, ויש .
הרמב"ם  כפס"ד - עולם" "עד נצחית, מלכות היא דוד והרי 31מלכות מלכות, בכתר זכה דוד שנמשח "כיון :

שנאמר  עולם, עד הזכרים ולבניו לו לעולם 32המלכות העומדים הם דוד בית "מלכי עולם", עד נכון יהי' כסאך
מביתו" המלכות תפסק ישראל, שבטי משאר מלך יעמוד אם אבל . לבית 33. שייך המלכות ענין שעיקר מכיון .
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כו" מבניו שעומד המשניות 37האחרון בפירוש ובלשונו אלא 38, עוד, ולא בלבד", שלמה ומזרע דוד "מבית :

שמי" "דוד המלך: דוד הוא המשיח שמלך חז"ל במדרשי בעצמו"39שמצינו הידוע 40("דוד ובלשון "איש 41), :
בעצמו". דוד הוא שמו צמח

ב"קידוש  שאומרים כפי וקיים", חי ישראל מלך "דוד - הגלות בזמן שבינתיים, בזמן שגם כך, כדי ועד
,42לבנה"

דא"כ: - הבא לעולם וקיים" ש"חי  לומר הכוונה שאין כמ"פ וכמדובר 

הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל שהרי המלך, דוד אצל מיוחד ענין זה אין ענין 43(א) זה אין (ב) ,
לבנה"... ל"קידוש השייך

את  הכולל ישראל", "מלך בתור וקיים" ש"חי אלא עוד, ולא עתה, גם וקיים" ש"חי איפוא, היא, הכוונה
מימיך" שואב עד עציך מחוטב . . נשיכם טפכם . . שבטיכם "ראשיכם בנ"י, לדוד 44כל (א) הדבר שייך ולכן, ,

כמותה" להתחדש עתידים (בנ"י) "שהם - לבנה" ל"קידוש (ב) עולם", "עד היא דוד שמלכות כאמור, ,45המלך,
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וכשמדפדפים  "סידור", השולחן על מונח אעפ"כ, אבל הגאולה... באה לא עדיין מרֿחשון ו' שני ביום אמנם,
במוצאיֿשבת  לעשותו שמהדרים לבנה, שבקידוש מוצאים פ'46ב"סידור", במוצש"ק לבנה בקידוש - (ובנדו"ד

- וקיים" חי ישראל מלך "דוד לומר: וממשיכים כמותה", להתחדש עתידים "שהם אומרים: הבע"ל), לךֿלך
זה... שני ביום גם שלפנ"ז, בימים גם אם כי קידושֿלבנה... בעת במוצאיֿשבת זאת שאומרים בשעה רק לא

הדורות! כל סוף עד ישראל", "מלך  דוד נעשה שבו הראשון הרגע מן

עם  קשור - ברית" כרתו ושם דוד את בו שהמליכו "מקום בחברון, אבינו אברהם שבנה שהמזבח ונמצא,
ברית  כרתו שבנ"י היינו, ברית"), כרתו ("ושם ברית כריתת של ובאופן עולם", "עד דוד, דמלכות הנצחיות ענין

משיחא. מלכא דוד ע"י לבוא העתידה לגאולה עד עולם, עד עליהם שימלוך המלך דוד עם

Î את בו שהמליכו "מקום בחברון, אבינו אברהם שבנה השלישי מהמזבח נפלאה הוראה ללמוד יש  עפ"ז .
צריכים  הגלות בזמן האדם) בעבודת והקרבנות המזבח ענין (כללות העבודה עניני שכל - ברית" כרתו ושם דוד

משיחא. מלכא דוד דוד, דמלכות הענין תוכן עם וחדורים קשורים להיות
: בזה והענין

הרמב"ן  בספרי 47כתב "אמרו במצוות 48: מצויינין היו לארץ, לחוצה הארץ מן אתכם מגלה שאני אע"פ . .
ירמי' אמר וכן . . חדשים עליכם יהיו לא בהם 49שכשתחזרו מצויינין שישראל המצוות אלו ציונים, לך הציבי

ה'". בארץ ליושבים המצוות כל עיקר כי לארץ, כשנחזור עלינו חדשים יהיו שלא כדי . .

בגאולה  - בשלימות המצוות לקיום (סימנים) "ציונים" בבחינת אלא אינו הגלות בזמן המצוות קיום כלומר,
רצונך" "כמצות המצוות קיום יהי' שאז .50העתידה,

הקב"ה, ציווי מפני המצוה קיום עם בבד (בד הרי הזה, בזמן מצוה מקיים יהודי שכאשר מובן, שכן, ומכיון
"ציונים", בבחינת הוא הגלות בזמן המצוות קיום על הקב"ה שציווי בידעו הרי) וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר
יזכה  שבו לזמן וגעגועים תשוקה מתוך הוא המצוה קיום אזי - לארץ" כשנחזור עלינו חדשים יהיו שלא "כדי

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה רצונך", "כמצות השלימות, בתכלית זו מצוה לקיים

את  וממהרים מקרבים ד"ציונים", באופן הגלות בזמן ועבודתינו במעשינו שמוסיפים ככל תליא: בהא והא
הרמב"ם  כפס"ד - והשלימה האמיתית בגאולה רצונך" "כמצות המצוות אחת"51קיום "מצוה הוספת שע"י

לו  וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע אחד), מעשה ועאכו"כ אחד, דיבור אחת, (מחשבה
והצלה". תשועה ולהם

בו  שהמליכו "מקום בחברון, אבינו אברהם שבנה השלישי המזבח - היומי שיעור בסיום מרומז זה וענין
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ענין  ועיקר כללות בו מתבטא שכן, ומכיון אברהם, שבנה המזבחות ענין וחותם סיום הוא השלישי המזבח
סי"ז), (כנ"ל העבודה

שכל  להורות - ברית" כרתו ושם דוד את בו שהמליכו "מקום בחברון, השלישי מזבח דבניית הענין וזהו
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את 52ע בשו" בו שהמליכו "מקום שבחברון, (המזבח משיחא מלכא דוד בביאת - (עיקרם) וחותמם סיומם ,(
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זה  בענין חדורה להיות צריכה הגלות בזמן העבודה גם הרי שכן, ומכיון

והשלימה. האמיתית לגאולה וגעגועים בתשוקה ביטוי לידי בא שהדבר כפי -
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פרע"ח 46) וראה ס"כ. סתכ"ו או"ח טושו"ע רפ"כ. סופרים מס'
פ"ג. יט שער

כה.47) יח, אחרי
יזֿיח.48) יא, עקב

כ.49) לא, ירמי'
ועוד.50) ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה
ה"ד.51) פ"ג תשובה הל'
(52.31ֿ30 הערות לעיל נסמן
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‡Î"ה"מזבח של שענינו לעיל נתבאר השלישי: ביהמ"ק עם גם קשור השלישי שמזבח - יותר ויומתק .
מידי  יוצא ענין אין הרי לזה, נוסף אמנם, האדם. עבודת כללות על קאי עליו) שמקריבים הקרבנות - (שעיקרו

הרמב"ם  ובלשון המקדש, שבבית המזבח הוא: המזבח של שעיקרו - בירושלים,53פשוטו המקדש שנבנה "כיון :
נאמר  שבה המורי', ובהר בלבד בירושלים אלא . . קרבן בהן ולהקריב לה' בית בהן לבנות המקומות כל 54נאסרו

לישראל". לעולה מזבח וזה האלקים ה' בית הוא זה דוד ויאמר
בתיֿמקדשות. דג' המזבחות ג' כנגד הם אברהם שבנה המזבחות שג' לומר, יש ועפ"ז,

ובהקדמה: שבהם. במזבחות דרגות חילוקי גם ישנם - בבתיֿהמקדשות הדרגות לחילוקי ובהתאם

הרמב"ם  כותב - למזבח .55בנוגע . לישראל לעולה מזבח זה שנאמר . . ביותר מכוון מקומו "המזבח :
הימים  בדברי הכין 56ונאמר אשר אביהו לדוד נראה אשר המורי' בהר בירושלים ה' בית את לבנות שלמה ויחל

השכיל" עלי ה' ד"מיד באופן שהיו ביהמ"ק בנין פרטי שאר (ככל היבוסי" ארנן בגרן דוד וממשיך 57במקום .(
המזבח 58הרמב"ם  אברהם בו שבנה המקום הוא . . המזבח ושלמה דוד בו שבנה שהמקום הכל ביד "ומסורת :

ובו  . אזלינן). דמיני' השבת ביום שקראנו (כפי התיבה מן כשיצא נח בו שבנה המקום והוא יצחק, עליו ועקד
חכמים  אמרו נברא, ומשם כשנברא, קרבן הראשון אדם  שכל 59הקריב (ולהעיר, נברא" כפרתו ממקום אדם

הלכות" "הלכות שענינו בספר להלכה הובאו אלו ).60פרטים

הרמב"ם  שממשיך כפי - בתיֿהמקדשות בכל בשוה הוא זה שענין הגולה",61ומובן, בני שבנו ל"מזבח בנוגע
כו"'. המזבח מקום על להן העיד אחד הגולה, מן עמהם עלו נביאים ש"שלשה שני, בבית

ראשון  דבית העילויים כל לאחרי [שכן, דרגות חילוקי ישנם המקדש בית לכללות שבנוגע כשם לאידך, אבל
נאמר  הרי שלמה, בגמרא 62שבנה ומבואר הראשון", מן האחרון הזה הבית כבוד יהי' בית 63"גדול על דקאי

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש שלישי, בית ועאכו"כ דקוב"ה"64שני, "בנינא הרי 65, השלימות], בתכלית שיהי' ,
השלישי. בביהמ"ק השלישי מזבח - היא דמזבח השלימות שתכלית למזבח, בנוגע גם הוא שכן מובן,

וחותם  (סיום העבודה ענין שכללות להורות - בחברון אברהם שבנה השלישי במזבח כאמור, מרומז, זה וענין
המזבח  ענין יהי' כאשר העבודה, לשלימות וגעגועים תשוקה מתוך להיות צריכה דאברהם) המזבחות ענין

השלישי. בביהמ"ק - השלימות בתכלית

·Î הגאולה את וממהרים מקרבים – הגלות בזמן ועבודתינו במעשינו ומרבים שמוסיפים ככל וכאמור, .
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית

סיומו  ובמיוחד לךֿלך, פ' שלישי דיום חומש משיעור שלמדים העבודה בעניני מוסיפים כאשר ובפרט
מקרבים  שעי"ז - ברית" כרתו ושם דוד את בו שהמליכו "מקום בחברון, אברהם שבנה המזבח ע"ד וחותמו,
"דוד  המלך, דוד עם דבנ"י ברית הכריתת של קיומה את ובגלוי, בפועל במוחש, רואים שבו הזמן את וממהרים

משיחא, מלכא דוד וקיים"; חי ישראל מלך

הרמב"ם  כפס"ד כולו, העולם כל על מלך בתור גם אם כי ישראל", "מלך בתור רק המשיח 66ולא שמלך
שנאמר  ביחד, ה' את לעבוד כולו העולם את בשם 67"יתקן כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי

המלוכה" לה' "והיתה אחד", שכם לעבדו .68ה'

שמיא" ענני עם "ארו ומיד, תיכף - אלו ענינים בארץ 69וכל בנ"י כל נמצאים ומיד שתיכף - ובפשטות ,[
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ה"ג.53) פ"א ביהב"ח הל'
א.54) כב, דה"א
רפ"ב.55) שם
א.56) ג, ב'
יט.57) כח, דה"א
ה"ב.58) שם
ח.59) פי"ד, ב"ר
ואילך.60) 143 ע' חי"ט לקו"ש ראה
ה"גֿד.61) שם

ט.62) ב, חגי
ואילך.63) סע"א ג, ב"ב
ובפרש"י.64) יז סו, בשלח
א.65) רכא, ח"ג א. כח, זח"א ראה
ספי"א.66) מלכים הל'
ט.67) ג, צפני'
כא.68) א, עובדי'
א.69) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
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"מקדש  השלישי, בביהמ"ק השלישי המזבח את ורואים הבית, בהר הקודש, בהר הקודש, עיר בירושלים הקודש,
ידיך". כוננו אדנֿי

***

‚Î לימוד גם ישנו רביעי, עד משלישי זה, ליום במיוחד השייך הפרשה מחלק והוראה לימוד על נוסף .
הם  רביעי עד משלישי הפסוקים גם שכן, זה, דיום הפרשה לחלק היא אף השייכת הפרשה, מכללות והוראה

לךֿלך. פרשת מכללות חלק
: קצת אחר ובסגנון

עבידתי"' עביר ויומא יומא ליום 70"כל השייך מיוחדת "עבידתיה" ישנה השבוע מימי אחד שלכל היינו, ,
גם  כולל זה, שבוע לכללות השייכת ה"עבידתיה" גם ישנה זה, דיום הפרטית ה"עבידתיה" על נוסף אמנם, זה.

השבוע. ימי משאר כאחד זה, פרטי יום

גופא  זה ובמשמר שבת", לכל "משמר ל"משמרות", שמתחלקין בביהמ"ק, הכהנים בעבודת - לדבר דוגמא
מימות  אחד ביום עובד ואנשיו אב בית כל שיהי' עד אבות, לבתי משמרו מחלק ומשמר משמר ראש "כל -

שבדבר) הדינים פרטי (ככל שלאחריו", ביום והאחר אחריו, של ביום והאחר ה"משמר"71השבת. ישנו כלומר, .
השבוע. מימי ויום יום לכל אב" "בית גם ישנו לזה, ונוסף זה, דשבוע

ישנה  לזה, ונוסף לשבוע), משבוע (המשתנית השבוע לכל השייכת כללית עבודה שישנה - בנדו"ד ועד"ז
ליום). מיום (המשתנית בשבוע פרטי ליום השייכת פרטית עבודה

ישנה  זה), ליום השייך הפרשה מחלק שלמדים (כפי לךֿלך פ' שלישי דיום הפרטית העבודה על נוסף ובכן,
של  בשמה ביטוי לידי בא שהדבר כפי הפרשה, כללות תוכן - לךֿלך דפ' השבוע כל של הכללית העבודה גם

בלשו  לו יקראו אשר "שמו הקודש"הפרשה. "לךֿלך".72ן פרשת ,

„Î.'גו לך לך ד"ה שיחה) (כעין מאמר .
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רע"ב.70) צד, ח"ג סע"א. רה, זח"א
ה"גֿיא.71) פ"ד בו והעובדים המקדש כלי הל' רמב"ם

ספ"א.72) שעהיוה"א ראה

e"nyz'd ,oeygxn 'f zgiy

"מקדש  השלישי, בביהמ"ק השלישי המזבח את ורואים הבית, בהר הקודש, בהר הקודש, עיר בירושלים הקודש,
ידיך". כוננו אדנֿי

***

‚Î לימוד גם ישנו רביעי, עד משלישי זה, ליום במיוחד השייך הפרשה מחלק והוראה לימוד על נוסף .
הם  רביעי עד משלישי הפסוקים גם שכן, זה, דיום הפרשה לחלק היא אף השייכת הפרשה, מכללות והוראה

לךֿלך. פרשת מכללות חלק
: קצת אחר ובסגנון

עבידתי"' עביר ויומא יומא ליום 70"כל השייך מיוחדת "עבידתיה" ישנה השבוע מימי אחד שלכל היינו, ,
גם  כולל זה, שבוע לכללות השייכת ה"עבידתיה" גם ישנה זה, דיום הפרטית ה"עבידתיה" על נוסף אמנם, זה.

השבוע. ימי משאר כאחד זה, פרטי יום

גופא  זה ובמשמר שבת", לכל "משמר ל"משמרות", שמתחלקין בביהמ"ק, הכהנים בעבודת - לדבר דוגמא
מימות  אחד ביום עובד ואנשיו אב בית כל שיהי' עד אבות, לבתי משמרו מחלק ומשמר משמר ראש "כל -

שבדבר) הדינים פרטי (ככל שלאחריו", ביום והאחר אחריו, של ביום והאחר ה"משמר"71השבת. ישנו כלומר, .
השבוע. מימי ויום יום לכל אב" "בית גם ישנו לזה, ונוסף זה, דשבוע

ישנה  לזה, ונוסף לשבוע), משבוע (המשתנית השבוע לכל השייכת כללית עבודה שישנה - בנדו"ד ועד"ז
ליום). מיום (המשתנית בשבוע פרטי ליום השייכת פרטית עבודה

ישנה  זה), ליום השייך הפרשה מחלק שלמדים (כפי לךֿלך פ' שלישי דיום הפרטית העבודה על נוסף ובכן,
של  בשמה ביטוי לידי בא שהדבר כפי הפרשה, כללות תוכן - לךֿלך דפ' השבוע כל של הכללית העבודה גם

בלשו  לו יקראו אשר "שמו הקודש"הפרשה. "לךֿלך".72ן פרשת ,

„Î.'גו לך לך ד"ה שיחה) (כעין מאמר .
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רע"ב.70) צד, ח"ג סע"א. רה, זח"א
ה"גֿיא.71) פ"ד בו והעובדים המקדש כלי הל' רמב"ם

ספ"א.72) שעהיוה"א ראה

eh wlg zegiy ihewljl jl zyxt

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
...˙Â¯Â„ ‰¯˘Ú" ‰˘Ó‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰

"ÌÏÂÎ ¯Î˘ Ï·˜Â
במשנה  אברהם 1נאמר ועד מנח דורות "עשרה :

מכעיסין  היו הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע
כולם". שכר וקבל אבינו אברהם שבא עד ובאין

ובאין", "מכעיסין היו הדורות עשרת אם להבין: יש
קבל  שאותו להם, המגיע השכר מהו עצמה, במשנה ככתוב

אברהם?

דורות  "עשרה במשנה נאמר כן לפני יתרֿעלֿכן:
הדורות  שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע נח ועד מאדם
– המבול" מי את עליהם שהביא עד ובאין מכעיסין היו
שהרי  מובן, זה דבר כולם". שכר "קבל של התוספות ללא

שכר. שום קבלו לא ובאין", מכעיסין שהיו בגלל

מנח  דורות "עשרה על מדוע יותר, עוד קשה זה לפי
אומרת  ובאין", "מכעיסין היו הם שגם אברהם", ועד

כולם"? שכר ש"קבל המשנה

המפרשים  מלכתחילה 2יש יש אדם שלכל המתרצים,
עדן  בגן "חלקו 3חלק את ומקבל "נתחייב" הוא אם אך ,

חבירו  וחלק חלקו ו"ונוטל ש"זכה", אחר, בא בגיהנם",
עדן" .3בגן

"עשרה  הראשון החלק על קושי מתעורר זה לפי אך
ובאין", "מכעיסין היו הם הרי נח...": ועד מאדם דורות

בדורותיו" "צדיק... היה כך,4ונח אם צריך, היה והוא ,
הדורות) עשרת (של חבירו וחלק "חלקו את לקבל

בגןֿעדן"?

.·
ÂÈÏÚ È˘Â˜‰Â Ï"‰ ˙ÂÏ‡˘Ï ¯·Ò‰‰

מפרשים  לא 5יש שנח כיוון כך: זאת המסבירים

דורו  אנשי על דורו 6התפלל אנשי את לקרב התמסר ולא ,
כראוי  להתנהג עליהם ולהשפיע לא 7לקב"ה הוא לכן ,

כולם". "שכר לקבל כדי דיו "זכה"

– בעולם האלקות את שפרסם אברהם, זאת לעומת
עולם" אֿל ה' בשם שם אל 8"ויקרא אנשים וקירב –

חז"ל  כדברי הפסוק 9הקדושֿברוךֿהוא, הנפש 10על "ואת
כולם". "שכר לקבל זכה הוא ולפיכך בחרן", עשו אשר

דורות  לעשרה שגם נקבל, אם בלתיֿמובן: עדיין אך
יש  אדם לכל (כי מסויים שכר מוכן היה נח ועד שמאדם
מפני  שכרם את קבל לא ונח כדלעיל), עדן, בגן חלק
עדן? בגן חלקם את אפוא קיבל מי לכך, הזכות לו שחסרה

כתוב  כי זה, חלק קבל לא אחד שאף לומר, אפשר אי
עדן  גן ולאחר 11על ולשמרה", לעבדה עדן בגן "ויניחהו

על  השכר לקבלת המקום הוא עדן גן הדעת, עץ חטא
אלו  – "לשמרה" ועל עשה, מצוות רמ"ח אלו – "לעבדה"

לאֿתעשה  מצוות נועד 12שס"ה העדן גן הזה. בעולם
שיישאר  ייתכן לא לכן מסויימת. ולמטרה לתכלית לאדם
חלקם  את הכולל מקום ובמיוחד "פנוי", מקום עדן הגן

ארוכים  ודורות הדורות, עשרת של האנשים כל צריך 13של .
גןֿעדן. של התכלית את שימלא מישהו להיות

נח  ועד שמאדם דורות שלעשרה לומר, הכרחי לפיכך
במה  להבין: יש אך שכר. – חלק שום מלכתחילה היה לא
הקבוצה  מן יותר וגרוע ששונה באופן "מכעיסין" היו הם

דורות"? "עשרה של השניה

.‚
‡˜Â„ ÚÂ„ÓÂ ,‰˘Ó· ˘Â„ÈÁ‰ Â‰Ó :ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜

?˙Â¯Â„ ‰¯˘Ú
 ֿ שהקדושֿברוך שבמשנה, החידוש מהו מובן: אין כן

מפורש  פסוק זהו הלוא אפים"? "ארך הוא "ה'...14הוא :
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מ"ב.1) פ"ה אבות
שם.2) לאבות ופירש"י רע"ב. יונה, רבינו ראה
א.3) טו, חגיגה
נח.4) ר"פ
וראה 5) ואילך. 10 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש כאן. ויטרי מחזור ראה

כו'. כ"כ צדיק הי' לא כו' נח כאן: (ועוד) ור"י רש"י
א.6) טו, ח"ג ב. רנד, א. קו, ב. סז, זח"א
אולי 7) לעולם מבול להביא הקב"ה עתיד להם "אומר הי' שנח ואף

מלמד  אֿב): (קח, ובסנהדרין ה), תנחומא ע"פ – יד ו, נח (פרש"י ישובו"
כו', דורו אנשי עם התעסק לא נח מ"מ: – כו' אותם מוכיח הצדיק נח שהי'

כו' התיבה בנין ע"ד ושאלו אליו כשבאו לקו"ש `fורק (ראה אותם הוכיח
.(96 לקמן ,44 ע' לעיל .27 ע' [המתורגם] ח"ב

ה"ג.8) פ"א ע"ז הל' רמב"ם וראה לג. כא, וירא
יב,9) פרשתנו ותרגום פרש"י ובכ"מ. א. עט, זח"א וש"נ. יד. פל"ט, ב"ר

ובכ"מ. טז. שם, ב"ר רע"ב. י, סוטה גם וראה ה.
שם.10) פרשתנו
טו.11) ב, בראשית
שה"ש 12) לקו"ת וראה ארז"ל). בשם – 2082 ע' (ח"ו בראשית אוה"ת

(פח, תנ"ה שם א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א בראשית. יל"ר ד). (מח,
ב).

ריבוי 13) ערך לפי הוא בג"ע שהחלק – נותנת הסברא בודאי שהרי
לו. שניתנו חייו ימי במשך ה' את עבודתו

יח.14) יד, שלח ו. לג, תשא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zay(iyiy meil)

,úBçeø,gxfna cg`e oetva cg` oebkìáàmdipy m`úçà çeøî £¨¥©©©
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הקודש  ללשון מתורגם
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"ÌÏÂÎ ¯Î˘ Ï·˜Â
במשנה  אברהם 1נאמר ועד מנח דורות "עשרה :

מכעיסין  היו הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע
כולם". שכר וקבל אבינו אברהם שבא עד ובאין

ובאין", "מכעיסין היו הדורות עשרת אם להבין: יש
קבל  שאותו להם, המגיע השכר מהו עצמה, במשנה ככתוב

אברהם?

דורות  "עשרה במשנה נאמר כן לפני יתרֿעלֿכן:
הדורות  שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע נח ועד מאדם
– המבול" מי את עליהם שהביא עד ובאין מכעיסין היו
שהרי  מובן, זה דבר כולם". שכר "קבל של התוספות ללא

שכר. שום קבלו לא ובאין", מכעיסין שהיו בגלל

מנח  דורות "עשרה על מדוע יותר, עוד קשה זה לפי
אומרת  ובאין", "מכעיסין היו הם שגם אברהם", ועד

כולם"? שכר ש"קבל המשנה

המפרשים  מלכתחילה 2יש יש אדם שלכל המתרצים,
עדן  בגן "חלקו 3חלק את ומקבל "נתחייב" הוא אם אך ,

חבירו  וחלק חלקו ו"ונוטל ש"זכה", אחר, בא בגיהנם",
עדן" .3בגן

"עשרה  הראשון החלק על קושי מתעורר זה לפי אך
ובאין", "מכעיסין היו הם הרי נח...": ועד מאדם דורות

בדורותיו" "צדיק... היה כך,4ונח אם צריך, היה והוא ,
הדורות) עשרת (של חבירו וחלק "חלקו את לקבל

בגןֿעדן"?

.·
ÂÈÏÚ È˘Â˜‰Â Ï"‰ ˙ÂÏ‡˘Ï ¯·Ò‰‰

מפרשים  לא 5יש שנח כיוון כך: זאת המסבירים

דורו  אנשי על דורו 6התפלל אנשי את לקרב התמסר ולא ,
כראוי  להתנהג עליהם ולהשפיע לא 7לקב"ה הוא לכן ,

כולם". "שכר לקבל כדי דיו "זכה"

– בעולם האלקות את שפרסם אברהם, זאת לעומת
עולם" אֿל ה' בשם שם אל 8"ויקרא אנשים וקירב –

חז"ל  כדברי הפסוק 9הקדושֿברוךֿהוא, הנפש 10על "ואת
כולם". "שכר לקבל זכה הוא ולפיכך בחרן", עשו אשר

דורות  לעשרה שגם נקבל, אם בלתיֿמובן: עדיין אך
יש  אדם לכל (כי מסויים שכר מוכן היה נח ועד שמאדם
מפני  שכרם את קבל לא ונח כדלעיל), עדן, בגן חלק
עדן? בגן חלקם את אפוא קיבל מי לכך, הזכות לו שחסרה

כתוב  כי זה, חלק קבל לא אחד שאף לומר, אפשר אי
עדן  גן ולאחר 11על ולשמרה", לעבדה עדן בגן "ויניחהו

על  השכר לקבלת המקום הוא עדן גן הדעת, עץ חטא
אלו  – "לשמרה" ועל עשה, מצוות רמ"ח אלו – "לעבדה"

לאֿתעשה  מצוות נועד 12שס"ה העדן גן הזה. בעולם
שיישאר  ייתכן לא לכן מסויימת. ולמטרה לתכלית לאדם
חלקם  את הכולל מקום ובמיוחד "פנוי", מקום עדן הגן

ארוכים  ודורות הדורות, עשרת של האנשים כל צריך 13של .
גןֿעדן. של התכלית את שימלא מישהו להיות

נח  ועד שמאדם דורות שלעשרה לומר, הכרחי לפיכך
במה  להבין: יש אך שכר. – חלק שום מלכתחילה היה לא
הקבוצה  מן יותר וגרוע ששונה באופן "מכעיסין" היו הם

דורות"? "עשרה של השניה

.‚
‡˜Â„ ÚÂ„ÓÂ ,‰˘Ó· ˘Â„ÈÁ‰ Â‰Ó :ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜

?˙Â¯Â„ ‰¯˘Ú
 ֿ שהקדושֿברוך שבמשנה, החידוש מהו מובן: אין כן

מפורש  פסוק זהו הלוא אפים"? "ארך הוא "ה'...14הוא :
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מ"ב.1) פ"ה אבות
שם.2) לאבות ופירש"י רע"ב. יונה, רבינו ראה
א.3) טו, חגיגה
נח.4) ר"פ
וראה 5) ואילך. 10 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש כאן. ויטרי מחזור ראה

כו'. כ"כ צדיק הי' לא כו' נח כאן: (ועוד) ור"י רש"י
א.6) טו, ח"ג ב. רנד, א. קו, ב. סז, זח"א
אולי 7) לעולם מבול להביא הקב"ה עתיד להם "אומר הי' שנח ואף

מלמד  אֿב): (קח, ובסנהדרין ה), תנחומא ע"פ – יד ו, נח (פרש"י ישובו"
כו', דורו אנשי עם התעסק לא נח מ"מ: – כו' אותם מוכיח הצדיק נח שהי'

כו' התיבה בנין ע"ד ושאלו אליו כשבאו לקו"ש `fורק (ראה אותם הוכיח
.(96 לקמן ,44 ע' לעיל .27 ע' [המתורגם] ח"ב

ה"ג.8) פ"א ע"ז הל' רמב"ם וראה לג. כא, וירא
יב,9) פרשתנו ותרגום פרש"י ובכ"מ. א. עט, זח"א וש"נ. יד. פל"ט, ב"ר

ובכ"מ. טז. שם, ב"ר רע"ב. י, סוטה גם וראה ה.
שם.10) פרשתנו
טו.11) ב, בראשית
שה"ש 12) לקו"ת וראה ארז"ל). בשם – 2082 ע' (ח"ו בראשית אוה"ת

(פח, תנ"ה שם א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א בראשית. יל"ר ד). (מח,
ב).

ריבוי 13) ערך לפי הוא בג"ע שהחלק – נותנת הסברא בודאי שהרי
לו. שניתנו חייו ימי במשך ה' את עבודתו

יח.14) יד, שלח ו. לג, תשא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zay(iyiy meil)

,úBçeø,gxfna cg`e oetva cg` oebkìáàmdipy m`úçà çeøî £¨¥©©©
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רש"י  כדברי היא, והכוונה אפים" "לצדיקים 15ארך ,
ולרשעים"?

מתקבל  "כמה 16בפשטות הוא שבמשנה שהחידוש ,
אפים. ֿ ארך הקדושֿברוך כמה עד מוזכר אין בפסוק :"..

"להודיע  המשנה אומרת ולכן אפים". "ארך הוא הוא
"עשרה  אפילו אפו מאריך שהקדושֿברוךֿהוא כמה...",

דורות".

 ֿ שהקדושֿברוך לכך ההסבר אכן, מהו, להבין: יש אך
ההדגשה  מהי דורות"? "עשרה עד אפילו אפו מאריך הוא

דוקא? דורות" "עשרה על

.„
˙ÂÈ˘Ó‰ ¯„Ò È·‚Ï ‰Ï‡˘‰

של  הסדר אחר: ענין הסבר עלֿידי יובן הנ"ל כל
רב  בדיוק קבוע פרק.17המשניות אותו בתוך ובמיוחד ,

"עשרה  על המשנה בין הקשר מהו לשאול: יש שכך, כיוון
מאמרות  "בעשרה הקודמת המשנה לבין מאדם" דורות
הכרונולוגי  הסדר רק הוא הקשר אם העולם..."? נברא
מיד  התחילו נח ועד שמאדם דורות שעשרה הענינים, שבין
את  להקדים צריכה המשנה היתה העולם", ש"נברא לאחר

יותר  המאוחרת שבת 18המשנה בערב נבראו דברים "עשרה
לפני  העולם", "נברא של סופו על הדנה השמשות...", בין

דורות..." "עשרה של .19הזמן

ש"בעשרה  נאמר הקודמת במשנה הוא: לכך ההסבר
אחר: ענין מלמדנו ושזה העולם...", נברא מאמרות
שכר  וליתן העולם... את שמאבדין הרשעים מן "להפרע

העולם". את שמקיימין לצדיקים טוב

סוגי  שני לגבי מכך, הנלמדים הדברים לשני כהמשך
שכר  ליתן ב) שמאבדין... הרשעים מן להפרע [א) בניֿאדם
המשנה  מלמדת להם, ובהתאם שמקיימין...], לצדיקים טוב

הענינים  שני אותם לגבי :20שאחרֿכך,

אלו  דורות עשרה – נח..." ועד מאדם דורות "עשרה א)
 ֿ הקדוש הענישם ולפיכך העולם, את שמאבדין רשעים היו
המבול" מי את עליהם "שהביא – ("להפרע") ברוךֿהוא

אברהם  שבא עד אברהם... ועד מנח דורות "עשרה ב)
"היו  אלו דורות עשרה גם אמנם כולם". שכר וקבל
את  "מקיים" היה אבינו אברהם אבל ובאין", מכעיסין

הללו  הדורות עשרת כל על קיום והביא יצר הוא ,21העולם
כ  "שכר של ענין היה זאת.ולכן קבל והוא ולם",

.‰
Â· "ÏÂÙÈË"‰ ÈÎ¯„ È˙˘Â ,Ú¯‰ È‚ÂÒ È˘· ‰ÓÁÏÓ
זאת, בכל מהו, ברור: הכל לא עדיין זאת, למרות
אצל  שדוקא דורות, עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל
לקבל  כך ועלֿידי "קיום", ליצור יכלו השניה הקבוצה

כולם"? "שכר

הוא: לכך ההסבר

דברים  היו כפשוטן, ישראל, של שבמלחמות כשם
נגד  במלחמה גם כך כשלל, שבזזו דברים והיו שהחרימו

רע  של סוגים שני יש שבעולם יש 22הרע מכך וכתוצאה ,
ל"טיפול" אופנים :24בהם 23שני

טוב. שום בהם שאין לחלוטין, רעים שהם דברים א)
של  לכלל בדומה ולהשמיד, לאבד צריך כאלה דברים

טהרתן" זוהי .25"שבירתן

בלקוטיֿתורה  שמוסבר הפרה,26כפי שריפת בענין
מצד  גמור רע "באמת שהם רעים למעשים רומזת ש"פרה"
אלא  תקנה לה "אין כי הפרה, את שורפים לכן עצמם".
על  המראה האפר רק נשאר העולם". מן והעברתה ביטולה

עצמותו". עצם מצד "רע שאיננו המתאווה", "כח

נראה, שבהם הטוב אין שבגלוי למרות אשר דברים ב)
אלא  לאבדם, אין כך ומשום טוב, ניצוץ זאת בכל בהם יש
שיהפכו  עלֿידי אותם, "יקיימו" אשר עד בהם "לטפל"

חז"ל  ללשון הדומה למצב עד לטוב, מרע :27אותם
בהיתר". לו הציעה באיסור לו שהציעה "מצעות

דורות": "עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל זהו
מוחלט, רע היה נח ועד שמאדם הדורות עשרת של הרע
מן  לגמרי הקב"ה אותם הכחיד לפיכך העולם. את שמאבד

המבול". מי את עליהם "הביא העולם,
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נ,15) ב"ק א. כב, עירובין גם וראה סע"א. קיא, (מסנהדרין שם שלח
תשובה. יעשה שמא שם: תשא ובפרש"י רע"ב).

שם.16) לאבות (להמהר"ל) חיים דרך
בכללי 17) כידוע – כו' סתם ואח"כ מחלוקת בנוגע להלכה ונפק"מ

וב"ב. ב"מ ריש אין), ד"ה א (קב, ב"ק – תוס' וראה הש"ס.
ו.18) משנה
לאבות.19) חיים ודרך אבות נחלת במד"ש, שהקשו כמו
הקודמת.20) שבהערה בס' ראה
כו'.21) החסרונות כל מלא שם: יונה רבינו ראה

ואילך.22) פ"ו תניא – בארוכה
(23– (לתקן) לעשות (צריך) אלקים ברא אשר מלאכתו (מ)כל כמש"נ:

שם. ובפרש"י ו. פי"א, ב"ר
מן 24) רעה חי' ב"והשבתי ו) כו, בחוקותי (ספרא הפירושים ב' ע"ד

אור  יהל וראה יזיקו. שלא משביתן ב) העולם, מן מעבירם א) הארץ":
שם. בחוקותי – להרגצובי – מצפע"נ ולהעיר א. צב, לתהלים (ובמילואים)

מיתתן).25) זהו ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
ואילך.26) ג נט, חקת
א.27) מד, מנחות

jl jl zyxt - zegiyÎihewl

אמנם  אברהם. ועד שמנח הדורות עשרת מכך שונים
מסוג  היה שבהם הרע אך ובאין", מכעיסין היו הם גם
ובכח  אבינו, אברהם בא כאשר לכן, לטוב. להפכו שניתן
עשרת  כל את והשלים תיקן העולם, את "קיים" עבודתו

כולם". "שכר קבל הוא – הדורות

.Â
ÌÏ˘ÂÓ ¯ÙÒÓ Y ˙Â¯Â„ ‰¯˘Ú

לעשרה הטעם עד אפו מאריך שהקדושֿברוךֿהוא לכך
כדלהלן: הוא דורות

רבות  פעמים דובר מספר 28כבר הוא ש"עשר" כך, על
השלמויות  כל את בתוכו שכולל כמו 29מושלם בדיוק .

היפך  של בצד גם הוא כך הקדושה, בצד כך שהדבר
המספר  על בנויה הרע של המלאה השלמות הקדושה.

בחינות  עשר של .30עשר,

לחזרה  ומחכה אפו, הקדושֿברוךֿהוא מאריך לפיכך
והשלמת  מילוי עד כלומר, דורות. עשרה עד בתשובה,
(דורות) הבחינות עשר בכל ובאין" "מכעיסין של המידה

הרע  .31של

.Ê
Â˙„Â·Ú· „ÈÁÈ‰ Ïˆ‡ ˙Ú·Â‰ ˙ÂÚË‰

קטן" "עולם נקרא אדם שתי 32כל שקיימות וכשם ,
שתי  קיימות כך גדול", ב"עולם דורות עשרה של תקופות
ה' בעבודת היחיד, אצל – קטן" ב"עולם אלו "תקופות"

שלו:

תמימים  ימים" "עשרה במשך שקוע אדם כאשר

עלול  הוא לו", "וטוב זאת ובכל רצויים, בלתי בענינים
– עתה כמו מצבו יהיה בהמשך שגם בטעות, לחשוב

לבי  בשרירות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו "והתברך

עתה 33אלך" עד לו שהיה שהטוב המשנה, אומרת כך על .
שהקדושֿברוךֿהוא  מפני הוא השלילית, התנהגותו למרות

אף" מסויים 34"מאריך זמן לאחר ייפסק הוא אך ,35.

"הביא  של באופן עבודתו את לבצע צריך הוא לפיכך

הבלתי  הענינים את לגמרי לבטל – המבול" מי את עליהם

רצויים.

ימים" "עשרה עברו שהרי זו, בעבודה די אין אך

בענינים  מחסור ויש  רצויים, בלתי ענינים של תמימים
"ימים  והרי לפעול, וצריך, יכול, היה שהוא הטובים

שנקבעו 36יוצרו..." ימים של מסויימת כמות יש אדם לכל :

ה'. לעבודת לו

התקופה  השניה, בעבודה לעסוק מוכרח הוא לכן

הימים  ל"קיום" לפעול דורות" "עשרה של השניה
לנהורא" חשוכא "אתהפכא של עבודה עלֿידי – הקודמים

אשר  את גם ומשלים מתקן הוא לאור) החושך (=הפיכת

כולם". שכר "וקבל של לאופן עד שחלפו, בימים החסיר

(d"lyz d`x t"y zgiyn)

•

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

מישראל.28) עשרה לענין – שם ובנסמן ס"ג 282 ע' חי"ג לקו"ש ראה
ש"ב.29) פרדס טו. ג, לשמות ראב"ע
רפ"ו.30) תניא ראה
שם.31) חיים דרך גם ראה
קה"ר 32) פל"א . אדר"נ ועייג "כ ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא

ועוד. ד. א,
יח.33) כט, נצבים
שם.34) ובהנסמן 72ֿ3 ע' לעיל ראה
ואילך.35) פ"ב מי"א ומעין קונטרס בארוכה ראה
ספ"י.36) ה'שי"ת לגני באתי המשך טז. קלט, תהלים



כג jl jl zyxt - zegiyÎihewl

אמנם  אברהם. ועד שמנח הדורות עשרת מכך שונים
מסוג  היה שבהם הרע אך ובאין", מכעיסין היו הם גם
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.Â
ÌÏ˘ÂÓ ¯ÙÒÓ Y ˙Â¯Â„ ‰¯˘Ú

לעשרה הטעם עד אפו מאריך שהקדושֿברוךֿהוא לכך
כדלהלן: הוא דורות

רבות  פעמים דובר מספר 28כבר הוא ש"עשר" כך, על
השלמויות  כל את בתוכו שכולל כמו 29מושלם בדיוק .

היפך  של בצד גם הוא כך הקדושה, בצד כך שהדבר
המספר  על בנויה הרע של המלאה השלמות הקדושה.

בחינות  עשר של .30עשר,

לחזרה  ומחכה אפו, הקדושֿברוךֿהוא מאריך לפיכך
והשלמת  מילוי עד כלומר, דורות. עשרה עד בתשובה,
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הרע  .31של

.Ê
Â˙„Â·Ú· „ÈÁÈ‰ Ïˆ‡ ˙Ú·Â‰ ˙ÂÚË‰

קטן" "עולם נקרא אדם שתי 32כל שקיימות וכשם ,
שתי  קיימות כך גדול", ב"עולם דורות עשרה של תקופות
ה' בעבודת היחיד, אצל – קטן" ב"עולם אלו "תקופות"

שלו:

תמימים  ימים" "עשרה במשך שקוע אדם כאשר

עלול  הוא לו", "וטוב זאת ובכל רצויים, בלתי בענינים
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עתה 33אלך" עד לו שהיה שהטוב המשנה, אומרת כך על .
שהקדושֿברוךֿהוא  מפני הוא השלילית, התנהגותו למרות

אף" מסויים 34"מאריך זמן לאחר ייפסק הוא אך ,35.

"הביא  של באופן עבודתו את לבצע צריך הוא לפיכך

הבלתי  הענינים את לגמרי לבטל – המבול" מי את עליהם

רצויים.

ימים" "עשרה עברו שהרי זו, בעבודה די אין אך

בענינים  מחסור ויש  רצויים, בלתי ענינים של תמימים
"ימים  והרי לפעול, וצריך, יכול, היה שהוא הטובים

שנקבעו 36יוצרו..." ימים של מסויימת כמות יש אדם לכל :

ה'. לעבודת לו

התקופה  השניה, בעבודה לעסוק מוכרח הוא לכן

הימים  ל"קיום" לפעול דורות" "עשרה של השניה
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כד

הערות לספר הזהר, פרשת לך לך

ָסִליק ְוָלא ָנִחית, ְוָתב ְלַאְתֵריּה  ְצַרִים. ּדְ ַעל ַאְבָרם ִמּמִ ַוּיַ
א  ה, ּדָ ְגּבָ ַקְדִמיָתא . . . ַהּנֶ יּה ּבְ ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדַ ָאה ּדְ ְלַדְרָגא ִעּלָ
ְכִתיב  ַקְדִמיָתא ּדִ יּה ּבְ ִאְתֲאִחיד ּבֵ ָאה ּדְ א ִעּלָ ְרּגָ ָדרֹום ּדַ
ק  ִאְתַדּבַ ה, ֲאַתר ּדְ ְגּבָ ה. אּוף ָהָכא ַהּנֶ ְגּבָ ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ

ַקְדִמיָתא )זח"א פג, א( יּה ּבְ ּבֵ

)ויעל אברם ממצרים1, שעלה ולא ירד, וחזר למקומו, 
למדרגה העליונה שנתדבק בה בתחילה . . . הנגבה, זהו 
רוח דרום, מדרגה העליונה שאחז בה בתחילה2, דכתיב3 
הלוך ונסוע הנגבה, אף עתה הנגבה, המקום שנתדבק 

בה בתחילה(.
ביה,  דאתאחיד  נקט  כך  אחר  ביה,  דאתדבק  נקט 

ואחר כך נקט עוד הפעם דאתדבק ביה.
שלש  יש  אור  של  בחינה  בכל  דהנה  לומר,  ויש 
אור  בכלי.  מעולם  נכנס  שלא   - הישר  מקיף  מדריגות. 
 - החוזר  מקיף  שם.  ונשאר  הכלי  בתוך  שנכנס   - פנימי 
האור פנימי נכנס בכלי, וחלק ממנו נשאר בתוכו בבחינת 
אור פנימי, וחלק ממנו, שאין הכלי יכול להכילו, חוזר 

ויוצא ונעשה אור מקיף עליו4.
מתדבק  שהכלי  מקיף,  באור  היא  דביקות  והנה, 
אינו  האור  כי  בו,  שמתאחד  לומר  יתכן  לא  )אבל  בו 
לומר  יתכן  התאחדות  ואילו  הכלי(,  בתוך  בפנימיות 

באור פנימי, שהכלי מתאחד עמו ממש5.
וסדרם של שלש הדרגות באור הוא מקיף הישר, שלא 
ומקיף  בו,  ונשאר  בכלי  פנימי, שנכנס  אור  בכלי,  נכנס 
החוזר, שנכנס בכלי וחוזר ויוצא ונעשה אור מקיף עליו.

וזהו סדר שלשת הלשונות שבזהר הקדוש. דאתדבק 
- אברהם, שהיה כלי לאור החסד, נתדבק במקיף הישר 
פנימי  - אברהם התאחד באור  דאתאחיד  זה.  אור  של 
של חסד, הנכנס בכלי ונשאר בו, שכאן הוא התאחדות 

ממש. דאתדבק - אברהם נתדבק במקיף החוזר.

1( לך לך יג, א )ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו 
הנגבה(.

ימינא(, מדתו  )חסד דרועא  רומז לספירת החסד  רוח דרום שבימין   )2
של אברהם אבינו.

3( שם יב, ט )ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה(.
4( עץ חיים שער המקיפין פ"א. ועיין לקו"ת ראה לד, א )מקיף החוזר 

הוא קיום המצות, ומקיף הישר הוא שמחה של מצוה(. 
תרומה,  פרשת  ריש  בזהר  האמור  ולאתקשרא  לאתדבקא  דרך  ועל   )5
וכמו שכתוב בביאורי הזהר שם )דביקות היא חיבור חיצוני, כמו כאשר 
ידבק האזור אל מתניו; והתקשרות היא חיבור פנימי, כמו ונפשו קשורה 

בנפשו(. 

וזהו דכתיב ויסע אברם – מקיף הישר, הלוך – אור 
פנימי, ונסוע – מקיף החוזר. ולכן הלוך ונסוע מחוברות 
בתוך  מתחלה  היה  החוזר  המקיף  כי  החיבור,  בוא"ו 
הכלי, כמו האור פנימי הנשאר בתוך הכלי, אלא שאחר 

כך יצא לחוץ.
)לקוטי לוי יצחק, לך לך, עמ' מג(

*
ר ָנׁש ַרֲחִמין ֲעֵליּה ּוְלָבַתר ַעל ָאֳחָרא  ֵעי ּבַ ַקְדִמיָתא ִלּבָ ּבְ
ל ְקַהל  ּכָ ּוְבַעד  ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא  ּבְ ֲעדֹו  ּבַ ר  ְוִכּפֶ ְכִתיב  ּדִ

ָרֵאל )זח"א צד, ב( ִיׂשְ

)בתחלה יבקש אדם רחמים על עצמו, ואחר כך על 
חברו, דכתיב6 וכפר בעדו מתחילה, ואחר כך ובעד כל 

קהל ישראל(
חבירו  על  רחמים  כל המבקש  אמרו  בגמרא7  ואילו 
זה  ולמדו  תחילה,  נענה  הוא  דבר,  לאותו  צריך  והוא 

מאיוב ומאברהם.
היא  הבקשה  אם  הוא  בזה  שההפרש  לומר,  ויש 
בינה  הגבורות,  משורש  )היינו  מגבורות  או  מחסדים 
הגבורות  אין  כי  ממותקות,  גבורות  שבה  עילאה8, 

נמתקין אלא בשרשן9(.
טבע  כי  תחילה.  חבירו  על  לבקש  צריך   - מחסדים 
החסד הוא לרחם על הזולת ולהתחסד עמו, ואף המבקש 
צריך להתנהג במדה זו לבקש על הזולת, ולבקש עליו 
תחילה. ואז נענה הוא תחילה, גם כן מדה כנגד מדה, 
הוא הניח את עצמו וביקש על זולתו, לכן מרחמין עליו 
תחילה. וחסדים הם בבחינת המשכה מלמעלה למטה, 
מחבירו  למעלה  הוא  שהמבקש  ומכיון  המים,  כטבע 
ממנו(,  למטה  חבירו  כן  אם  עליו,  מבקש  הוא  )שהרי 
הנה כשמבקש וממשיך לחבירו, על כרחך שנמשך לו 

תחילה.
ובקשת רחמים של אברהם היה מבחינת חסדים, כי 
אברהם מדתו חסד. וכן איוב היה בימי אברהם10, ועבד 
מאהבה11.  שעבד  אברהם  כמו  מאהבה,  הקב"ה  את 
ומפני שבקשת רחמים שלהם היא מחסדים, לכן בקשו 

6( אחרי טז, יז.
7( בבא קמא צב, א. 

8( כמו שכתוב )משלי ח, יד( אני בינה לי גבורה.
9( ראה תניא פל"א.

10( ילקוט ריש איוב.
11( שם. סוטה לא, א. וראה לקוטי תורה להאריז"ל ריש איוב. 

ליקוטים מתורת לוי יצחק 



כה

על חבריהם והם נענו תחילה.

מגבורות - צריך לבקש על עצמו תחילה. כי טבע 
בבחינת  והן  החסדים,  טבע  היפך  הוא  הגבורות 
צריך  ולכן  האש,  כטבע  למעלה,  מלמטה  העלאה 
המבקש, שהוא למעלה מחבירו, לעלות ולהתמתק 
על  יבקש  כך  ואחר  מתחילה,  הגבורות  בשורש 

חבירו שגם הוא יעלה למעלה, וכמובן.
לבינה12,  המלכות  עולה  שאז  הכיפורים,  ביום  ולכן 
שורש הגבורות, הסדר הוא מתחילה וכפר בעדו, ואחר 

כך ובעד כל קהל ישראל.
)לקוטי לוי יצחק, לך לך, עמ' ס(

12( פרי עץ חיים שער יום הכיפורים פ"ג.

ליקוטים מתורת לוי יצחק 

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת ת"ת בית יוסף ישיבה ליובאוויטש

אשר בטרנטה ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל הפ"כ מס' ל"ט.

ולסיומו, בקשת הוראות בענין המקוה.

ברור, אשר ענין מקוה נעלה הוא ביותר וביותר. וכיון שנמצאת היא בבנין הת"ת ישיבת ליובאוויטש 

וגם נתפרסמה בשם ליובאוויטשער מקוה, מובן שיש להשתדל ככל הדרוש שלא רק יסודר הכל בתקונה, 

ככתוב בהפ"כ, אלא שעוד תתפתח וכו', ויתרבה מספר המבקרות כהנה וכהנה.

והרי מכבר עברו תקופת ההתחלה בזה, שרק התחלות קשות, ובפרט בענין כהנ"ל שזכות הרבות 

מסייעתם.

 - הענין  ונפלא  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  נשיאינו  רבותינו  בזה  כמה התענינו  עד  ולהאיר  ולהעיר 

שאפילו אלו מהם שמכמה טעמים לא רצו לפסוק דינים ועד כדי כך, אפילו כשהי' הכרח לפסוק דין, מסרו 

הנוסח לרב שיאמר הוא שכך הוא הדין, יצאו מכלל זה עניני מקוה טהרה, שהתענינו בזה בתשומת לב 

מיוחדה, שלחו שו"ת, הוראות מפורטות וכו' וכו'.

וע"ד הדרוש והרמז והסוד הרי שייכות בין שני הענינים - כי חינוך על טהרת הקודש בהצלחה, ענין 

הכי עיקרי בזה, לידת הולד בטהרה ובקדושה. וק"ל.

ויהי רצון שיבשרו טוב בענינים הכללים והפרטים, שהרי באים אנו מחדש תשרי, חדש השביעי 

המושבע בכל טוב, וכללי הוא לכל השנה, להמשיך הטוב הברכה וההצלחה בכל עניני השנה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



כו
טז  חוברת

מעורפל  עתיד
ע 131כך  לחברו, דומה יום כל הזמן, לו שנגזרה חלף השנים חמש בת הגלות תקופת של סופה להתקרב שהחל ד

בעלי. על

בעירנו  גדולות. בערים לגור הותר לא בעלי של מסוגו ולגולים הסתיימה, לא עדיין אפילו 132המלחמה היה לא

ב"ה  איש בעיר נותר לא מקרובינו מכתבים. בקשרי עמו לעמוד שיכולנו היום 133מי ועד נעשה 134, מה יודעת אינני

בעלי  של מאחיו אחד עבודה.135עמהם. במחנה אסיר הוא אף היה

המקום  מקום. לשינוי קיווינו לפחות עזרי? יבוא מאין – ובכן כוחות; עוד לנו היו לא – כאן לגור להישאר

שם. שהתגורר גוי כל – ובוודאי בקתה, כל ושוב שוב עינינו לנגד לראות לנו קשה ונעשה כבר, עלינו נמאס

יותר. רגוע נעשה האזור היטלר. של הנסוגים מכוחותיו שהתרוקנו לערים שיבה על לחשוב החלו המפונים

לעשות. שרצינו צעד כל על היטב ולדרוש לחקור השלטונות על היה זאת, לעומת אותנו,

בית  של קול
במקצת. המצב הוקל אחד מצד זאת, כל עם יחד

היהודית  לקהילה היא (הכוונה שבעיר ה"קהילה" שבמשרדי נאמר ובו מטשקנט, מברק אלינו הגיע אחד יום

בכורנו  מבננו מברק נמצא אליה) שהופנו השאלות לכל השיבה ומשם זמנית, שם שהשתכנה מוסקבה, ובו 136של ,

כך, על ידעתי אני רק אבל האמת, בעולם אז היה כבר האב (אחי אביו? ואחי הוריו נמצאים היכן שואל: הוא

זאת). העלמתי מבעלי ואילו

מברק  שבועות כמה כעבור קיבלנו ושם כתובתנו, את בחזרה אליו להבריק הורינו המברק קבלת עם מיד

רבה. במידה עינינו אורו – "מוסיא" "מענדל", – עליו המתנוססת בחתימה כשהבחנו ומיד נוסף,

האנגלית  השפה את ידענו לא – המברק של תוכנו כל לשאר אשר להבין; יכולנו החתימה מלות את רק אולם

מהם  איש אולם זרות, לשפות במכון בקורסים שהשתתפו אנשים בסביבתנו היו בו. נאמר מה להבין שנוכל כדי

ללכת  עלי והיה שלם, שבוע נמשכו המברק את עבורנו לקרוא שיוכל מי אחרי החיפושים אנגלית. למד לא

לקרוא  מאמץ, ומתוך בקושי שהצליח, בביתֿספר, מורה שמצאתי עד כמובן, רגלי קילומטרים, ארבעה כך לשם

לנו. חסר שכה קרוב, קול ביתי, קול באוזנינו הצטלצל סוףֿסוף המברק. את עבורי

במקומו  נותר הקושי עיקר אולם מצבנו. הוקל זו ומבחינה מזון, חבילות שתי כבר קיבלנו זמןֿמה כעבור

עוצמתה  במלוא בפנינו עמדה הלאה לעשות מה והשאלה מאוד, עד ורצוצים שבורים היינו כבר היה – לא .

איש. עם בדברים לבוא באפשרותנו

ממקומות  הגולים את לשחרר שלא החלטה שקיימת – רשמית ידיעה לא אםֿכי – שמועה לאוזנינו הגיעה

בניֿאדם. של גדול יישוב בהם שאין למקומות רק לנסוע להם יניחו לאחרֿמכן ושגם המלחמה, סוף עד גלותם

מהמחלה  בעלי סבל אז שכבר נראה לאחרֿמכן, שהסתבר כפי להתרוקן. שלנו הסבלנות מעיין החל זה בשלב

כלֿכך! להם זקוק היה הוא אז ודוקא עוד, עמו היו לא כוחותיו מהעולם. הסתלק שממנה

תש"ד.131) משנת זכרונותיה לתיאור הרבנית חוזרת כאן

דנייפרופטרובסק.132)

הנאצי.133) מהכיבוש להימלט בידם שעלה לומר ― כנראה ― הכוונה

הרשימה).134) כתיבת (זמן תש"ט שנת

שנות 135) לשלוש תש"א תמוז ד' ביום ונידון השלטונות ע"י נעצר תש"ד). כסלו ― (תרמ"ח שניאורסאהן שמואל ר' הרה"ג

ר' הגיע שחרורו לאחר לב. ואיֿספיקת תשישות בשל מגלותו שוחרר תש"ג, א' באדר וחצי, כשנה לאחר שבסיביר. טומסק בעיר

צ'רדז'או  בעיר אליה) הגרמנים פלישת עם מאוקראינה בריחתו (מאז ימים באותם שהתגורר מענדל, מנחם בנו, לבית שמואל

בצ'רדז'או. היהודי בביתֿהעלמין ונטמן בטורקמניסטן נפטר טורקמנבאט). (כיום שבטורקמניסטן

זי"ע.136) אדמו"ר כ"ק
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אשר  ה'  אני  אליו  ויאמר   – ז  טו,  לך  לך 
הארץ  את  לך  לתת  כשדים  מאור  הוצאתיך 

הזאת לרשתה וגו'

איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה  )תוכן: 
בתחיית המתים ישוב אברהם ויירש את הארץ(

וגו'  כשדים  מאור  הוצאתיך  אשר  ה'  אני  אליו  ויאמר  א. 
רצה הקב"ה להראות את אברהם איך בתחיית המתים ישוב 
אברהם ויירש את הארץ. והוא בהזכיר מאמרם ז"ל )ב"ר מט, 
כג( על פסוק ואנכי עפר ואפר, שהוא אילו הרגני נמרוד לא 
הייתי עפר, אילו שרפני אמרפל לא הייתי אפר, הנה שהשוה 
את  לתת  נדרתי  עצמך  את  הלא  יאמר  ובזה  זו.  עם  זו  את 
הארץ, שהוא אחר התחייה. אל תתמה על התחייה מהעפר, 
מן  ממניעתי  ישרפך,  שלא  האש  מן  מניעתי  היא  גדולה  כי 
העפר שלא יכלך. והנה אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים 
כאילו מהיותך אפר החייתיך, ובזה תבטח לתת לך את הארץ 
הזאת לך בעצמך. כי מי שקיימך מהיותך אפר שלא בטבע, 
יקימך מהיות עפר. וזהו אומר לתת לך שהוא לו לעצמו ואין 

זה רק אחר התחייה.
ועל זה השיב ואמר במה אדע כי אירשנה, לומר, הנה אם 
כשתתן אותה לזרעי ימשך קיומה עד אחר התחייה מובטח 
אהי' בזה, אך במה אדע שביני וביני לא יאבדו ברוע בחירתם 
מציאותם  שתפסק  באופן  הגוים,  בין  גם  ומה  הזמן,  באורך 
מהעולם. ומה גם בגליות שנרמזו לו בענין המלכים כמדובר 

למעלה ויבטל ענין התחייה, גם לי גם להם ולא אירשנה.
על כן אמר לו אל תירא כי קחה לי עגלה וכו', והוא מאמרם 
שמעמדת  בבל  זו  משולשת  עגלה  וז"ל,  כג(  מד  )ב"ר  ז"ל 
משולשת  ועז  ובלשאצר.  מרודך  אויל  נבוכדנצר   – שלשה 
ואיל  ואחשורוש.  ודריוש  כורש   – שלשה  שמעמדת  מדי  זו 
משולש זו יון כו'. ותור הגוזל זו הרביעי. והראה לו הוא יתברך 
לא  כי  בתר  לא  הצפור  ואת  יתבתרו.  מלכיות  הארבע  שכל 
יכלו, כמאמרם ז"ל )סוטה ט, א( חצי אכלה בם חצי כלים והם 

אינן כלים.
ושמא תאמר הלא טוב לבטל המלכיות ולא נצטרך תפלה 
ובקשה לינצל מהם. לזה אומר וירד העיט וכו', והוא מאמרם 
ז"ל )ילקוט רמז עו( וירד העיט וכו' הוא דוד, על הפגרים הם 

לכלות  דוד  רצה  כי  ופירושו  אברם.  אותם  וישב  המלכיות, 
לבניו  שבירר  במה  שהוא  אברהם  והשיבו  האומות,  כל 
מלבא  דוד  את  ה'  מנע  כן  ועל  גיהנם,  במקום  המלכיות  את 
בדמים. ויתכן הוא מאמר דוד באומרו )תהלים יח, לח( ארדוף 
ענין  יהי'  וזה  במקומו.  אצלנו  כמפורש  וכו'  ואשיגם  אויבי 
הכתוב וירד העיט הוא דוד, על הפגרים הם הרמוזים בפגרים 

הנזכרים שהם המלכיות.
ומה שאמרתי וישב אותם אברם– את הפגרים – מליפול 
ביד העיט – הוא דוד. הוא כי ויהי השמש לבא וכו' כי שֹם לפניו 
הוא יתברך את המלכיות, הם אימה וכו', ואת גיהנם הוא תנור 
וכו', ובחר אברם במלכיות, שעל ידי כן הי' סיבה שלא נתנם 
נמצא  ישראל,  את  ישעבדו  איך  יכלם  שאם  דוד,  ביד  השם 

בזה כאילו ימנעו בידים.
והענין כי הנה יש שני זמנים, אחד טרם זמן העתיד, שהוא 
ההוא  זמן  ועד  יום.  וערב  לנשף  המתייחס  הגדול  הדין  זמן 
הוא בעוד יום. והנה אשרי מי שטרם יחשך היום ברוגז הדין, 
ואם  מלכיות,  שעבוד  ידי  על  רק  זה  ואין  מפשעיו,  נקי  הוא 
בשמלותם  צרורות  אשמותם  נשארו  מלכיות,  שעבוד  אין 
על שכמם, עד הדין ההוא לידון בגיהנם העתיד. וזהו מאמר 
הכתוב ויהי השמש לבא, רמז אל טרם יחשיך, קודם סוף היום 
של דין הגדול, ואז ותרדמה של נבואה נפלה על אברהם. והנה 
אימה וכו' שהם הארבע מלכיות שיברור, שזה טוב להם, טרם 
יחשך ויצטרכו לדון בגיהנם העתיד – שהוא אחר בא השמש. 
ובהזכירו ביאת השמש, נרמז כי אז גיהנם הנקרא חשך – כמו 
שאמרו ז"ל )שמו"ר יד, ב( על חשך מצרים, ועיקר גיהנם הוא 
תנור עשן כו'– כדי שיברור. ויהי כן על ידי מה שהפיס דעתו 

באומרו ידוע וכו' כאשר יבא ביאורו בס"ד.
ואמר אחרי כן, כי על ידי הבירור נמשך, כי הגיהנם שהעביר 
במשעבדים.  ישלוט  השעבוד,  את  שבירר  מה  ידי  על  לפניו 
הי',  ועלטה  באה  השמש  ויהי  יז(  )לקמן  באומרו  שרמז  וזהו 
כי אז בזמן ההוא שכבר בא השמש ועטלת הדין באה,  רמז 
יהי'  עליו,  עבר  אשר  העתיד  גיהנם  הוא  עשן  תנור  והנה  אז 
בין הגזרים האלה הם האומות ולא על ישראל, כי בירר לבניו 

השעבוד.
תורת משה –להאלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך לך



jlכח jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn 'd oey`x mei ß

áé(à)Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiåEzãìBnîe Eöøàî ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬¦«©§§−
éáà úéaîe:jàøà øLà õøàä-ìà E ¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬©§¤«¨

i"yx£EÏŒCÏ∑,ּגדֹול לגֹוי אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת ּבעֹולם להנאת טבע ׁשאֹודיע ועֹוד לבנים, זֹוכה אּתה אי .וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

ּוּוּוּולטלטלטלטֹוֹוֹוֹובתבתבתבת א)להנאתלהנאתלהנאתלהנאת יב, לפרׁש:(רש"י מּיד.הנאההנאההנאההנאהיׁש הּבאה חּיּובית ּתֹוצאה לאחר טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה- הּבאֹות חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבפעל: ארע ׁשּכן מּפני "ּב"ל הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י ממממּיּיּיּידיתדיתדיתדיתזמן. ּומקֹום הנאההנאההנאההנאה מקֹום, ׁשל אף חרֹון ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

זרה. עבֹודה זמןזמןזמןזמןׁשל לאחרלאחרלאחרלאחר ּכנען.טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה לארץ והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא - אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(á):äëøa äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ ּוממעטת הּממֹון את ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּללּו, ּברכֹות לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, הּׁשם.את ועל הּממֹון ועל הּבנים, על "ואגּדלה (ׁשהבטיחֹו וזהּו: אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

יׁשן ":ׁשמ ּברׁש"י אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. ,ואיל מּכאן אברם, ׁשמ עכׁשו ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף ּבממֹון ∑EÎ¯·‡Â.)הריני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ«¬»∆¿ְָ
רבה) Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑ את ּתבר אּתה ּומעכׁשו, ונח, לאדם ּברכּתי ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות הּברכֹות ∆¿≈¿»»ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתחּפץ רבה)אׁשר אברהם.(בראשית אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ּגדֹול", לגֹוי ואע ׂש" אחר: ּדבר ׁשאֹומרים:. זהּו ,"ואברכ" ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּברכה", "והיה ל ֹומר: ּתלמּוד ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול יעקב. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק. ְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאלהי

ּבהם  ולא חֹותמין ּב.Eˆ¯‡Ó∑ עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא אביו עם מּׁשם יצא ּכבר והלא ְְְִֶָֹ≈«¿¿ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
אבי מּבית וצא ‡¯‡j.מּׁשם ¯L‡∑ ּבעיניו לחּבבּה ּכדי מּיד, הארץ לֹו ּגּלה ּדּבּור לא ּכל על ׂשכר לֹו ולתת ְִִִֵֵָָ¬∆«¿∆»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא כב)ודּבּור. ּבֹו(בראשית ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,יחיד את ,ּבנ אׁשר (שם)"את ההרים אחד "על : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא ."אלי ג)אמר אלי(יונה ּדֹובר אנכי אׁשר הּקריאה את אליה "ּוקרא :". ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(â)éëøáî äëøáàåúçtLî ìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ
:äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£E· eÎ¯·Â∑,ׁשּבּמקרא "ּב "ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר אדם ּפׁשּוטֹו: וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מֹוכיח: מח)וזה יׂשראל (בראשית יבר וכמנּׁשה "ּב ּכאפרים אלהים יׂשימ עזרא עזרא עזרא עזרא ."לאמר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(ã)èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®
:ïøçî Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−¥«¨¨«

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
ïøçá eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´§¨®¨

:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©
i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑ ּומעלה הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר אברם הּׁשכינה: ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: ּכמֹו)לכ להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו לא):. עׂשה "(שם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
קנין, לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל כא)את וכֹונס (במדבר קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

CÚ¯‡Óא  CÏ ÏÊÈ‡ Ì¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ≈»≈«¿»
:CpÊÁ‡ Èc ‡Ú¯‡Ï Ce·‡ ˙ÈaÓe C˙e„liÓeƒ«»»ƒ≈¬¿«¿»ƒ«¬ƒ»

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

a¯ה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`EÏ CÏ ּבאּור ועֹודּנּו לאברהם, צּוה הּׁשם . ∆¿ְְְְִֵֶַַָָָ
ּגם  מֹולדּתֹו, ּומקֹום ארצֹו ׁשּיעזב ְְְְֲִֶַַַַַֹּכׂשּדים
אחר  ׁשּתרח הּׁשם ׁשּידע והּטעם אביו. ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבית 
ותרח  ּבחרן. יׁשב ּכנען ארץ אל ללכת ְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיצא 

אברהם  ׁשּיצא ׁשנה ׁשּׁשים אחר עד מת ְִִֵֶַַַַָָָָָָֹלא
ׁשניו  ּפרׁש לא הּכתּוב רק מחרן, אביו ִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹמּבית
אׁשר  ׁשאמר ואחר ּכׂשּדים. מאּור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָּבצאתֹו

j‡¯‡וּיצאּו ּכתּוב ּכן ּכי הּסֹוד לֹו ּגּלה , «¿∆»ְִִֵֵַַָָ

הּוא  אראּך טעם יהיה אֹו ּכנען. ארצה ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָללכת
רֹואה  אּתה אׁשר הארץ ּכל את ּכי לֹו ֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאמר

אּתנּנה: ְְֶֶָל
bEÈÎ¯·Ó:רּבים .EÏl˜Óe:יחיד . ¿»¬∆ִַ¿«∆¿ִָ

jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּיירתירתירתירת ווווׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים,,,, אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירררר ה)אברהםאברהםאברהםאברהם יב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מאׁשר  אחר ּדין יׂשראל ּבני על חל ּתֹורה מּתן ׁשּלפני מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאין
אּלא  עצמם. על קּבלּו ׁשהם חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). מילה, מצות - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻעל

היא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשכינה כינה כינה כינה הּכּונה ּכּכּכּכנפינפינפינפי ּתּתּתּתחתחתחתחת ּגּיּור.ׁשׁשׁשׁשהכניסןהכניסןהכניסןהכניסן ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם עזרא עזרא עזרא עזרא , אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(å)äøBî ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´¤®
:õøàa æà éðòðkäå§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑לתֹוכּה ÌÎL.נכנס ÌB˜Ó „Ú∑ ּבׁשכם להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על ‡ÔBÏ.להתּפּלל ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿¿∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ≈
‰¯BÓ∑ הּתֹורה ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, והר ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, ı¯‡a.הּוא Ê‡ ÈÚk‰Â∑ היה ∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿«¬ƒ»»»∆ָָ

יׂשראל  ארץ את וכֹובׁש ׁשּנאמר:הֹול לבניו, הארץ  את נח ּכׁשחּלק נפלה ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל (בראשית מּזרעֹו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשלם",יד) מל צדק ׁשהם "ּומלּכי ,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", הארץ את אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשם  ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .מּזרעֹו אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַ

(æ)õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל על עזרא עזרא עזרא עזרא .ארץ אבןאבןאבןאבן «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈

:ýåýé íLa§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡ ˙È·Ï Ì„wÓ∑,אל ּבית ׁשל ׁשּנאמר:ּבמזרחּה הּוא ּבמערבֹו, אל ּבית נמצאת ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּים" אל ׁשּלֹו∑‡‰Ï‰."ּבית את ּכ ואחר אׁשּתֹו, אהל את נטה ּבּתחּלה ּכתיב, רבה)אהלּה ÌLŒÔ·iÂ.(בראשית ִֵֵָ»√…ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ«ƒ∆»
ÁaÊÓ∑,עכן עון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין עליהם נתנּבא ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .והתּפּלל אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈«ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑,הּנגּבה מּסעיו וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע יֹותר, אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ירּוׁשלים. לצד והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ּביׁשעיה (ללכת ּפרׁש ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ׁשהיא )ּפרּוׁש: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל רבה)ּבחלקֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .(בבראשית אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

‡Ïח  ˙È·Ï Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡ ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

dÌLeÎ¯:רב רכּוׁשם היה ּכי מקנה.וכן .˙‡Â ¿»ְְְִִֵֶָָָָ¿∆
LÙp‰אֹו ּבית. ילידי עבדים .eNÚ.קנּו ּכמֹו . «∆∆ְֲִִִֵַָ»ְָ

אֹומרים, ויׁש הּזה. החיל את לי עׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוכן
וטעם  הּׁשם. את לעבֹוד האמת ׁשהֹורם ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָהּנפ ׁשֹות

˙ÎÏÏ e‡ˆiÂ:הּׁשם אמר אׁשר הּמקֹום אל . «≈¿»∆∆ֲֵֶֶַַַָָ
eÌÎL ÌB˜n‰ ‰Ê Ìb ּכי ּכן קראֹו מׁשה . «∆«»¿∆ְִֵֶָֹ

אברהם: ּבימי היה לא אלה ‡ÔBÏׁשכם ּכמֹו . ְְִֵֶַָָָָֹ≈ְֵָ
ּפארן: איל ּכמֹו ׂשדה, אֹומרים ויׁש עצים. ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָוהם 

‰¯BÓ ּברית ּבעל ממרא ׁשהּוא אֹומרים יׁש . ∆ְְְִִֵֵֶַַַ
מֹורה  אלֹון ויהיה אחר, ׁשהּוא ויּתכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָאברם.

מקֹום: ı¯‡aׁשם Ê‡ ÈÚk‰Â ׁשארץ יּתכן . ֵָ¿«¿«¬ƒ»»»∆ִֵֶֶֶָ

ּכן  אינּנּו ואם אחר. מּיד ּכנען ּתפׂשּה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכנען
יּדם: והּמׂשּכיל סֹוד, לֹו ְְִִֵַַֹיׁש

f'‰ ‡¯iÂ,נפעל מּבנין והּמּלה נב ּואה. ּבדר . «≈»ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ
הּדגׁש ּתחת והרי''ש הּיּו''ד ּבין הּנעלם ְְֱֵֵֵֶַַַַַַַָָָוהּנח
נפעל: נּו''ן להתּבּלע ּברי''ׁש להיֹות ְְְְִִִֵֵַַַָָָהראּוי

ÂÈÏ‡ ‰‡¯p‰.הּנזּכר מהּבנין הּתאר ׁשם . «ƒ¿∆≈»ְְִִֵֵַַַַָָֹ
נעׂשה: היה ואׁשר ְֲֲֶֶַַָָָוכמֹוהּו

g˜zÚiÂ ּפעל והּוא הּנֹוסף, הּכבד מהּבנין . ««¿≈ְְִֵֵַַַַָָָֹ
עֹומד.והּפעּול  מּמקֹומֹו צּור וּיעּתק ּכי ְְְִִֵֵֵַַַָיֹוצא.

וטעם וּיט: ּפעּול הּוא וגם .zÚiÂ˜אהלה ְְֳֵַַַַָָֹ««¿≈
יּו''ד: אחר נעלם והּנח נּו''ן ËiÂוּיּסע. ּתחת . ְְִֶַַַַַַַ«≈ַַ

ּוׁשניהם  נצחם. וּיז וכן הּפעל. ּפ''א ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהּוא
וטעם יֹוצאים: ּכי ÌiÓּפֹועלים מּמערב. . ְְֲִִַַƒ»ֲִִַָ

הּספרּדי. הּגדֹול הּים הּוא יׂשראל ארץ ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָלּמערב
הארץ  היא רחֹוקה ּכי אֹוקינֹוס ים ְְְִִֵֶֶָָָָָואינּנּו
אל  ּבית מ ּמזרח נסע וה ּנה מּמּנּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּנזּכרת 
וטעם  למחנהּו: מזרח העי ׁשב עד ְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָמערבה

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ אדם ּבני קריאת אֹו ּתפּלה . «ƒ¿»¿≈ְְְִִֵַָָָ
הּׁשם: ֲֵַַלעבֹוד

h‰a‚p‰ ארמית ּבלׁשֹון ּכן ּדרֹום.ונקרא  ּפאת . «∆¿»ְְְְֲִִֵַָָָָ
החם  ּומרב חם ּדרֹום צד ּכי מּיא, ְִִֵַַַַָָֹֹנגיבּו

נתּתני: הּנגב ארץ ּכי טעם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָייבׁש.וכן
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ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּיירתירתירתירת ווווׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים,,,, אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירררר ה)אברהםאברהםאברהםאברהם יב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מאׁשר  אחר ּדין יׂשראל ּבני על חל ּתֹורה מּתן ׁשּלפני מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאין
אּלא  עצמם. על קּבלּו ׁשהם חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). מילה, מצות - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻעל

היא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשכינה כינה כינה כינה הּכּונה ּכּכּכּכנפינפינפינפי ּתּתּתּתחתחתחתחת ּגּיּור.ׁשׁשׁשׁשהכניסןהכניסןהכניסןהכניסן ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם עזרא עזרא עזרא עזרא , אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(å)äøBî ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´¤®
:õøàa æà éðòðkäå§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑לתֹוכּה ÌÎL.נכנס ÌB˜Ó „Ú∑ ּבׁשכם להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על ‡ÔBÏ.להתּפּלל ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿¿∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ≈
‰¯BÓ∑ הּתֹורה ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, והר ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, ı¯‡a.הּוא Ê‡ ÈÚk‰Â∑ היה ∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿«¬ƒ»»»∆ָָ

יׂשראל  ארץ את וכֹובׁש ׁשּנאמר:הֹול לבניו, הארץ  את נח ּכׁשחּלק נפלה ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל (בראשית מּזרעֹו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשלם",יד) מל צדק ׁשהם "ּומלּכי ,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", הארץ את אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשם  ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .מּזרעֹו אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַ

(æ)õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל על עזרא עזרא עזרא עזרא .ארץ אבןאבןאבןאבן «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈

:ýåýé íLa§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡ ˙È·Ï Ì„wÓ∑,אל ּבית ׁשל ׁשּנאמר:ּבמזרחּה הּוא ּבמערבֹו, אל ּבית נמצאת ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּים" אל ׁשּלֹו∑‡‰Ï‰."ּבית את ּכ ואחר אׁשּתֹו, אהל את נטה ּבּתחּלה ּכתיב, רבה)אהלּה ÌLŒÔ·iÂ.(בראשית ִֵֵָ»√…ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ«ƒ∆»
ÁaÊÓ∑,עכן עון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין עליהם נתנּבא ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .והתּפּלל אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈«ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑,הּנגּבה מּסעיו וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע יֹותר, אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ירּוׁשלים. לצד והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ּביׁשעיה (ללכת ּפרׁש ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ׁשהיא )ּפרּוׁש: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל רבה)ּבחלקֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .(בבראשית אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

‡Ïח  ˙È·Ï Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡ ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

dÌLeÎ¯:רב רכּוׁשם היה ּכי מקנה.וכן .˙‡Â ¿»ְְְִִֵֶָָָָ¿∆
LÙp‰אֹו ּבית. ילידי עבדים .eNÚ.קנּו ּכמֹו . «∆∆ְֲִִִֵַָ»ְָ

אֹומרים, ויׁש הּזה. החיל את לי עׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוכן
וטעם  הּׁשם. את לעבֹוד האמת ׁשהֹורם ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָהּנפ ׁשֹות

˙ÎÏÏ e‡ˆiÂ:הּׁשם אמר אׁשר הּמקֹום אל . «≈¿»∆∆ֲֵֶֶַַַָָ
eÌÎL ÌB˜n‰ ‰Ê Ìb ּכי ּכן קראֹו מׁשה . «∆«»¿∆ְִֵֶָֹ

אברהם: ּבימי היה לא אלה ‡ÔBÏׁשכם ּכמֹו . ְְִֵֶַָָָָֹ≈ְֵָ
ּפארן: איל ּכמֹו ׂשדה, אֹומרים ויׁש עצים. ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָוהם 

‰¯BÓ ּברית ּבעל ממרא ׁשהּוא אֹומרים יׁש . ∆ְְְִִֵֵֶַַַ
מֹורה  אלֹון ויהיה אחר, ׁשהּוא ויּתכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָאברם.

מקֹום: ı¯‡aׁשם Ê‡ ÈÚk‰Â ׁשארץ יּתכן . ֵָ¿«¿«¬ƒ»»»∆ִֵֶֶֶָ

ּכן  אינּנּו ואם אחר. מּיד ּכנען ּתפׂשּה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכנען
יּדם: והּמׂשּכיל סֹוד, לֹו ְְִִֵַַֹיׁש

f'‰ ‡¯iÂ,נפעל מּבנין והּמּלה נב ּואה. ּבדר . «≈»ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ
הּדגׁש ּתחת והרי''ש הּיּו''ד ּבין הּנעלם ְְֱֵֵֵֶַַַַַַַָָָוהּנח
נפעל: נּו''ן להתּבּלע ּברי''ׁש להיֹות ְְְְִִִֵֵַַַָָָהראּוי

ÂÈÏ‡ ‰‡¯p‰.הּנזּכר מהּבנין הּתאר ׁשם . «ƒ¿∆≈»ְְִִֵֵַַַַָָֹ
נעׂשה: היה ואׁשר ְֲֲֶֶַַָָָוכמֹוהּו

g˜zÚiÂ ּפעל והּוא הּנֹוסף, הּכבד מהּבנין . ««¿≈ְְִֵֵַַַַָָָֹ
עֹומד.והּפעּול  מּמקֹומֹו צּור וּיעּתק ּכי ְְְִִֵֵֵַַַָיֹוצא.

וטעם וּיט: ּפעּול הּוא וגם .zÚiÂ˜אהלה ְְֳֵַַַַָָֹ««¿≈
יּו''ד: אחר נעלם והּנח נּו''ן ËiÂוּיּסע. ּתחת . ְְִֶַַַַַַַ«≈ַַ

ּוׁשניהם  נצחם. וּיז וכן הּפעל. ּפ''א ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהּוא
וטעם יֹוצאים: ּכי ÌiÓּפֹועלים מּמערב. . ְְֲִִַַƒ»ֲִִַָ

הּספרּדי. הּגדֹול הּים הּוא יׂשראל ארץ ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָלּמערב
הארץ  היא רחֹוקה ּכי אֹוקינֹוס ים ְְְִִֵֶֶָָָָָואינּנּו
אל  ּבית מ ּמזרח נסע וה ּנה מּמּנּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּנזּכרת 
וטעם  למחנהּו: מזרח העי ׁשב עד ְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָמערבה

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ אדם ּבני קריאת אֹו ּתפּלה . «ƒ¿»¿≈ְְְִִֵַָָָ
הּׁשם: ֲֵַַלעבֹוד

h‰a‚p‰ ארמית ּבלׁשֹון ּכן ּדרֹום.ונקרא  ּפאת . «∆¿»ְְְְֲִִֵַָָָָ
החם  ּומרב חם ּדרֹום צד ּכי מּיא, ְִִֵַַַַָָֹֹנגיבּו

נתּתני: הּנגב ארץ ּכי טעם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָייבׁש.וכן
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(é)ãáë-ék íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈¦«¨¥¬
:õøàa áòøä̈«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑ ללכת לֹו ׁשאמר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ל  מּׂשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ מּמּנה אל עזרא עזרא עזרא עזרא .צאת אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àé)éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§

i"yx£ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ ידי על ּבּה הּכיר ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר לא עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּביפיּה. עמדה וזאת מתּבּזה, אדם הּדר טרח ידי ׁשעל העֹולם מנהג אחר: ּדבר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמעׂשה.

אּת, מראה יפת ּכי רּבים ימים זה ידעּתי ,יפי על לדאג ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה ּבין "הּנהֿנא" ּבאים אנּו ועכׁשו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
יפה, ּבאּׁשה הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ּומכערים, ׁשחרים לֹו:אנׁשים יט)ודֹומה סּורּו(בראשית אדֹוני נא "הּנה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .נא" אבןאבןאבןאבן ָ

(áé)eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàŸ¦−§Ÿ¨¬§©«

(âé)äúéçå Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬
:Cììâa éLôð©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מּתנֹות יּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 487 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zAWA dlFgl dhigW xYd¤¥§¦¨§¤§©¨

אאאאּתּתּתּת אחתיאחתיאחתיאחתי יג)אמריאמריאמריאמרי־־־־נאנאנאנא (יב, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָֹֹ ְְְְִִִִָָָָֹֹ
ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטין פליאה)מּכאן (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

ּדׁשפיכּות  האּסּור על ויעברּו אֹותֹו, יהרגּו ׁשהּמצרים לאברם ליּה מנא לחּדּודי: - הּקׁשיא ּובהקּדים הּמדרׁש, ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻויׁש
אּלא  עברה ּיעברּו לא ההריגה ּדבמעׂשה הּוא, הּתרּוצים ואחד איׁש? אׁשת - עריֹות ּדגּלּוי האּסּור על לעבֹור ׁשּלא ּבכדי ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּדּמים,
הּמדרׁש ולֹומד – עריֹות ּגּלּוי על עֹוברים ּוביאה ּביאה ּבכל הרי חי, עֹודּנּו ואברם ׂשרה, את ּכׁשּיּקחּו מה־ּׁשאין־ּכן אחת. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּפעם
וכּזית, ּכזית ּכל על עֹובר ׁשּבנבילה הּנ"ל, ּומּטעם נבלה. נאכילּנּו אֹומרים ואין ּבׁשּבת לחֹולה ׁשֹוחטין אׁשר ּבחֹולה, ּדא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבכגֹון

אחד. אּסּור אּלא עֹובר ׁשאינֹו ּבׁשחיטה שכח)מה־ּׁשאין־ּכן סימן אורח־חיים רבינו בשלחן־ערוך הובא .(ר"ן, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
אּסּור  הּוא ּדבׁשניהם ּבחמרתם, ׁשוים היּו - עריֹות וגּלּוי ּדּמים ׁשפיכּות - האּסּורים ׁשני אברם אצל הרי הּדמיֹון, מה ּתאמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻואם

מיתה? אּסּור ּדֹוחה לאוין ׁשרּבּוי לן ּומנא לאו, אּסּור הּוא נבלה אכילת ואּלּו מיתה, אּסּור הּוא ׁשּבת חּלּול ּבחֹולה, א ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמיתה.
נהרג  אינֹו ּדבן־נח ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה על־ידי ּדמיתה, האּסּור חמר ללא עריֹות ּגּלּוי על לעבֹור יכֹולים היּו ּדבאמת לֹומר, ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹויׁש

העריֹות. מן עצמן ּגדרּו ׁשּבני־נח העֹולם, ּבאּומֹות אפילּו יעׂשה לא וכן הּדבר. ׁשּמכער רק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹעליה,
ּוכדין  יאּוׁש, ּבגדר זה הרי מהם אֹותּה למנע יכֹול היה ולא ּבחזקה, אֹותּה לֹוקחים הּמצרים היּו ּדאם אחר: ּבאפן לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹעֹוד

א)לסטים קיד, קמא ּבגט (בבא צר ואין מּזה, זֹו ׁשּפֹורׁשים על־ידי הּוא הּגרּוׁשין חלּות ּדבבני־נח ּבזה, מתּגרׁשת ׁשהיתה לֹומר ויׁש . ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מכער. ּדבר אם ּכי איׁש אׁשת אּסּור ּבזה ואין -ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ

מּכאן  (ּכּנ"ל), קּלים אּסּורים רּבּוי - עריֹות ּגּלּוי על ולא אחד, אּסּור - ּדּמים ׁשפיכּות על לעבֹור מעדיפים היּו ׁשהּמצרים ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּומּזה
לאוין. רּבּוי – נבלה אֹותֹו מאכילין ואין מיתה, אּסּור – ּבׁשּבת לחֹולה עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשּׁשֹוחטים אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ÌÈ¯ˆÓÏי  Ì¯·‡ ˙Áe ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא  ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

È‡¯ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

ÈÏיג  ·ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

iı¯‡a ·Ú¯ È‰ÈÂ:ּכנען ּבארץ . «¿ƒ»»»»∆ְְֶֶַָ
`i·È¯˜‰ ¯L‡k מהּפעלים הּוא אֹו מחנהּו. . «¬∆ƒ¿ƒְֲִֵֵַַָ

ויעמדּו: ׁשּיצאּו ּפעלים יּמצאּו ּכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָָהעֹומדים .
זקנּתי.אֹוי ‡ּומּלת נא הּנה וכן עּתה ּכמֹו . ִַ»ְְְִִֵֵַַָָָ

וטעם  יׁשמעאל: ּבלׁשֹון הפּוכה והיא לנּו. ְְְְֲִִִֵַַָָָָנא
ÈzÚ„È ‡ ‰p‰,ּבארצּה ׂשרה ּכיפי ׁשהיה . ƒ≈»»«¿ƒְְִִֶַָָָָָ

ּכמֹוה.ּכי  היה לא הּנגב וארץ ּבמצרים ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹרק
וטעם האויר. ּבעבּור מׁשּתנֹות C˙‡Âהּצּורֹות ְְֲֲִִַַַַַָ¿…»

eiÁÈּכי צרכי ּכל ל היּו:ׁשּיּתנּו רעבֹון ימי ¿«ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
zNn d`aE biz‡ È˙BÁ‡ ּבעבּור מלעיל . ¨¨¦©¬ƒ»¿ְֲִֵַ

הראׁשֹון. ּבאֹות ׁשּלאחריה ּבּמּלה הּטעם ְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָהיֹות 
ודגׁשּות  הּלׁשֹון: מׁשּפט וזה לילה. קרא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָוכן

jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e ipy meil inei xeriy

ß oeygxn 'e ipy mei ß

(ãé)äMàä-úà íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ¤¨´¦½̈
:ãàî àåä äôé-ék¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם לֹומר לֹו ידי היה ועל ּבתבה, אֹותּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה, «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את .ׁשּתבעּו ְְְֶֶֶֶַָָָָ

(åè)çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬
:äòøt úéa äMàä̈«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם לּמל'הּללּוה זֹו 'הגּונה עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹומר: אבןאבןאבןאבן «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑לֹו קׁשה ׁשהּתׁשמיׁש לקה, ראתן רבה)ּבמּכת B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑,'ּביתּה אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: «¿««¿ְְֲִֶֶַַַַַָָָָ¿∆≈ְְְֱֵֵַַַ
יׁשן ( ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות È¯N.)ּומדרׁשֹו: ¯·c ÏÚ∑.ּדּבּורּה ּפי מּכה על והּוא !ה :לּמלא עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹומרת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ«¿«»«ְְִִֶֶֶַַַַַָָ

(çé)änì él úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨¦®¨µ¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äzòå äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®§©¾̈
:Cìå ç÷ EzLà äpä¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ׁשטּופי ׁשהּמצריים ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"לפני ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הם, כג)זּמה זרמתם (יחזקאל סּוסים עזרא עזרא עזרא עזרא .""וזרמת אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑,אֹודֹותיו ּולׁשמרֹועל 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשלחֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מּגזרת ‡zּתי''ו אּתה ּכי הנּו''ן ּבהתּבּלע . ַ»¿ְְְִִִִֵַַַַַָ
אם CÏÏ‚a.C¯e·Ú·eאני: ּכי יבאּו לא . ֲִƒ¿»≈«¬≈ִִָֹֹ

טעם: סר הּוא הּבי''ת הּמסיר ְִֵֵֵַַַַַַַָּבּבי''ת.וה ּׂשר
ÈÏוטעם ·ËÈÈ ּכתּוב וכן ּומנחה. ּדֹורֹון . ְַַƒ«ƒְְִֵָָ

ּבעבּורּה: היטיב ְְֲִֵַַָָּולאברם
eheÏÏ‰ÈÂ על להקל  הראׁשֹון הלמ''ד קל . «¿«¬ְִֵֵַַַָָָ

ואתּפללה  וכמֹוהּו להּדגׁש. ראּוי והּוא ְְְְְִֵֶַַָָָָָָהּלׁשֹון,
‰‡M‰ּבדניאל: ÁwzÂ.הּנֹוסף הּכבד מהּבנין . ְִֵָ«À«»ƒ»ְִֵֵַַַָָָ

וּתׁשלכי: והשלם נמצא לא ְְְְִִִַָֹֻואם

fi‰Ú¯t ˙‡ '‰ ÚbÈÂ.È¯N ¯·c ÏÚּכמֹו . «¿««∆«¿…«¿«»«ְ
הּדבר: זה על והּטעם ְֲֶַַַַַַָָּבעבּור.

zNnE giz„b‰:הּנּוני''ן מּבעלי . ¦©ƒ«¿»ֲִִֵַַ
mrhe hi‰M‡Ï ÈÏ d˙B‡ Áw‡Âׁשּלקחּה . §©©»∆«»ƒ¿ƒ»ְֶָָ

עליו  הביא והּׁשם ע ּמּה. ולׁשּכב אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָלהיֹותּה
הּׁשם  ׁשלחם  והּנגעים ּבּה. יּגע ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנגעים
ולא  ּגדֹולים הּנגעים אֹוהבֹו.והיּו אׁשת ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹלׁשמר
ולקחּת ּבּה וחׁשקּת וכמֹוהּו ּבּה. לגעת ְְְְְַַַַָָָָָָָָָֹיכל
ּתֹו אל והבאתּה ּכן אחר ואמר לאּׁשה. ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָל

ּובעלּתּה: אליה ּתבא ּכן ואחר וגּלחה,  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבית
וי''ו הּנקרא CÏÂוקמצּות ׁשהּטעם ּבעבּור . ְְַ»≈ְֲִֶַַַַַָ

ויין: לחם וכן מכרת. ְְְִִֵֶֶַָָָֻענין
kÁlLÈÂB˙B‡ e וכן ּבכבֹוד. לּוּוי ּדר . «¿«¿ְְִֵֶֶָ

ּבעיני  והּנכֹון לׁשּלחם: עּמם הֹול ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָואברהם
ּפרּוׁש ÂÈÏÚלהיֹות ÂˆÈÂ על היֹות ּבעבּור . ְִֵ«¿«»»ֱֲַַ

ׁשּלא  להכריז וצּוה ׁשהזהיר, הּמצוה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹאחרים
ּובאׁשּתֹו: ּבֹו איׁש ְְִִִַיּגע



לי jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e ipy meil inei xeriy
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(ãé)äMàä-úà íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ¤¨´¦½̈
:ãàî àåä äôé-ék¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם לֹומר לֹו ידי היה ועל ּבתבה, אֹותּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה, «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את .ׁשּתבעּו ְְְֶֶֶֶַָָָָ

(åè)çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬
:äòøt úéa äMàä̈«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם לּמל'הּללּוה זֹו 'הגּונה עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹומר: אבןאבןאבןאבן «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑לֹו קׁשה ׁשהּתׁשמיׁש לקה, ראתן רבה)ּבמּכת B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑,'ּביתּה אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: «¿««¿ְְֲִֶֶַַַַַָָָָ¿∆≈ְְְֱֵֵַַַ
יׁשן ( ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות È¯N.)ּומדרׁשֹו: ¯·c ÏÚ∑.ּדּבּורּה ּפי מּכה על והּוא !ה :לּמלא עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹומרת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ«¿«»«ְְִִֶֶֶַַַַַָָ

(çé)änì él úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨¦®¨µ¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äzòå äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®§©¾̈
:Cìå ç÷ EzLà äpä¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ׁשטּופי ׁשהּמצריים ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"לפני ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הם, כג)זּמה זרמתם (יחזקאל סּוסים עזרא עזרא עזרא עזרא .""וזרמת אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑,אֹודֹותיו ּולׁשמרֹועל 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשלחֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מּגזרת ‡zּתי''ו אּתה ּכי הנּו''ן ּבהתּבּלע . ַ»¿ְְְִִִִֵַַַַַָ
אם CÏÏ‚a.C¯e·Ú·eאני: ּכי יבאּו לא . ֲִƒ¿»≈«¬≈ִִָֹֹ

טעם: סר הּוא הּבי''ת הּמסיר ְִֵֵֵַַַַַַַָּבּבי''ת.וה ּׂשר
ÈÏוטעם ·ËÈÈ ּכתּוב וכן ּומנחה. ּדֹורֹון . ְַַƒ«ƒְְִֵָָ

ּבעבּורּה: היטיב ְְֲִֵַַָָּולאברם
eheÏÏ‰ÈÂ על להקל  הראׁשֹון הלמ''ד קל . «¿«¬ְִֵֵַַַָָָ

ואתּפללה  וכמֹוהּו להּדגׁש. ראּוי והּוא ְְְְְִֵֶַַָָָָָָהּלׁשֹון,
‰‡M‰ּבדניאל: ÁwzÂ.הּנֹוסף הּכבד מהּבנין . ְִֵָ«À«»ƒ»ְִֵֵַַַָָָ

וּתׁשלכי: והשלם נמצא לא ְְְְִִִַָֹֻואם

fi‰Ú¯t ˙‡ '‰ ÚbÈÂ.È¯N ¯·c ÏÚּכמֹו . «¿««∆«¿…«¿«»«ְ
הּדבר: זה על והּטעם ְֲֶַַַַַַָָּבעבּור.

zNnE giz„b‰:הּנּוני''ן מּבעלי . ¦©ƒ«¿»ֲִִֵַַ
mrhe hi‰M‡Ï ÈÏ d˙B‡ Áw‡Âׁשּלקחּה . §©©»∆«»ƒ¿ƒ»ְֶָָ

עליו  הביא והּׁשם ע ּמּה. ולׁשּכב אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָלהיֹותּה
הּׁשם  ׁשלחם  והּנגעים ּבּה. יּגע ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנגעים
ולא  ּגדֹולים הּנגעים אֹוהבֹו.והיּו אׁשת ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹלׁשמר
ולקחּת ּבּה וחׁשקּת וכמֹוהּו ּבּה. לגעת ְְְְְַַַַָָָָָָָָָֹיכל
ּתֹו אל והבאתּה ּכן אחר ואמר לאּׁשה. ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָל

ּובעלּתּה: אליה ּתבא ּכן ואחר וגּלחה,  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבית
וי''ו הּנקרא CÏÂוקמצּות ׁשהּטעם ּבעבּור . ְְַ»≈ְֲִֶַַַַַָ

ויין: לחם וכן מכרת. ְְְִִֵֶֶַָָָֻענין
kÁlLÈÂB˙B‡ e וכן ּבכבֹוד. לּוּוי ּדר . «¿«¿ְְִֵֶֶָ

ּבעיני  והּנכֹון לׁשּלחם: עּמם הֹול ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָואברהם
ּפרּוׁש ÂÈÏÚלהיֹות ÂˆÈÂ על היֹות ּבעבּור . ְִֵ«¿«»»ֱֲַַ

ׁשּלא  להכריז וצּוה ׁשהזהיר, הּמצוה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹאחרים
ּובאׁשּתֹו: ּבֹו איׁש ְְִִִַיּגע



jlלב jl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy

âé(à)Bì-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤²
:äaâpä Bnò èBìå§¬¦−©¤«§¨

i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑,יׂשראל ארץ ׁשל לדרֹומּה להר לבא הּנגּבה", ונסֹוע הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ««««¿»¿«∆¿»ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשל  ּבדרֹומּה מצרים ׁשארץ ,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ מּמצרים הֹול ּכׁשהּוא מק ֹום ּומּכל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹורּיה,

הארץ  ּובגבּולי ּבמּסעֹות ׁשּמֹוכיח ּכמֹו יׂשראל, עזרא עזרא עזרא עזרא .ארץ אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑ מּׂשאֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .טעּון אבןאבןאבןאבן »≈¿…ַָָ

(â)äéä-øLà íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À£¤¨̧¨
:éòä ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL̈³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬¨¨«

i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑לּמד למצרים, ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול היה ּכנען, לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
אחר: ּדבר ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ: הּקפֹותיו (ב"ר)ּדר ּפרע ּבדרֹומּה∑pÓ‚·.ּבחזרתֹו, מצרים ארץ ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ∆∆ְְִִִֶֶַָ

ּכנען  ארץ עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשל אבןאבןאבןאבן ְֶֶֶַַ

(ã)àø÷iå äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®©¦§¨¬
:ýåýé íLa íøáà íL̈²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑ עכׁשו ׁשם וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ׁשם קרא ואׁשר ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ה' .ּבׁשם ְֵ

ß oeygxn 'f iyily mei ß

(ä):íéìäàå ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈§«Ÿ¨¦«
i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑עם מי הליכתֹו – זאת? לֹו ׁשהיתה עזרא עזרא עזרא עזרא .אברם ּגרם אבןאבןאבןאבן «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåíLeëø äéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³§¨Æ
ì eìëé àìå áø:åcçé úáL ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑ ולא" ּכמֹו עליו, להֹוסיף וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, מרעה להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
הארץ", מרעה אֹותם זכר נׂשא ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא ּכתב עזרא עזרא עזרא עזרא .לפיכ אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

(æ)èBì-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥®
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑ אֹותם מֹוכיחים אברם ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ּומרעים רׁשעים לֹוט ׁשל רֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡ ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡ ˙Èa≈≈≈»

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

Ák„‡ו  ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈ·eז  Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡ÚÎe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

wECwce `ÏÚiÂ:הּיסֹוד ּבספר ּפרׁשּתיו . §¦§«««ְְְִֵֵֶַַ
a„‡Ó „·k Ì¯·‡Â רּבה.ּומי ּכבּודה לֹו ׁשּיׁש . ¿«¿»»≈¿…ְִֵֶַָָ

ּכי  ּתראה הלא ּכבדה. ּתנּועתֹו ּכן לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָֹׁשּיׁש
קל  מּגזרת וקלֹון אבן. ּכבד מּגזרת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹּכבֹוד 
ּכסף  ּגם רב, מקנה ּבעל היה והּוא ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָּברגליו.

לֹו: היה הרּבה ְְֵַָָָָוזהב

bÂÈÚqÓÏ ׁשב ּכאׁשר רּבים מּסעים ׁשּנסע  . ¿«»»ֲִִֶֶַַַַָָָ
ּבּצפֹון, ׁשהיא אל ּבית אל ּדרֹום ְִִֵֵֶֶַַָָמּפאת
ׁשּבא  לּׁשם להֹודֹות הּמזּבח מקֹום אל ְְְִֵֵֶֶַַַָָּובא 

ְָּבׁשלֹום:
dÌÈÏ‰‡Â על יחיד ׁשּלׁשֹון  ּדעּתי לפי . ¿…»ƒְְְִִִֶַַָ

ּכי  והרּבים הּנמצא. והּוא קדׁש. ְְְְִִִִֶַַַָָֹמׁשקל

ואהלים  יאכל. לא ּבקדׁשים ּכמֹו ְְֳֳִִִַַָָָָֹֹֹּבאהלים.
ּכמֹו יחיד לׁשֹון והוי''ו האל''ף ּבין ְְְְִֵֶַָָָָָּבחֹולם

נמצא: לא ואם ְְִִָָֹּגֹורל.
eÂÈcÁÈ העם כל וּיענּו ורּבים. ׁשנים לׁשֹון . «¿»ְְְֲִִַַַַָָָ

יחד  ּכמֹו ּפרּוׁשֹו ואין זרה. מּלה והיא ְְְְִִֵֵַַַָָָָיחּדו
יחיד: ּכמֹו ְִַָרק

jl jl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy
"והּכנעני  אֹומר: והּכתּוב ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ולֹו לאברם הארץ נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעל

עדין  אברם ּבּה זכה ולא ּבארץ", יׁשב אז עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)והּפרּזי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

(ç)ðéáe éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiåE ©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´¥¤½
éòø ïéáe éòø ïéáe:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§

i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

(è)éðôì õøàä-ìë àìäìàîOä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦©§´Ÿ
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ּתׁשב אׁשר מּמ,,)ואׁשב (ּבכל אתרחק הצרלא ּדבר וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ƒ«¿…¿≈ƒ»ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר: יד)לֹו, וגֹו'"(לקמן אחיו נׁשּבה ּכי אברם אׂשמאיל ∑ÈÓÈ‡Â‰."וּיׁשמע "ואׂשמאילה", ּכמֹו: עצמי, את אימין ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ¿≈ƒ»ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָ

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ּתאמר: ואם עצמי. יד)את ב נקּוד (שמואל ואין להימין" יׁש "אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .להיימין  אבןאבןאבןאבן ְְִַ

(é)dlë ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬ª−̈
éðôì ä÷Lî|ýåýé-ïâk äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ

:øòö äëàa íéøöî õøàk§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים נחלי ÓÚŒ˙‡Â¯‰.ארץ Ì„ÒŒ˙‡ '‰ ˙ÁL ÈÙÏ∑אֹותֹו ‰'.מיׁשֹור היה Ô‚k∑ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«

ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות  ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.¯Úˆ ‰Î‡a∑ ׁשטּופי ׁשהיּו על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»…«ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ
הֹוריֹות  ּבמּסכת ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר עזרא עזרא עזרא עזרא .זּמה, אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֶַַָָָָָ

(àé)íãwî èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−¦¤®¤
:åéçà ìòî Léà eãøtiå©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו אברם∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, מאצל מּמזרח )מּמזרחה (נסע נֹוסע נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ƒ«ְְִַƒ∆∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבאלהיו  ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .למערב. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(áé)ìäàiå økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãò©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ סדֹום עד ּולמקנהּו לרֹועיו אהלים עזרא עזרא עזרא עזרא .נטה אבןאבןאבןאבן «∆¡«ְְְְֳִִֵַָָָָ

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ
i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לֹוט נמנע לא כן ּפי על לח)ואף מּכאן:(יומא ט)למדּו "וׁשם (משלי ¿«¿≈¿…»ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ירקב" קט)∑¯ÌÈÚ.רׁשעים Ó‡„.ּבממֹונם ∑ÌÈ‡hÁÂ.ּבגּופם (סנהדרין '‰Ï∑ ר ּבֹויֹודעים למרד ּומתּכּונים .ּבֹונם ְְִִָָ»ƒְָ¿«»ƒְָָ«¿…ְְְְִִִִִַָֹ

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mrhe fÈÊÈ¯t‰Â ÈÚk‰Â ויּתכן ּכרעיו. . §©©¿«¿«¬ƒ¿«¿ƒƒְְִֵֵָָ
מהּנזּכרים  אחד והּוא ּכנען  מּבני הּפרּזי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהיֹות
ׁשמֹות  ׁשני מצאנּו ּכאׁשר ׁשמֹות ׁשני לֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָויׁש

אביו: לאבי וגם ׁשמּואל. ְְְְִִֵֶַָָלבן
h‰ÈÓÈ‡Â.ׂשמאל אל''ף ונראה ימין. מּגזרת . ¿≈ƒ»ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

מּמּלת  נעּדר ּכי ׁשרׁש. הּוא אם ידענּו ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹולא
הׂשמילי: ְְִִִִַַהימיני

iÔc¯i‰ ¯kkאֹו ּכפּול והּכ''ף צמחים. מקֹום . ƒ«««¿≈ְְְִַַָָ
עינֹו: ּבבת מן עין. ּבת וכן נרחב. מּכר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָנעּדר

LÓ‰˜ לא אׁש תאכלהּו וכן נקבה. אחר זכר . «¿∆ְְְֵֵֵַַָָָֹֹֻ

‰'נפח: ˙ÁL ÈÙÏ ׁשם ׁשּיׁשחית.והּוא קדם . ƒ¿≈«≈ְְִֵֶֶַֹ
הּדגּוׁש: הּכבד מהּבנין ְִֵֵַַַַַָָָֹהּפעל

`iÌ„wÓ ËBÏ ÚqiÂּבית מערב סדֹום ּכי . «ƒ«ƒ∆∆ְֲִֵַָ
ֵאל:

aiÏ‰‡iÂ:אהליו נטה . «∆¡«ֳָָָָ
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"והּכנעני  אֹומר: והּכתּוב ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ולֹו לאברם הארץ נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעל

עדין  אברם ּבּה זכה ולא ּבארץ", יׁשב אז עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)והּפרּזי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

(ç)ðéáe éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiåE ©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´¥¤½
éòø ïéáe éòø ïéáe:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§

i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

(è)éðôì õøàä-ìë àìäìàîOä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦©§´Ÿ
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ּתׁשב אׁשר מּמ,,)ואׁשב (ּבכל אתרחק הצרלא ּדבר וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ƒ«¿…¿≈ƒ»ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר: יד)לֹו, וגֹו'"(לקמן אחיו נׁשּבה ּכי אברם אׂשמאיל ∑ÈÓÈ‡Â‰."וּיׁשמע "ואׂשמאילה", ּכמֹו: עצמי, את אימין ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ¿≈ƒ»ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָ

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ּתאמר: ואם עצמי. יד)את ב נקּוד (שמואל ואין להימין" יׁש "אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .להיימין  אבןאבןאבןאבן ְְִַ

(é)dlë ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬ª−̈
éðôì ä÷Lî|ýåýé-ïâk äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ

:øòö äëàa íéøöî õøàk§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים נחלי ÓÚŒ˙‡Â¯‰.ארץ Ì„ÒŒ˙‡ '‰ ˙ÁL ÈÙÏ∑אֹותֹו ‰'.מיׁשֹור היה Ô‚k∑ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«

ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות  ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.¯Úˆ ‰Î‡a∑ ׁשטּופי ׁשהיּו על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»…«ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ
הֹוריֹות  ּבמּסכת ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר עזרא עזרא עזרא עזרא .זּמה, אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֶַַָָָָָ

(àé)íãwî èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−¦¤®¤
:åéçà ìòî Léà eãøtiå©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו אברם∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, מאצל מּמזרח )מּמזרחה (נסע נֹוסע נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ƒ«ְְִַƒ∆∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבאלהיו  ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .למערב. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(áé)ìäàiå økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãò©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ סדֹום עד ּולמקנהּו לרֹועיו אהלים עזרא עזרא עזרא עזרא .נטה אבןאבןאבןאבן «∆¡«ְְְְֳִִֵַָָָָ

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ
i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לֹוט נמנע לא כן ּפי על לח)ואף מּכאן:(יומא ט)למדּו "וׁשם (משלי ¿«¿≈¿…»ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ירקב" קט)∑¯ÌÈÚ.רׁשעים Ó‡„.ּבממֹונם ∑ÌÈ‡hÁÂ.ּבגּופם (סנהדרין '‰Ï∑ ר ּבֹויֹודעים למרד ּומתּכּונים .ּבֹונם ְְִִָָ»ƒְָ¿«»ƒְָָ«¿…ְְְְִִִִִַָֹ

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mrhe fÈÊÈ¯t‰Â ÈÚk‰Â ויּתכן ּכרעיו. . §©©¿«¿«¬ƒ¿«¿ƒƒְְִֵֵָָ
מהּנזּכרים  אחד והּוא ּכנען  מּבני הּפרּזי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהיֹות
ׁשמֹות  ׁשני מצאנּו ּכאׁשר ׁשמֹות ׁשני לֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָויׁש

אביו: לאבי וגם ׁשמּואל. ְְְְִִֵֶַָָלבן
h‰ÈÓÈ‡Â.ׂשמאל אל''ף ונראה ימין. מּגזרת . ¿≈ƒ»ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

מּמּלת  נעּדר ּכי ׁשרׁש. הּוא אם ידענּו ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹולא
הׂשמילי: ְְִִִִַַהימיני

iÔc¯i‰ ¯kkאֹו ּכפּול והּכ''ף צמחים. מקֹום . ƒ«««¿≈ְְְִַַָָ
עינֹו: ּבבת מן עין. ּבת וכן נרחב. מּכר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָנעּדר

LÓ‰˜ לא אׁש תאכלהּו וכן נקבה. אחר זכר . «¿∆ְְְֵֵֵַַָָָֹֹֻ

‰'נפח: ˙ÁL ÈÙÏ ׁשם ׁשּיׁשחית.והּוא קדם . ƒ¿≈«≈ְְִֵֶֶַֹ
הּדגּוׁש: הּכבד מהּבנין ְִֵֵַַַַַָָָֹהּפעל

`iÌ„wÓ ËBÏ ÚqiÂּבית מערב סדֹום ּכי . «ƒ«ƒ∆∆ְֲִֵַָ
ֵאל:

aiÏ‰‡iÂ:אהליו נטה . «∆¡«ֳָָָָ



jlלד jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקבירקבירקבירקב ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, למדלמדלמדלמדּוּוּוּו יג)ורורורורּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותינתינתינתינּוּוּוּו יג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבמׁשלי מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי ז)וקׁשה, ּבמׁשלי (י, ּדהּנה לֹומר, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

למדּו ּומּכאן מאליו), מׁשּתּכח והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, עֹולה (רּקבֹון רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשם
אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשּכאׁשר אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֶֶַַַ

(ãé)àN Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½¨´
éðéò àðäaâðå äðôö íL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®¨¬Ÿ¨¨¤−§¨

:änéå äîã÷å̈¥¬§¨¨¨«¨
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן ּבאֹותּה(ּכל אברם", אל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

להבין  וקל היה, ּכׁשר .)ׁשעה ְְִֵַָָָָָָ

(åè)Eòøæìe äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈§©§£−
:íìBò-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|Léà ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´¦À
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑ יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzà רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ¤§¤«¨

(çé)ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .אדם ׁשם אבןאבןאבןאבן «¿≈ֵָָ

ß oeygxn 'g iriax mei ß

ãé(à)øñlà Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤¤¨¨®
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑'האׁש ּכבׁשן לתֹו 'ּפל לאברהם: ׁשאמר נמרד ÌÈBb.(ב"ר)הּוא CÏÓ∑ על ּגֹוים, ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום «¿»∆ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹ∆∆ƒְִֵֶַָ
ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש והמליכּו ּומקֹומֹות אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו רבה)ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

(á)Cìî òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−¤´¤
áàðL äøîò|Cìîe íéBáö Cìî øáàîLå äîãà Cìî £Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤

:øòö-àéä òìa¤−©¦«Ÿ©
i"yx£Ú¯a∑ לּברּיֹות ורע לּׁשמים ּברׁשעֹו∑ÚL¯a.רע ׁשּבּׁשמים ∑L‡·.ׁשּנתעּלה אביו ׂשם ∑ÓL‡·¯.ׂשֹונא ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ∆¿≈∆ָ

לעּוף  הּוא אבר ּברּו ּבהּקדֹוׁש ולמרד .העיר ׁשם ∑ÚÏa.ולקּפֹוץ ְְְְְִִֵֶַָָָֹ∆«ִֵָ

ËBÏיד  L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

‡dpzטו  CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡¯Èיז  dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

ÓÓ¯‡יח  È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

‡¯CBÈא  Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

kÏÓ‡ב  Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È") e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

biÌÈÚ¯ ויד זה, ּפרׁש ויחזקאל אדם. לבני . »ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
החזיקּו: לא ואביֹון ְְֱִִֶֶָֹעני

eh‰pz‡ EÏ על אֹותם ונתן וכן ּבדּבּור. . ¿∆¿∆»ְְְִֵַַָָ
הּׂשעיר: ִַָֹראׁש

gi‡¯ÓÓ ÈBÏ‡ Èk L¯t ‰Ùe:היא ּבחברֹון , …≈≈ƒ≈≈«¿≈ְְִֶ
`ÌÈBb CÏÓ ׁשּוׁשן ּכי עילם. ּכמֹו מדינה ׁשם . ∆∆ƒְְִִֵֵַָָ

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©
i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבה ּכ יׁש אּגדה ּומדרׁשי ‰ÁÏn.הרּבה, ÌÈ ‡e‰∑ זמן לאחר ≈∆«ƒƒְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ»«∆«ְְַַָ

לתֹוכֹו הּים לתֹוכֹונמׁש יאֹורים ונמׁשכּו סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר אּגדה ּומדרׁש הּמלח. ים עזרא עזרא עזרא עזרא .ונעׂשה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézLäøNò-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬
:eãøî äðL̈−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את הּללּו מלכים עזרא עזרא עזרא עזרא .חמּׁשה אבןאבןאבןאבן ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)øLà íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ£¤´
íäa íéæefä-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤©¦−§¨®

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדן.¯ÓÚÏ¯„Î ‡a∑ הּקֹורה ּבעבי נכנס הּמעׂשה ּבעל היה ׁשהּוא ÌÈÎÏn‰Â.לפי ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָ¿«¿»ƒ

'B‚Â∑ מלכים ׁשלׁשה עזרא עזרא עזרא עזרא .זמזּוּמים הם ∑‰ÌÈÊef.אּלה אבןאבןאבןאבן ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ ׁשל מיׁשֹור אּלא מיׁשֹור, לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר 'מיׁשר'. ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
וכן  הּׁשּטים", "אבל ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ׁשמֹו, 'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפארן

עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' מתרּגמין וכּלם ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" ּכמֹו:∑a„n‰ŒÏÚ¯."ּבעל הּמדּבר, ב)אצל (במדבר ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ««ƒ¿»ְְִֵֶַָ
מנּׁשה  מּטה עזרא עזרא עזרא עזרא .""ועליו אבןאבןאבןאבן ְְֵֶַַָָ

(æ)-ìk-úà ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾¤¨
:øîz ïööça áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«

i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑ מי והם העין, אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ׁשעתידין העתיד, ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מׁשּפט  לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו מקֹום ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ‰È˜ÏÓÚ.מריבה. ‰„N∑ עדין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ¿≈»¬»≈ƒֲִַ

העתיד  ׁשם על ונקרא עמלק, נֹולד Óz¯.לא ÔˆˆÁa∑מלא מקרא ּגדי, עין כ)היא הימים .ּביהֹוׁשפט (בדברי ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ¿«¬…»»ְִִִִֵֵֶָָָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
÷îòa äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈§¥−¤

:íécOä©¦¦«

(è)ìôøîàå íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ
íéëìî äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬§¨¦−

:äMîçä-úà¤©«£¦¨«

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד  ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈL ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈL È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה  ‡˙‡ ÔÈL È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ולא  ּגֹוים. מל אֹו ּבתֹוכּה היה ארמֹון ְְְִִֶֶַַָָָָֹהּבירה
מהּׁשנערים אחרים הם ּכי והּטעם ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָהזּכירם.

ְְֵֶַוחבריהם:
be¯·Á:הּקל מהּבנין .ÌÈcO‰וׂשדּת ּכמֹו . »¿ְִֵַַַָ«ƒƒְְְַָ

ּפּתים: ּפת ּכמֹו רגלי. ּבּסד וּתׂשם ּבּׂשיד. ְְִִִִֶַַַַַַָָאֹותם 

˜ÓÚÂּבאּפ אל ּכמֹו עּמֹו, ואחר עצמֹו מֹוׁש . ¿≈∆ְְְְְִֵֵַַַַ
הּמלח: ים עמק הּוא וכן ְִִֵֵֵֶֶַַָתֹוכיחני.

mrhe c‰¯NÚ LÏLeּכמֹו עׂשרה ּבׁשלׁש . §©©¿∆¿≈ְְְִֵֶ
עֹולם  סדר ּובעל ה'. עׂשה ימים ׁשׁשת ִִֵֵֶֶַַָָָָּכי

מּדעּתנּו: רחבה ודעּתֹו ְְְְְִִֵַַָָָחּברם.

dÌÈ‡Ù¯,לּבֹו ימּות אֹותם הרֹואה ׁשּכל . ¿»ƒִֶֶָָָָ
מתים: ׁשהם מהרפאים ׁשּיׁש‰‡ÌÈÓÈויחׁשב . ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָ»≈ƒֵֶ
אימה: ֵֵֶָמהם

eÌ¯¯‰aּופרּוׁש ּבדּברם. ּכמֹו הּדגּוׁש מהּבנין . ¿«¬»ְְְְִֵֵַַַָָָ
ׂשעיר: הר אל ֲִֵֶַַָּבעלֹותם



לה jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©
i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבה ּכ יׁש אּגדה ּומדרׁשי ‰ÁÏn.הרּבה, ÌÈ ‡e‰∑ זמן לאחר ≈∆«ƒƒְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ»«∆«ְְַַָ

לתֹוכֹו הּים לתֹוכֹונמׁש יאֹורים ונמׁשכּו סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר אּגדה ּומדרׁש הּמלח. ים עזרא עזרא עזרא עזרא .ונעׂשה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézLäøNò-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬
:eãøî äðL̈−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את הּללּו מלכים עזרא עזרא עזרא עזרא .חמּׁשה אבןאבןאבןאבן ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)øLà íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ£¤´
íäa íéæefä-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤©¦−§¨®

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדן.¯ÓÚÏ¯„Î ‡a∑ הּקֹורה ּבעבי נכנס הּמעׂשה ּבעל היה ׁשהּוא ÌÈÎÏn‰Â.לפי ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָ¿«¿»ƒ

'B‚Â∑ מלכים ׁשלׁשה עזרא עזרא עזרא עזרא .זמזּוּמים הם ∑‰ÌÈÊef.אּלה אבןאבןאבןאבן ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ ׁשל מיׁשֹור אּלא מיׁשֹור, לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר 'מיׁשר'. ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
וכן  הּׁשּטים", "אבל ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ׁשמֹו, 'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפארן

עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' מתרּגמין וכּלם ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" ּכמֹו:∑a„n‰ŒÏÚ¯."ּבעל הּמדּבר, ב)אצל (במדבר ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ««ƒ¿»ְְִֵֶַָ
מנּׁשה  מּטה עזרא עזרא עזרא עזרא .""ועליו אבןאבןאבןאבן ְְֵֶַַָָ

(æ)-ìk-úà ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾¤¨
:øîz ïööça áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«

i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑ מי והם העין, אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ׁשעתידין העתיד, ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מׁשּפט  לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו מקֹום ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ‰È˜ÏÓÚ.מריבה. ‰„N∑ עדין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ¿≈»¬»≈ƒֲִַ

העתיד  ׁשם על ונקרא עמלק, נֹולד Óz¯.לא ÔˆˆÁa∑מלא מקרא ּגדי, עין כ)היא הימים .ּביהֹוׁשפט (בדברי ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ¿«¬…»»ְִִִִֵֵֶָָָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
÷îòa äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈§¥−¤

:íécOä©¦¦«

(è)ìôøîàå íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ
íéëìî äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬§¨¦−

:äMîçä-úà¤©«£¦¨«

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד  ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈL ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈL È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה  ‡˙‡ ÔÈL È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ולא  ּגֹוים. מל אֹו ּבתֹוכּה היה ארמֹון ְְְִִֶֶַַָָָָֹהּבירה
מהּׁשנערים אחרים הם ּכי והּטעם ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָהזּכירם.

ְְֵֶַוחבריהם:
be¯·Á:הּקל מהּבנין .ÌÈcO‰וׂשדּת ּכמֹו . »¿ְִֵַַַָ«ƒƒְְְַָ

ּפּתים: ּפת ּכמֹו רגלי. ּבּסד וּתׂשם ּבּׂשיד. ְְִִִִֶַַַַַַָָאֹותם 

˜ÓÚÂּבאּפ אל ּכמֹו עּמֹו, ואחר עצמֹו מֹוׁש . ¿≈∆ְְְְְִֵֵַַַַ
הּמלח: ים עמק הּוא וכן ְִִֵֵֵֶֶַַָתֹוכיחני.

mrhe c‰¯NÚ LÏLeּכמֹו עׂשרה ּבׁשלׁש . §©©¿∆¿≈ְְְִֵֶ
עֹולם  סדר ּובעל ה'. עׂשה ימים ׁשׁשת ִִֵֵֶֶַַָָָָּכי

מּדעּתנּו: רחבה ודעּתֹו ְְְְְִִֵַַָָָחּברם.

dÌÈ‡Ù¯,לּבֹו ימּות אֹותם הרֹואה ׁשּכל . ¿»ƒִֶֶָָָָ
מתים: ׁשהם מהרפאים ׁשּיׁש‰‡ÌÈÓÈויחׁשב . ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָ»≈ƒֵֶ
אימה: ֵֵֶָמהם

eÌ¯¯‰aּופרּוׁש ּבדּברם. ּכמֹו הּדגּוׁש מהּבנין . ¿«¬»ְְְְִֵֵַַַָָָ
ׂשעיר: הר אל ֲִֵֶַַָּבעלֹותם



jlלו jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ּפ על ואף היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, נּצחּו כן ּפי על אברם ואף נמנע לא כן י «¿»»¿»ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אחריהם  עזרא עזרא עזרא עזרא .מּלרּדף אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶַֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑.ּבנין ׁשל לטיט אדמה מ ּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה הּטיט ּבארֹות ׁשהיה אּגדה, ּומדרׁש ∆¡…∆¡…≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
אברהם  ׁשּניצֹול מאמינין היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי מּׁשם, ׁשּיצא סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻמגּבל

למפרע  ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה ׁשּיצא וכיון האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים eÒp.(ב"ר)מאּור הרה ∑‰¯‰ נסּו, להר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ∆»»ְֶַָָ
ׁשּבסֹוף  ׁשה"א לההרה, הרה ּבין חּלּוק ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל להר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּכמֹו

אבל ׁשּבראׁשּה, למ"ד ּבמקֹום עֹומדת זֹו(הּתבה אחרים: ּונקּודה)ספרים למ"ד ּבמקֹום עֹומדת לנקד (אינּה אחרים: )ספרים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

מצא  ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא הר, לאיזה מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" והרי ּתחּתיה, ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּפּת"ח
לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּפתרֹונֹו הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ּוכׁשהּוא ּתחּלה. ,)להר (הר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּפרׁשה  ּומפרׁש הּידּוע הר לאֹותֹו .ּומׁשמע ְְְַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להרלהרלהרלהר ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו הרההרההרההרה,,,, נסנסנסנסּוּוּוּו.... י)להרלהרלהרלהר יד, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבהר) ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא לֹומר, ויׁש ּכנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא
ימּתק  זה ּולפי נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹו נפלּו הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". -ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

"נסּו". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּמעּתיק עזרא עזרא עזרא עזרא מה אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶַַַַַַָ

(àé)íìëà-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨¨§−̈
:eëìiå©¥¥«

(áé)àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬
:íãña áLé¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם עזרא עזרא עזרא עזרא .מי אבןאבןאבןאבן ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

(âé)éðìàa ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧§¥«Ÿ¥¹
éìòa íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−©«£¥¬

:íøáà-úéøá§¦«©§¨«
i"yx£ËÈÏt‰ ‡·iÂ∑:ׁשּכתּוב והּוא הּמלחמה, מן ׁשּפלט עֹוג זה ּפׁשּוטֹו ג)לפי נׁשאר (דברים הּבׁשן מל עֹוג רק "ּכי «»…«»ƒְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

'נׁשא  וזהּו הרפאים", ּומדרׁשמּיתר ּתנחּומא. קרנים, ּבעׁשּתרֹות הרפאים ּכׁשהּכּו וחבריו אמרפל הרגּוהּו ׁשּלא ר', ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: הרפאים, מּיתר וזהּו הּמּבּול, מּדֹור ׁשּפלט עֹוג זה רּבה: ו)ּבראׁשית ּומתּכּון (לעיל וגֹו'", בארץ היּו "הּנפילים ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ׂשרה  את ויּׂשא אברם הּנהר∑‰È¯·Ú.ׁשּיהרג מעבר רבה)ׁשּבא ·¯Ì¯·‡Œ˙È.(בראשית ÈÏÚa∑.ּברית עּמֹו ׁשּכרתּו ְְִֵֵֶֶַָָָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ«¬≈¿ƒ«¿»ְְִִֶָ
אחר ( ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׂשיאּו אחר: ּדבר אחרים, עזרא עזרא עזרא עזרא .)ספרים אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãé)éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´
ìLe øNò äðîL Búéá:ïc-ãò ócøiå úBàî L ¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

i"yx£˜¯iÂ∑:וכן עליכם, ּבחרּבי אזּדּין חרב", אחריכם "והריקתי וכן: 'וזריז', טו)ּכתרּגּומֹו חרּבי",(שמות "אריק «»∆ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ÓÈÁ¯‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

e‰Â‡יג  ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï ÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa È¯L»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL‡ Ôep‡Â ¯Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì¯·‡c¿«¿»

È˙יד  ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
¯ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„¯e¿««»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

h¯ÓÚÏ¯„k עם:‡˙ ּכמֹו . ∆¿»¿»…∆ְִ
i˙B¯‡a והיא נֹובעת, הּמקרא ּבכל ּבאר . ∆¡ְְְְִִֵַַַָָ

הּסמיכה: ּבעבּור nL‰מׁשּנה eÏtiÂ ּברצֹונם . ְְֲִַַָָֻ«ƒ¿»»ְִָ

ּפניו: על וּיּפל וכן eÒלהּמלט. אל ‰¯‰ . ְְִִֵֵַַָָָֹ∆»»ֶ
זרה: מּלה והיא נסּו. ְִִָָָָָָההר

ai·LBÈ ‡e‰Â יֹוׁשב ההּוא ּבּיֹום היה והּוא . ¿≈ְֵַַָָ

ְִּבסדֹום:
WExtE biËÈÏt‰.סדֹום מּבני ונמלט ׁשּברח . ¥«»ƒְְְְִִֵֶַַָ

ּדרׁש: ּדר ויׁש מירּוׁשלם. הּפליט אלי ּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
לה)וכן: ּוסגר"(תהלים חנית ּכתיב ∑ÂÈÎÈÁ."והרק קרי (חנכֹו התחלת )ס"א לׁשֹון והּוא למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְֲִֵֵָֹ¬ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

וכן: ּבּה, לעמד עתיד ׁשהּוא לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, כב)ּכניסת לּנער",(משלי ז)"חנֹו הּמזּבח",(במדבר (תהלים "חנּכת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
אינצניי"ר ל) לֹו קֹורין ּובלע"ז הּבית", B‚Â'."חנּכת ¯NÚ ‰ÓL∑(לב היה,(נדרים לבּדֹו אליעזר אמרּו: רּבֹותינּו ְֲִִִַַַַַֻ¿…»»»¿ְְֱִֵֶֶַַָָָ

ׁשמֹו ׁשל ּגמטרּיא מנין Ôc.והּוא „Ú∑ּכחֹו ּתׁשׁש עגל ׁשם ׁשם להעמיד ּבניו ׁשעתידין צו)ׁשראה עזרא עזרא עזרא עזרא .(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶַַָ«»ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑ ׁשּמתּפּלגים הרֹודפים ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא 'וּיחלק הּמקרא: סרס ּפׁשּוטֹו לפי «≈»≈¬≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לכאן  וזה לכאן זה ּכׁשּבֹורחים הּנרּדפים אּגדה,∑ÏÈÏ‰.אחר ּומדרׁש מּלרדפם. נמנע לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ«¿»ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
נס  לֹו נעׂשה הראׁשֹון ּובחציֹו הּלילה, מצרים ׁשּנחלק ׁשל לילה לחצֹות לֹו ּובא נׁשמר הּׁשני ∑BÁŒ„Ú·‰.וחציֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ«»

ׁשם  להיֹות ׁשעתידה גילּולים עבֹודת ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה. ׁשּׁשמֹו מקֹום .אין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

(æè)áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

(æé)-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤
àeä äåL ÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îò¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑ מכׁשֹול ּומּכל מאילנֹות ּפנּוי מפנא', 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ.CÏn‰ ˜ÓÚ∑,ּדמלּכא ריסא ּבית ≈∆»≈ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ≈∆«∆∆ְְִֵַָָ

האּמֹות  ּכל ׁשם ׁשהׁשוּו עמק אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ׁשהיה קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻֻּבית
ּולקצין  אלהים לנׂשיא עליהם אברהם את .והמליכּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

(çé)ïäë àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−
:ïBéìò ìûì§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה, לב)מדרׁש ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ ׁשאין לֹו והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבניו  ׁשם ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג על עליו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלּבֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(èé)íéîL äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàå̈¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קמו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן ידי על וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeøNòî Bì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬©«£¥−
:ìkî¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑ ׁשהיה לפי לֹו, אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ְֲִֶֶָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכהן  אבןאבןאבןאבן ֵֹ

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

a¯טז  ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â ·È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

c˙·יז  ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ci˜¯iÂ ּכטעם מלחמה, ּכלי להם ׁשּנתן . «»∆ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
החרב  להֹוציא אֹומרים ויׁש חנית. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָוהרק
מריקים  יריקּו. הארץ על ּכטעם ְְְִִִִֶַַַַָָָָמּתערּה,

ּכן: לחנית יׁש ּגם ׁשחּנכם ÂÈÎÈÁׂשּקיהם. . ֲִֵֵֵֶַַַ¬ƒ»ְִֶָ
וחׁשּבֹון  נזּכר. לא ּבּמלחמה.ואם רּבֹות ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּפעמים 
הּכתּוב  אין ּכי ּדרׁש, ּדר אליעזר ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָאֹותּיֹות

להֹוציא  הרֹוצה יּוכל יכֹול ּכי ּבגימטרּיא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָמדּבר
ּכמׁשמעֹו: הּׁשם רק ּולרע. לטֹוב ׁשם ְְְְֵֵַַַַָָּכל

gi˜„ˆ ÈkÏÓeמל ׁשהּוא ּבעבּור ּכן נקרא . «¿ƒ∆∆ְֲִֵֶַַָָ
ׁשם: הּוא ּכי אֹומרים ויׁש צדק. מקֹום ְְְִִֵֵֶֶַעל

ÌÏLÂ:סּכֹו בׁשלם ויהי והעד ירּוׁשלם. היא . ¿»≈ְְְְִִִֵֵַָָָָֻ
Ô‰k ‡e‰Â ּכל וכן ארמית. הּמתרּגם ּכדברי . ¿…≈ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

מלּכי  ּדברתי על לֹו.ּופרּוׁש וכהנּו והעד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּכהן.
עׂשה  ויפה ּדּבר ּכהגן ּכי ּתהּלֹות. ּבספר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצדק 
להֹוׁשיע  ׁשהתנּדב ּבעבּור ּבתחּלה אברם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבר
ׁשעזרֹו הּׁשם ּוברּו אמר ּכן ואחר נׁשּבּו, ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשר

ּבידֹו: צריו ְְַָָָָונתן
kÔbÓ,ּתמּגנּך ּתפארת עטרת וכן נתן. ּכמֹו . ƒ≈ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ



לז jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
לה)וכן: ּוסגר"(תהלים חנית ּכתיב ∑ÂÈÎÈÁ."והרק קרי (חנכֹו התחלת )ס"א לׁשֹון והּוא למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְֲִֵֵָֹ¬ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

וכן: ּבּה, לעמד עתיד ׁשהּוא לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, כב)ּכניסת לּנער",(משלי ז)"חנֹו הּמזּבח",(במדבר (תהלים "חנּכת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
אינצניי"ר ל) לֹו קֹורין ּובלע"ז הּבית", B‚Â'."חנּכת ¯NÚ ‰ÓL∑(לב היה,(נדרים לבּדֹו אליעזר אמרּו: רּבֹותינּו ְֲִִִַַַַַֻ¿…»»»¿ְְֱִֵֶֶַַָָָ

ׁשמֹו ׁשל ּגמטרּיא מנין Ôc.והּוא „Ú∑ּכחֹו ּתׁשׁש עגל ׁשם ׁשם להעמיד ּבניו ׁשעתידין צו)ׁשראה עזרא עזרא עזרא עזרא .(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶַַָ«»ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑ ׁשּמתּפּלגים הרֹודפים ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא 'וּיחלק הּמקרא: סרס ּפׁשּוטֹו לפי «≈»≈¬≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לכאן  וזה לכאן זה ּכׁשּבֹורחים הּנרּדפים אּגדה,∑ÏÈÏ‰.אחר ּומדרׁש מּלרדפם. נמנע לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ«¿»ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
נס  לֹו נעׂשה הראׁשֹון ּובחציֹו הּלילה, מצרים ׁשּנחלק ׁשל לילה לחצֹות לֹו ּובא נׁשמר הּׁשני ∑BÁŒ„Ú·‰.וחציֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ«»

ׁשם  להיֹות ׁשעתידה גילּולים עבֹודת ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה. ׁשּׁשמֹו מקֹום .אין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

(æè)áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

(æé)-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤
àeä äåL ÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îò¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑ מכׁשֹול ּומּכל מאילנֹות ּפנּוי מפנא', 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ.CÏn‰ ˜ÓÚ∑,ּדמלּכא ריסא ּבית ≈∆»≈ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ≈∆«∆∆ְְִֵַָָ

האּמֹות  ּכל ׁשם ׁשהׁשוּו עמק אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ׁשהיה קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻֻּבית
ּולקצין  אלהים לנׂשיא עליהם אברהם את .והמליכּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

(çé)ïäë àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−
:ïBéìò ìûì§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה, לב)מדרׁש ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ ׁשאין לֹו והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבניו  ׁשם ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג על עליו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלּבֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(èé)íéîL äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàå̈¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קמו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן ידי על וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeøNòî Bì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬©«£¥−
:ìkî¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑ ׁשהיה לפי לֹו, אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ְֲִֶֶָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכהן  אבןאבןאבןאבן ֵֹ

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

a¯טז  ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â ·È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

c˙·יז  ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ci˜¯iÂ ּכטעם מלחמה, ּכלי להם ׁשּנתן . «»∆ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
החרב  להֹוציא אֹומרים ויׁש חנית. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָוהרק
מריקים  יריקּו. הארץ על ּכטעם ְְְִִִִֶַַַַָָָָמּתערּה,

ּכן: לחנית יׁש ּגם ׁשחּנכם ÂÈÎÈÁׂשּקיהם. . ֲִֵֵֵֶַַַ¬ƒ»ְִֶָ
וחׁשּבֹון  נזּכר. לא ּבּמלחמה.ואם רּבֹות ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּפעמים 
הּכתּוב  אין ּכי ּדרׁש, ּדר אליעזר ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָאֹותּיֹות

להֹוציא  הרֹוצה יּוכל יכֹול ּכי ּבגימטרּיא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָמדּבר
ּכמׁשמעֹו: הּׁשם רק ּולרע. לטֹוב ׁשם ְְְְֵֵַַַַָָּכל

gi˜„ˆ ÈkÏÓeמל ׁשהּוא ּבעבּור ּכן נקרא . «¿ƒ∆∆ְֲִֵֶַַָָ
ׁשם: הּוא ּכי אֹומרים ויׁש צדק. מקֹום ְְְִִֵֵֶֶַעל

ÌÏLÂ:סּכֹו בׁשלם ויהי והעד ירּוׁשלם. היא . ¿»≈ְְְְִִִֵֵַָָָָֻ
Ô‰k ‡e‰Â ּכל וכן ארמית. הּמתרּגם ּכדברי . ¿…≈ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

מלּכי  ּדברתי על לֹו.ּופרּוׁש וכהנּו והעד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּכהן.
עׂשה  ויפה ּדּבר ּכהגן ּכי ּתהּלֹות. ּבספר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצדק 
להֹוׁשיע  ׁשהתנּדב ּבעבּור ּבתחּלה אברם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבר
ׁשעזרֹו הּׁשם ּוברּו אמר ּכן ואחר נׁשּבּו, ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשר

ּבידֹו: צריו ְְַָָָָונתן
kÔbÓ,ּתמּגנּך ּתפארת עטרת וכן נתן. ּכמֹו . ƒ≈ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ



jlלח jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy

ß oeygxn 'h iying mei ß

(àë)Lëøäå Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤§¨«§ª−
:Cì-ç÷©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לבּדם )הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי  .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(áë)ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑:וכן עליֹון, לאל ידי את אני מרים ׁשבּועה, כב)לׁשֹון וכן:(בראשית אני. נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ¬ƒ…ƒ»ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
כג) מּמני (בראשית וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל אני נֹותן מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף עזרא עזרא עזרא עזרא ."נתּתי אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(âë)Cì-øLà-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨£¤¨®
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

i"yx£ÏÚŒCB¯N „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑ הּׁשבי מן לעצמי CÏ.אעּכב ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ ׂשכר לי לתת ּתאמר ואם ƒƒ¿«¿««ְְֲִִִֵֶַַַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִִֵַָָָֹ
לא  ,ּגנזי B‚Â'.אּקח מּבית ¯Ó‡˙ ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר לעּׁשרני, הבטיחני הּוא ּברּו יב)ׁשהּקדֹוׁש "ואברכ(לעיל ְִֵֶֶַָֹ¿……«¿ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."וגֹו' אבןאבןאבןאבן ְ

(ãë)øLà íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä̈«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑,אּתי הלכּו אׁשר ׁשּנאמר:עבדי לּמלחמה, נכנסּו ׁשעבדי ּפי על אף וגֹו'", ּוממרא אׁשּכל "ענר ועֹוד «¿»ƒְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשאמר: ּדוד, למד ּומּמּנּו חלקם". יקחּו "הם הכי אפּלּו לׁשמר, הּכלים על יׁשבּו וחבריו וענר וּיּכם", ועבדיו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"הּוא

ל) א נאמ (שמואל ּולכ יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק לּמלחמה הּירד כה)ר:"ּכחלק ההּוא (שם מהּיֹום "ויהי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
אברהם  ּבימי החק נּתן ׁשּכבר לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", לחק ויׂשימה עזרא עזרא עזרא עזרא .ומעלה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

åè(à)øçà|íøáà-ìà ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ¤©§½̈
EøëN Cì ïâî éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ¨¥´½̈§¨«§−

:ãàî äaøä©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑מפלג 'אחרי ', .סמּו 'אחר', ׁשּנאמר: מקֹום רבה)ּכל האּלה",(בראשית הּדברים "אחר . «««¿»ƒ»≈∆ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

לֹו אמר לכ צדקּותי', ּכל על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג והיה הּמלכים את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאחר
‡·¯Ì.הּמקֹום  ‡¯Èz Ï‡CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡ ּדֹואג ּׁשאּתה ּומה ׁשהרגּת, נפׁשֹות אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , ַָ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

מאד  הרּבה ׂשכר ,ׂשכר קּבּול .על  ְְְְְְִֵַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקצדקצדקצדקּוּוּוּותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר קקקקּבּבּבּבללללּתּתּתּתיייי ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמאאאא ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגאגאגאג א)והיהוהיהוהיהוהיה טו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה הּדּבּורים". "אחר הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, א)לׁשיטת .(כב, . האּלה הּדברים אחר ּדּדּדּדבריו בריו בריו בריו : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

וׁשם יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל מהרהר(פסוק אברהם היה . . האּלה הּדברים אחרי וּיׁשבואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר : ּובפרׁשת ו־ז). הּדברים (לט, אחר ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ÈÏכא  ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

È„Èכב  ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

‡q·כג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשרׁש.ואב  לכבֹוד והּמ''ם הּמעׂשר הֹוציא רם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
ּכמלּכי לֹו לתּתֹו ראּוי אדם מצא ולא ְְְְִִֵַַָָָָָֹהּׁשם,

ֶֶצדק:

akÈ„È È˙BÓÈ¯‰ אל אּׂשא ּכי ּכמֹו ׁשבּועה, . ¬ƒƒ»ƒְְִֶֶָָ
וטעם ידי: ÔBÈÏÚׁשמים Ï‡ נׁשּבעּתי הּנה ּכי . ְִִַַַָָ≈∆¿ְְִִִִֵַ

הּכהן: זה ׁשּברכני ְִֵֵֵֶֶַַַֹּבּׁשם

bkËeÁÓ Ì‡:ּבגד ּכל ּתֹופרין ׁשּמּמּנּו . ƒƒְִִֶֶֶֶָ
CB¯N:הּנעל הּקֹוׁשר העֹור . ¿ֵַַַַָ

ckÈ„ÚÏa:עבדיו ׁשאכלּו והּוא לקחּו אׁשר . ƒ¿»«ְְְֲֲֶֶָָָָ

jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy
. . וׁשםאמראמראמראמרהאּלה .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל אבי א)הּקּב"ה ּכּלם(מ, ּבפי . . ׁשהרּגילה לפי . . האּלה הּדברים אחר לדלדלדלדּבּבּבּבר ר ר ר : ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

ּדֹואג "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה לפי "מהרהרואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר ּבגנּותֹו. מֹוסיף ׁשם וּירא ּבפרׁשת (וכן .ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר")")")")" ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאדמאדמאדמאד:::: הרהרהרהרּבּבּבּבהההה ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר לללל מגןמגןמגןמגן אנכיאנכיאנכיאנכי אברםאברםאברםאברם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה ובפירוש אחר א. (טו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

רש"י)

הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה ב)לכאֹורה הלכה י פרק תשובה לירׁש(הלכות ּכדי לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד : ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּקּב"ה  ׁשּקראֹו אבינּו אברהם מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ּומעלה . . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּטֹובה

ֲאֹוהבֹו".
קּבל  ּכבר אם ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג "היה ּומּדּוע מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָונמצא,

ְָׂשכרֹו?
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּומקּים  הּקּב"ה את ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ׁשּיתּגּדל ּכדי רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאברהם
ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ועל־ידי־זה הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טֹוב רב מקּבל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹרצֹונֹו,

ׁשמים  ׁשם ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה לא ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹונמצא,
עזרא עזרא עזרא עזרא ּבעֹולם. אבןאבןאבןאבן ָָ

(á)CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò: £¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑לֹו וחבר יֹורׁש, לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ב)מנחם ּכאׁשר (מלאכי יֹורׁש, ּבלא ערירי, וענה", "ער ≈¬ƒƒְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
לא)ּתאמר: ולי (איוב דישאנפנטי"ש. ּובלע"ז ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּגזרת: ועֹונה' 'ער ה)נראה, וכן:(שה"ש חרּבן, לׁשֹון וערירי ער", קלז)"ולּבי וכן:(תהלים ערּו", ג)"ערּו "ערֹות (חבקוק ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
וכן: נא)יסֹוד", וכן:(ירמיה ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה È˙Èa."ּכי ˜LÓ Ô·e∑ נּזֹון ּביתי ׁשּכל ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ∆∆∆≈ƒְְִִֵֶַָ

ּכמֹו: ּפיו, מא)על ׁשּלי (בראשית על ממּנה ּבני היה ּבן, לי היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ∑Nnc˜."ועל  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ«∆∆
נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ּדּמׂשק. עד הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. מּדּמׂשק הּתרּגּום, ּדֹולה לפי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לאחרים  רּבֹו מּתֹורת עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומׁשקה אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶַַַַ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֵֶֶֶַָ

(ã)íà-ék äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®¦¦Æ
éònî àöé øLà:ELøéé àeä E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)øôñe äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨§ŸÆ
äéäé äk Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−

:Eòøæ©§¤«

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

·¯ג  ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`‰ÊÁnaוטעם הּנבּואה: ּבמראֹות .Ô‚Ó ÈÎ‡ ««¬∆ְְְְַַַַָ»…ƒ»≈
CÏ.הּמלכים מּיד והּצלּתי ל מגן הייתי אנכי . »ְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבן  להֹוׁשיע רּוח ׁשּנדבה ׂשכר ל אּתן ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּגם
עלי: ונׁשענּת מעט ּבמתי ְְְְְִִִֵַַַָָָאחי

c''Eie aÈ¯È¯Ú מּמּלת וסר אכזרי. ּכיּו''ד §¬ƒƒְְְִִִַַָָ
הּמתרּגם: אמר ּכאׁשר והּטעם יהיּו. ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָערירים

È˙Èa ˜LÓ מּפעלי והּוא מכס. מׁשקל על . ∆∆≈ƒְְֲִִֵֶֶַַֹ
ּבסגל. ּדבק ּכטעם ּבֹו. ׁשֹוקק מּגזרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹהּכפל

ּובן  הּוא וכן עּמֹו. ואחר עצמֹו מֹוׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַּובן
אליעזר: ּדּמׂשק ּבן הּוא ּביתי ֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַמׁשק

cEÈÚnÓ:קרֹוב היֹותֹו ּבעבּור לאבר ּכּנּוי . ƒ≈∆ֱֲִֵֶַָָ



לט jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy
. . וׁשםאמראמראמראמרהאּלה .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל אבי א)הּקּב"ה ּכּלם(מ, ּבפי . . ׁשהרּגילה לפי . . האּלה הּדברים אחר לדלדלדלדּבּבּבּבר ר ר ר : ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

ּדֹואג "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה לפי "מהרהרואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר ּבגנּותֹו. מֹוסיף ׁשם וּירא ּבפרׁשת (וכן .ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר")")")")" ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאדמאדמאדמאד:::: הרהרהרהרּבּבּבּבהההה ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר לללל מגןמגןמגןמגן אנכיאנכיאנכיאנכי אברםאברםאברםאברם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה ובפירוש אחר א. (טו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

רש"י)

הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה ב)לכאֹורה הלכה י פרק תשובה לירׁש(הלכות ּכדי לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד : ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּקּב"ה  ׁשּקראֹו אבינּו אברהם מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ּומעלה . . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּטֹובה

ֲאֹוהבֹו".
קּבל  ּכבר אם ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג "היה ּומּדּוע מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָונמצא,

ְָׂשכרֹו?
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּומקּים  הּקּב"ה את ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ׁשּיתּגּדל ּכדי רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאברהם
ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ועל־ידי־זה הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טֹוב רב מקּבל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹרצֹונֹו,

ׁשמים  ׁשם ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה לא ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹונמצא,
עזרא עזרא עזרא עזרא ּבעֹולם. אבןאבןאבןאבן ָָ

(á)CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò: £¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑לֹו וחבר יֹורׁש, לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ב)מנחם ּכאׁשר (מלאכי יֹורׁש, ּבלא ערירי, וענה", "ער ≈¬ƒƒְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
לא)ּתאמר: ולי (איוב דישאנפנטי"ש. ּובלע"ז ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּגזרת: ועֹונה' 'ער ה)נראה, וכן:(שה"ש חרּבן, לׁשֹון וערירי ער", קלז)"ולּבי וכן:(תהלים ערּו", ג)"ערּו "ערֹות (חבקוק ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
וכן: נא)יסֹוד", וכן:(ירמיה ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה È˙Èa."ּכי ˜LÓ Ô·e∑ נּזֹון ּביתי ׁשּכל ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ∆∆∆≈ƒְְִִֵֶַָ

ּכמֹו: ּפיו, מא)על ׁשּלי (בראשית על ממּנה ּבני היה ּבן, לי היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ∑Nnc˜."ועל  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ«∆∆
נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ּדּמׂשק. עד הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. מּדּמׂשק הּתרּגּום, ּדֹולה לפי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לאחרים  רּבֹו מּתֹורת עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומׁשקה אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶַַַַ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֵֶֶֶַָ

(ã)íà-ék äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®¦¦Æ
éònî àöé øLà:ELøéé àeä E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)øôñe äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨§ŸÆ
äéäé äk Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−

:Eòøæ©§¤«

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

·¯ג  ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`‰ÊÁnaוטעם הּנבּואה: ּבמראֹות .Ô‚Ó ÈÎ‡ ««¬∆ְְְְַַַַָ»…ƒ»≈
CÏ.הּמלכים מּיד והּצלּתי ל מגן הייתי אנכי . »ְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבן  להֹוׁשיע רּוח ׁשּנדבה ׂשכר ל אּתן ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּגם
עלי: ונׁשענּת מעט ּבמתי ְְְְְִִִֵַַַָָָאחי

c''Eie aÈ¯È¯Ú מּמּלת וסר אכזרי. ּכיּו''ד §¬ƒƒְְְִִִַַָָ
הּמתרּגם: אמר ּכאׁשר והּטעם יהיּו. ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָערירים

È˙Èa ˜LÓ מּפעלי והּוא מכס. מׁשקל על . ∆∆≈ƒְְֲִִֵֶֶַַֹ
ּבסגל. ּדבק ּכטעם ּבֹו. ׁשֹוקק מּגזרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹהּכפל

ּובן  הּוא וכן עּמֹו. ואחר עצמֹו מֹוׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַּובן
אליעזר: ּדּמׂשק ּבן הּוא ּביתי ֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַמׁשק

cEÈÚnÓ:קרֹוב היֹותֹו ּבעבּור לאבר ּכּנּוי . ƒ≈∆ֱֲִֵֶַָָ



jlמ jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑ צא לֹו: אמר מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ מאהלֹו הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבן. לֹו יׁש אברהם אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד עתיד ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל ׂשרי מאצטגנינּות וכן ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
והגּביהֹו עֹולם ׁשל מחללֹו הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם קֹורא אני ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלא

מלמע  הּבטה לׁשֹון וזהּו הּכֹוכבים, מן .למּטה לה למעלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑,אֹות לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת על אבל זאת, על אֹות לֹו ׁשאל אדע"?לא "ּבּמה לֹו: .ואמר ¿∆¡ƒ«ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

‰˜„ˆ Bl ‰·LÁiÂ∑ ּבּמה" אחר: ּדבר ּבֹו. ׁשהאמין האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם חׁשבּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ««¿¿∆»¿»»ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבזכּות  הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּבּה'. יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא אֹות, לֹו ׁשאל לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאדע"?

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּקרּבנֹות  אבןאבןאבןאבן ְַָָ

ß oeygxn 'i iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåíécNk øeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´©§¦½
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר) ועגלה צּבּור ׁשל ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: לׁשלׁשה רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
LlLÓ˙.ערּופה  ÊÚÂ∑ יחיד חּטאת ּוׂשעיר מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, הּנעׂשה לׂשעיר LlLÓ.רמז ÏÈ‡Â∑ ֲָ¿≈¿À∆∆ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ¿«ƒ¿À»

יחיד  חּטאת ׁשל וכבׂשה ּתלּוי ואׁשם וּדאי ÏÊB‚Â.אׁשם ¯B˙Â∑ יֹונה ּובן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתֹור אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ¿¿»ֶָ

(é)-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑ לׁשמר עּמֹו ּברית ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא הּמקרא ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכדכתיב: הארץ, את לבניו להֹוריׁש ּכֹורתי (לקמן)הבטחתֹו, ודר וגֹו'", לאמר ּברית אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, ּבין ולעבר ּבהמה לחּלק לד)ּברית "ּתּנּור (ירמיה ּכאן: אף העגל", ּבתרי ּבין "העֹוברים ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
אׁש ׁשהּוא ׁשכינה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר אׁשר אׁש ולּפיד ·˙¯.עׁשן ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â∑ ׁשהאּמֹות לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿∆«ƒ……»»ְִֶָֻ

ׁשּנאמר: ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, כב)עֹובדי ואֹומר:(תהלים וגֹו'", רּבים ּפרים ח)"סבבּוני "והאיל (דניאל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: י ֹונה, לבני נמׁשלּו ויׂשראל יון", מל הּׂשעיר "והּצפיר ואֹומר: ּופרס", מדי מלכי הּקרנים ּבעל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאׁשרֿראית

ב) לא (שה"ש "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ׁשּיהיּו ּכֹוכבים עֹובדי על רמז הּבהמֹות, ּבּתר ,לפיכ הּסלע". ּבחגוי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"יֹונתי
לעֹולם  קּימין יׂשראל ׁשּיהיּו רמז עזרא עזרא עזרא עזרא .בתר", אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

eÎÊÏ:ו  dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó¯‡ז  Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯˙dÈ:ח  È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ ¯·e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e‰˜„ˆ ּוצדקה לנּו. ּתהיה ּוצדקה ּכמֹו . ¿»»ְְְְִֶָָָָָ
ּדר ז''ל קדמֹונינּו ּבדברי רק אחים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַּומׁשּפט

אחרת: ְֶֶַָָצדקה
fÌÈcNk ¯e‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ ּכי לעד . ¬∆≈ƒ≈«¿ƒְִֵ

ּפרׁשּתיו. ּכאׁשר ׁשם נאמרה ֿלל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרׁשת
ה  ואברהם ּבחרן: נאמר ּכי ולא ּבּׁשם אמין ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ

אֹות  ּבּקׁש הארץ  ירּוׁשת ועל  יירׁשּנּו. ְְְִִֵֶֶַַָָָּבנֹו
ׁשבּועת  טעם ּכי ועֹוד  ּגדעֹון. עׂשה ְְְֲִִֶַַַַָָּכאׁשר

ּכל  ּכלל ּכי ּתנאי. ּבלא הּדבר ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשם
אברהם  חטא לא והּנה ּתנאי. על הם ְְְְִֵֵַַַָָָָֹנבּואֹות

ּברית: אּתֹו לכרֹות ׁשּבּקׁש ְְֲִִִִֵֶַּבעבּור
h˙LlLÓ ÊÚ והּיׁשר עּזים. ג' אֹומרים יׁש . ≈¿À∆∆ְְִִִֵַָָ

ׁשנים: ׁשלׁש ּבת הּכבׂשÏÈ‡Âּבעיני הּוא . ְִֵַַָָֹ¿«ƒֶֶַ
לבּדם ÏÊB‚Âהּגדֹול: מאּלה ּכי יֹונה . ּבן . ַָ¿»ְִֵֵֶֶַָָ

קרּבן: וכל העֹולֹות ּובעֹוף ּבּבהמה ְְְְִִֵַַָָָָָָָהּנזּכרים
i¯z·ÈÂ הרי על וכמֹוהּו והפרידם. חתכם . «¿«≈ְְְֲֲִִֵַָָָָ

ּבתריו: ּבין B¯˙aבתר. LÈ‡ ÔziÂ ּכי ּדע . ְֵֶָָָ«ƒ≈ƒƒ¿ִַ
מלחמה. איׁש וכן ּבעל. ּכמֹו איׁש ְְְִִִִֵַַַָָמּלת
הּדבר. עצם ּכמֹו ּבעל ּופרּוׁש ּגבריאל. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהאיׁש
ּבחּיֹות  ּכן ּגם .סמּו ּבלּיעל איׁש ְְִִֵֵַַַַַָוכן
ּכל  ּבתר נתן אחֹותּה. אל אּׁשה ֲִִִֶֶֶַָָָָּוביריעֹות
ׁשנים  והאדם הּבהמה ּכי רעהּו לקראת ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָאיׁש

a˙¯הּמה: ‡Ï ¯Btv‰ ּכי והּגֹוזל הּתֹור . ֵָ«ƒ…»«ְִַַָ
ּכלל: ׁשם ְִֵָצּפֹור

jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
i"yx£ËÈÚ‰∑ אכ עלי לטּוׂש הּנבלֹות, את וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, ּכמֹו:הּוא טו)ל, א אל (שמואל "וּתעט »«ƒְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

להם (הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ.הּׁשלל" נתחּלף ּפלּגּיא, ויהב ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא מתרּגמינן הּפגרים אחרים: ספרים ַָָ««¿»ƒְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

לׁשֹון  ּפּגלּיא, ּתרּגּומֹו ּופגרים ּפלּגּיא, ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם וכל 'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּתבת

ּכמֹו: ז)ּפּגּול, מאיר (ויקרא רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת יד ּובכתב יד. ּכתב ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ּפגר. לׁשֹון הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ׁשמּואל  ר' מּניחין ∑MiÂ·.)ּבן ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד ׁשּיבא רמז רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה נׁשיבה לׁשֹון ְֵֶ««≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹותֹו אבןאבןאבןאבן ִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

(áé)äpäå íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®§¦¥¬
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .רמז אבןאבןאבןאבן ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|õøàa Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ
:äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì́Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«

i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ ּבן יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אמר: למצרים ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה מז)ׁשּׁשים ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהרי
ׁשהיה  מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמאֹות,
הּׁשנים  ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּכׁשּיצאּו

לידת  אחר עמרם וׁשחי עמרם, לידת אחר קהת Ì‰Ï.מׁשה ׁשחי ‡Ï ı¯‡a∑,'מצרים 'ּבארץ נאמר: ולא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ¿∆∆…»∆ְְְֱִִֶֶֶַַֹ
להם", "לא יצחק:ּואּלא כא)מּׁשּנֹולד וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר ּבגרר",(בראשית יצחק קה)"ויגר "ויעקב (תהלים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

חם",ּגר מז)ּבארץ ּבאנּו(בראשית ּבארץ עזרא עזרא עזרא עזרא .""לגּור אבןאבןאבןאבן ְֶֶֶָָָָָָ

(ãé)eàöé ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬¥«§−
:ìBãb Lëøa¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑ יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ׁשאף מלכּיֹות, ארּבע לרּבֹות ‡ÈÎ.וגם, Ôc∑ ּבעׂשר ¿«∆«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ»»…ƒְֶֶ
ÏB„b.מּכֹות  LÎ¯a∑,ּגדֹול ׁשּנאמר:ּבממֹון יב)ּכמֹו מצרים"(שמות את עזרא עזרא עזרא עזרא ."וינּצלּו אבןאבןאבןאבן ַƒ¿À»ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàå:äáBè äáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּכל ּתראה ‡·˙EÈ.אּלה ולא Ï‡∑לּמד אליו? ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובד אביו ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתׁשּובה  ּתרח BË·‰.ׁשעׂשה ‰·ÈNa ¯·wz∑ רעה לתרּבּות עׂשו יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ְֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מרד  ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים ה' מת ,ּולפיכ עזרא עזרא עזרא עזרא .עׂשו ּבימיו. אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`iËÈÚ‰:נחלתי צבּוע העיט וכן העֹוף. . »«ƒְֲִִֵַַַָָָָ
ÌÈ¯‚t‰ ÏÚ:הּגּופֹות על .·MiÂ ּבדגׁשּות . ««¿»ƒַַ««≈ְְַ

ויׁשּלח  יגרׁש ּכמֹו הּמּובלע. הנּו''ן ּתחת ְְְִִֵַַַַַַַָָהּׁשי''ן
הּפגרים  הּׁשיב אֹו רּוחֹו. יּׁשב וכן ְְְִִִִֵֵֵַַַָָמהּפגרים.

העיט: ְְִִַַַָלהבריח
ai‡·Ï LÓM‰ È‰ÈÂ וּיּקח ּכי לאֹות לנּו זה . «¿ƒ«∆∆»…ְִִֶַַָ

מּמחזה  ׁשהקיץ אחר ּבּיֹום, אּלה ּכל את ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹו

ְַָהּנבּואה:
biEÚ¯Ê ‰È‰È ¯b Èkהּקדׁש ּבלׁשֹון נקרא . ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְִִֶַָֹ

ּדבק  ׁשהּוא ּכסעיף מׁשּפחה לֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶֶָָָָָהאיׁש
ּכאזרח  טעמֹו ּכי אזרח נקרא ּכן על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּׁשרׁש.
הּסעיף. מן ׁשּנכרת הּגרּגיר ּכמֹו ּגר. וטעם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָרענן.
ּבעיניהם. רחֹוק הּטעם ׁשּזה לב חסרי ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָויׁש

יֹודע  היּו אז ואּלּו וצּורתֹו, אֹות ּכל טעם ים ְְְִִַַָָָָ

האמת: L‰יּכירּו ˙B‡Ó Úa¯‡ סֹוף עד . ֱִֶַָ«¿«≈»»ַ
מהּיֹום: הּקץ ֵֵֶַַזה

cie„·ÚÈ ¯L‡:עבדים להם ׁשּיהיּו . ¬∆«¬…ְֲִִֶֶָָ
ehEÈ˙B·‡ Ï‡ ‡·zּכדר הּמיתה על ּכּנּוי . »…∆¬∆ְִִֶֶַַָ

וטעם הארץ: ולא ÌBÏLaּכל ּבכבֹוד ׁשּתהיה . ְֶַַָָָ¿»ְְְִֶֶָֹ
:זרע ְְֶַּכמֹו



מי jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
i"yx£ËÈÚ‰∑ אכ עלי לטּוׂש הּנבלֹות, את וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, ּכמֹו:הּוא טו)ל, א אל (שמואל "וּתעט »«ƒְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

להם (הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ.הּׁשלל" נתחּלף ּפלּגּיא, ויהב ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא מתרּגמינן הּפגרים אחרים: ספרים ַָָ««¿»ƒְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

לׁשֹון  ּפּגלּיא, ּתרּגּומֹו ּופגרים ּפלּגּיא, ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם וכל 'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּתבת

ּכמֹו: ז)ּפּגּול, מאיר (ויקרא רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת יד ּובכתב יד. ּכתב ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ּפגר. לׁשֹון הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ׁשמּואל  ר' מּניחין ∑MiÂ·.)ּבן ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד ׁשּיבא רמז רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה נׁשיבה לׁשֹון ְֵֶ««≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹותֹו אבןאבןאבןאבן ִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

(áé)äpäå íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®§¦¥¬
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .רמז אבןאבןאבןאבן ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|õøàa Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ
:äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì́Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«

i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ ּבן יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אמר: למצרים ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה מז)ׁשּׁשים ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהרי
ׁשהיה  מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמאֹות,
הּׁשנים  ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּכׁשּיצאּו

לידת  אחר עמרם וׁשחי עמרם, לידת אחר קהת Ì‰Ï.מׁשה ׁשחי ‡Ï ı¯‡a∑,'מצרים 'ּבארץ נאמר: ולא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ¿∆∆…»∆ְְְֱִִֶֶֶַַֹ
להם", "לא יצחק:ּואּלא כא)מּׁשּנֹולד וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר ּבגרר",(בראשית יצחק קה)"ויגר "ויעקב (תהלים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

חם",ּגר מז)ּבארץ ּבאנּו(בראשית ּבארץ עזרא עזרא עזרא עזרא .""לגּור אבןאבןאבןאבן ְֶֶֶָָָָָָ

(ãé)eàöé ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬¥«§−
:ìBãb Lëøa¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑ יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ׁשאף מלכּיֹות, ארּבע לרּבֹות ‡ÈÎ.וגם, Ôc∑ ּבעׂשר ¿«∆«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ»»…ƒְֶֶ
ÏB„b.מּכֹות  LÎ¯a∑,ּגדֹול ׁשּנאמר:ּבממֹון יב)ּכמֹו מצרים"(שמות את עזרא עזרא עזרא עזרא ."וינּצלּו אבןאבןאבןאבן ַƒ¿À»ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàå:äáBè äáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּכל ּתראה ‡·˙EÈ.אּלה ולא Ï‡∑לּמד אליו? ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובד אביו ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתׁשּובה  ּתרח BË·‰.ׁשעׂשה ‰·ÈNa ¯·wz∑ רעה לתרּבּות עׂשו יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ְֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מרד  ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים ה' מת ,ּולפיכ עזרא עזרא עזרא עזרא .עׂשו ּבימיו. אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`iËÈÚ‰:נחלתי צבּוע העיט וכן העֹוף. . »«ƒְֲִִֵַַַָָָָ
ÌÈ¯‚t‰ ÏÚ:הּגּופֹות על .·MiÂ ּבדגׁשּות . ««¿»ƒַַ««≈ְְַ

ויׁשּלח  יגרׁש ּכמֹו הּמּובלע. הנּו''ן ּתחת ְְְִִֵַַַַַַַָָהּׁשי''ן
הּפגרים  הּׁשיב אֹו רּוחֹו. יּׁשב וכן ְְְִִִִֵֵֵַַַָָמהּפגרים.

העיט: ְְִִַַַָלהבריח
ai‡·Ï LÓM‰ È‰ÈÂ וּיּקח ּכי לאֹות לנּו זה . «¿ƒ«∆∆»…ְִִֶַַָ

מּמחזה  ׁשהקיץ אחר ּבּיֹום, אּלה ּכל את ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹו

ְַָהּנבּואה:
biEÚ¯Ê ‰È‰È ¯b Èkהּקדׁש ּבלׁשֹון נקרא . ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְִִֶַָֹ

ּדבק  ׁשהּוא ּכסעיף מׁשּפחה לֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶֶָָָָָהאיׁש
ּכאזרח  טעמֹו ּכי אזרח נקרא ּכן על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּׁשרׁש.
הּסעיף. מן ׁשּנכרת הּגרּגיר ּכמֹו ּגר. וטעם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָרענן.
ּבעיניהם. רחֹוק הּטעם ׁשּזה לב חסרי ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָויׁש

יֹודע  היּו אז ואּלּו וצּורתֹו, אֹות ּכל טעם ים ְְְִִַַָָָָ

האמת: L‰יּכירּו ˙B‡Ó Úa¯‡ סֹוף עד . ֱִֶַָ«¿«≈»»ַ
מהּיֹום: הּקץ ֵֵֶַַזה

cie„·ÚÈ ¯L‡:עבדים להם ׁשּיהיּו . ¬∆«¬…ְֲִִֶֶָָ
ehEÈ˙B·‡ Ï‡ ‡·zּכדר הּמיתה על ּכּנּוי . »…∆¬∆ְִִֶֶַַָ

וטעם הארץ: ולא ÌBÏLaּכל ּבכבֹוד ׁשּתהיה . ְֶַַָָָ¿»ְְְִֶֶָֹ
:זרע ְְֶַּכמֹו



jlמב jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ ּכנען ׁשּבארץ לפי הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ׁשלׁשה ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
"לתת ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר צא היה למצרים, ירד יעקב היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הארץ  מּבאי חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון, ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: ‰‡È¯BÓ.היה וחׁשב ÔÂÚ ÌÏL ‡Ï Èk∑ להיֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹƒ…»≈¬…»¡ƒְִ
ׁשּנאמר סאתּה, ׁשּתתמּלא עד מאּמה נפרע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין זמן, אֹותֹו עד מארצֹו כז)מׁשּתּלח "ּבסאּסאה (ישעיה : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּתריבּנה  ."ּבׁשּלחּה ְְְִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al 'nr zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנהההה עדעדעדעד האמריהאמריהאמריהאמרי עעעעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשלםלםלםלם לאלאלאלא טז)ּכּכּכּכיייי ּכּלּה,(טו, ּכנען ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן נזּכר לּמה לׁשאל, יׁש ִִִִֹֹ ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
מפרׁש רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר זמן זמן זמן זמן הּכֹוללת אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו עדעדעדעד מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּלּלּלּלחחחח ׁשּכּונתֹולהילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת לפרׁש ויׁש , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ

סיחֹון  היה: אכן וכ האּמֹות. ׁשאר ׁשל עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי עֹון רק נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻהיא
יהֹוׁשע. ידי על מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ידי על נכּבׁש האמֹורי עזרא עזרא עזרא עזרא מל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻֻ

(æé)ãétìå ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ§©¦´
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו ׂשּקיהם",(בראשית מריקים הם יג)"ויהי ב ּכלֹומר (מלכים איׁש", קֹוברים הם "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַ
זה' ּדבר a‡‰.'ויהי LÓM‰∑ ׁשקעה.‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑ הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו רמז ְִֶַָָ«∆∆»»ְָָ«¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿ְְִֶַַַָֻ

ּבגיהּנם. גילּולים היה עֹובדי ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ואם ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו "ּבאה" ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
מּכאן  לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", הּׁשמׁש "ויהי ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ׁשֹוקעת, ּכׁשהיא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמבאר
ּכׁשהּטעם  ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ׁשּיסֹודּה נקבה לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר נמצא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהיתה,

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון כט)למעלה, ּבאה",(לקמן לז)"ורחל אלּמתי",(לקמן א)"קמה יבמּת",(רות ׁשבה "הּנה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו: ,והֹול עכׁשו ׁשּנעׂשה ּדבר הוה, לׁשֹון הּוא למּטה כט)ּוכׁשהּטעם הּצאן",(לקמן עם ב)"ּבאה היא (אסתר "ּבערב ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשבה  היא ּובּבקר עזרא עזרא עזרא עזרא ."באה אבןאבןאבןאבן ִֶַָָָָֹ

(çé)Eòøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
ìãbä øäpä-ãò íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬©¨−Ÿ

:úøt-øäð§©§¨«
i"yx£Èz˙ EÚ¯ÊÏ∑ עׂשּויה היא ּכאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל tŒ¯‰¯˙.(ב"ר)אמירתֹו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑ לפי ¿«¿¬»«ƒְֲֲִִִֶַָָָָ««»»«»…¿«¿»ְִ

יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשּנאמר:ׁשהּוא מעדן, הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא ּפי על אף ּגדֹול, (לעיל קֹוראהּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
לב) ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל – מל עבד הדיֹוט: מׁשל ּפרת", הּוא הרביעי עזרא עזרא עזרא עזרא ."והּנהר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב"ר) והם ועּמֹון, ּומֹואב אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא להם נתן ולא ּכאן, יׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

˙ep¯יז  ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

˜ÌÈיח  Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fhÈÚÈ·¯ ¯B„Âהׁשּתּבׁשּו המפרׁשים רּבי . ¿¿ƒƒְְְְִִֵַַַָ
עׂשרה  הּקדמֹונים אמרּו והּנה ּדֹור. ְְְְֲִִֵֵַַָָָּבפרּוׁש
ארּבעה  ּובאּיֹוב ּדֹור. לאלף ונמצא ְְְְְִִֶֶַָָָּדֹורֹות
יֹוׁשב. ּכמֹו ּדֹור ּפרּוׁש ּכי ּבעיני והּנכֹון ְְְִֵֵֵַַָּדֹורֹות.
אדם  ׁשּידּור הּקץ ּומּדתֹו רׁשע. ּבאהלי ְֳִִֵֵֶֶַַָָָָָמּדּור
אחר  רביעי ודֹור קצר. ויׁש ארֹו ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָּבחל ּדֹו,
ּכתּוב  וכן מצרים. על והּטעם ּגר, זרעֹו ְְְְֱִִֵֵַַַַַַָהיֹות
ועמרם  גר. קהת היה וכן  ּבארצֹו. היית גר ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָּכי
ּכנען: ארץ אל ׁשבּו ּובניהם אהרן ּגם ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּומׁשה

È¯BÓ‡‰ ÔBÚ.מּנׂשֹוא עֹוני ּגדֹול ּבּפסּוק מפרׁש . ¬»¡ƒְְֲִִַָָָֹ
הרג  מׁשה והּנה ּתקּפֹו. ּבעבּור האמֹורי ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֹוהז ּכיר
וחמׁשת  האמֹורי. מלכי והם הּגדֹולים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלכים
ראיֹות  ויׁש יהֹוׁשע. על  נתחּברּו האמֹורי ְְְְְְֱִִֵֵַַַַָָֻמלכי 
ארזים  ּכגבּה אׁשר הּנביא אמר וכן ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹאחרֹות.
לא  אֹומר, מּגזרת האמֹורי והּמפרׁש ְְְְֱִִִֵֵַַָָָֹּגבהֹו.

ּכלּום: ְַָאמר
fi‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ לא עֹודּנה ּבתחּלה . «¿ƒ«∆∆»»ְִִֶָָֹ

לבֹוא: ּכתּוב וכן ורעֹוËÏÚÂ‰ּבאה. .חׁש . ְֵָָָָ«¬»»ְֵֶֹ

ּפרּוׁשֹו אֹו מעּנן. הּלילה ּכי והּטעם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּביחזקאל.
ּבעבים: הּנראה האֹור. ּבֹוא epz¯אחר ‰p‰Â ְִִֶֶַַַָָ¿ƒ≈«

ÔLÚּובתֹוכֹו מּמּנּו עׁשן העֹולה ּתּנּור ּכדמּות . »»ְְִִֶֶַָָָ
אׁש: ‰ÌÈ¯Êbלּפיד ÔÈaּבין וזאת . הּבתרים. ִֵַ≈«¿»ƒְְִֵַָֹ

לׁשנים.על  ּכרתּו אׁשר העגל  וכן הּׁשבּועה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהיא
את  ה' ּכרת ההּוא ּבּיֹום זאת, אחרי ּכתּוב ֲֵֵֶַַַַָָֹּכן 

ּברית: ְְִַָאברם
giÌÈ¯ˆÓ ¯‰pÓ:הּיאֹור ולא ׁשיחֹור. הּוא . ƒ¿«ƒ¿«ƒְְִַֹ

jl jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
ׁשּנאמר: לעתיד, ירּׁשה להיֹות עתידים וקדמֹוני קנּזי יא)קיני, עּמֹון (ישעיה ּובני ידם מׁשלֹוח ּומֹואב "אדֹום ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."מׁשמעּתם  אבןאבןאבןאבן ְְִַָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑:ּבּה ׁשּנאמר עֹוג, ג)ארץ רפאים (דברים ארץ יּקרא עזרא עזרא עזרא עזרא .""ההּוא אבןאבןאבןאבן ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë):éñeáéä-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤©§¦«

æè(à)úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−
:øâä dîLe§¨¬¨¨«

i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ זה ּבבית ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבת ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר' ּבבית ּגבירה .ולא ְְְִִֵַַָֹ

(á)úãlî ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ¦¤½¤
íøáà òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àaŸ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬©§−̈

:éøN ìB÷ì§¬¨¨«
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ הרּוס אּלא ּבנּוי ׁשאינֹו ּבנים לֹו ׁשאין מי על pnÓ‰.לּמד ‰a‡∑ ּבזכּות «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָƒ»∆ƒ∆»ְִ

לתֹו צרתי È¯N.ּביתי ׁשאכניס ÏB˜Ï∑(ב"ר)הּקדׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבּהלרּוח אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶַָָ¿»»ְֶֶַַָֹ

(â)dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈
ì íéðL øNò õwîdúà ïzzå ïòðk õøàa íøáà úáL ¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì Bì dLéà íøáàì§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑:ּבדברים ּכזה'לקחּתּה קדֹוׁש ּבגּוף לּדבק ׁשּזכית (ב"ר)'אׁשרי.ÌÈL ¯NÚ ıwÓ∑ הּקבּוע מֹועד «ƒ«»«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָƒ≈∆∆»ƒֵַַָ

ליּׂשא  חּיב לבעלּה, ילדה ולא ׁשנים עׂשר ׁשּׁשהתה סד)אחרת לאּׁשה B‚Â'.(יבמות Ì¯·‡ ˙·LÏ∑ יׁשיבת ׁשאין מּגיד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ¿∆∆«¿»¿ְִִֵֶַַ
לֹו נאמר ׁשּלא לפי הּמנין, מן לֹו עֹולה לארץ יב)חּוצה יׂשראל (לעיל לארץ ׁשיבא עד ּגדֹול" לגֹוי ואעׂש" עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(ã)dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈
:äéðéòa§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑(ב"ר)ראׁשֹונה מּביאה.‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑ מראה ּכגּלּויּה, סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «»…∆»»«««ִִִָָ«≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְְְִִֵַַָָָָָָ
ראׁשֹונה  מּביאה נתעּברּתי ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ׁשּלא צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)עצמּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéúçôL ézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦¦§¨¦Æ
éðéa ýåýé ètLé äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬

éðéáe:E ¥¤«Ÿ

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

hiÈBÓ„˜Â Èf˜e ÈÈ˜Âויׁש כנען, מּבני . ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒְְְִֵֵַָ
ׁשמֹות: ׁשני ְֵֵֶָלהם

kÌÈ‡Ù¯‰Â.ּתחׁשב רפאים ארץ ׁשּכתּוב זה . ¿»¿»ƒְִֵֵֶֶֶֶָָָ
והיבּוסי  הּכנעני ׁשּכתּוב ּבעבּור ּתתמּה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָואל
הם  ּכנענ ּיים ּגֹוים הּׁשבעה ּכי ּדע ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָאחריו.
ואחר  לכנען. היּו ּבנים עׂשר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻּכּלם.וע ׁשּתי
הּנׁשארים. על הּכנעני יאמר הּׁשּׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָֹׁשהזּכיר

ּובמקֹום  ּבפרט, עׂשרה הם הּזאת ּבּפרׁשה ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹוכן 
על  אף רּבים. ויׂשראל יהּודה וכן ּבכלל. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאחר

הּוא: מּיׂשראל ׁשּיהּודה ְְִִִֵֶָָּפי
a‰a‡ ÈÏe‡ ׁשהּבן יּתכן ועֹוד ּבן. מּגזרת . «ƒ»∆ְְִִִֵֵֵֶַַָ

חסר  ּובן הּיסֹוד. ּכמֹו והאב ּבנין, ּכדמּות ְְְְְִִֵֵַָָָָהּוא
עבר: ּפעל אֹו ּתאר. חי ּכל וכן ÚÓLiÂה''א. ְֵֵַַַַָָֹֹ«ƒ¿«

Ì¯·‡:ּכן לּה אמר . «¿»ֵַָָ

bÌÈL ¯NÚ ıwÓ זכרֹונם קדמֹונינּו העּתיקּו . ƒ≈∆∆»ƒְְְִִֵֶַָ
יֹותר  אׁשּתֹו עם אדם יׁשהא ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹלברכה
הּוא  הּפסּוק ּתלד.וזה לא אם ׁשנים ְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹמעׂשר

הּוא: וטֹוב אסמכּתא ְְְְִַַָּכדמּות
cÏ˜zÂ הּמׁשרת האֹות ּבין אׁשר הּנעלם הּנח . «≈«ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹות  להתּבּלע הּנתּון הּדגׁש ּתחת הּׁשרׁש ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָֹוא ֹות
נפעל: מּבנין והּוא ְְְִִִֶֶַַַהּכפל
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ׁשּנאמר: לעתיד, ירּׁשה להיֹות עתידים וקדמֹוני קנּזי יא)קיני, עּמֹון (ישעיה ּובני ידם מׁשלֹוח ּומֹואב "אדֹום ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."מׁשמעּתם  אבןאבןאבןאבן ְְִַָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑:ּבּה ׁשּנאמר עֹוג, ג)ארץ רפאים (דברים ארץ יּקרא עזרא עזרא עזרא עזרא .""ההּוא אבןאבןאבןאבן ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë):éñeáéä-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤©§¦«

æè(à)úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−
:øâä dîLe§¨¬¨¨«

i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ זה ּבבית ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבת ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר' ּבבית ּגבירה .ולא ְְְִִֵַַָֹ

(á)úãlî ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ¦¤½¤
íøáà òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àaŸ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬©§−̈

:éøN ìB÷ì§¬¨¨«
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ הרּוס אּלא ּבנּוי ׁשאינֹו ּבנים לֹו ׁשאין מי על pnÓ‰.לּמד ‰a‡∑ ּבזכּות «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָƒ»∆ƒ∆»ְִ

לתֹו צרתי È¯N.ּביתי ׁשאכניס ÏB˜Ï∑(ב"ר)הּקדׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבּהלרּוח אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶַָָ¿»»ְֶֶַַָֹ

(â)dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈
ì íéðL øNò õwîdúà ïzzå ïòðk õøàa íøáà úáL ¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì Bì dLéà íøáàì§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑:ּבדברים ּכזה'לקחּתּה קדֹוׁש ּבגּוף לּדבק ׁשּזכית (ב"ר)'אׁשרי.ÌÈL ¯NÚ ıwÓ∑ הּקבּוע מֹועד «ƒ«»«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָƒ≈∆∆»ƒֵַַָ

ליּׂשא  חּיב לבעלּה, ילדה ולא ׁשנים עׂשר ׁשּׁשהתה סד)אחרת לאּׁשה B‚Â'.(יבמות Ì¯·‡ ˙·LÏ∑ יׁשיבת ׁשאין מּגיד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ¿∆∆«¿»¿ְִִֵֶַַ
לֹו נאמר ׁשּלא לפי הּמנין, מן לֹו עֹולה לארץ יב)חּוצה יׂשראל (לעיל לארץ ׁשיבא עד ּגדֹול" לגֹוי ואעׂש" עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(ã)dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈
:äéðéòa§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑(ב"ר)ראׁשֹונה מּביאה.‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑ מראה ּכגּלּויּה, סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «»…∆»»«««ִִִָָ«≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְְְִִֵַַָָָָָָ
ראׁשֹונה  מּביאה נתעּברּתי ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ׁשּלא צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)עצמּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéúçôL ézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦¦§¨¦Æ
éðéa ýåýé ètLé äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬

éðéáe:E ¥¤«Ÿ

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

hiÈBÓ„˜Â Èf˜e ÈÈ˜Âויׁש כנען, מּבני . ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒְְְִֵֵַָ
ׁשמֹות: ׁשני ְֵֵֶָלהם

kÌÈ‡Ù¯‰Â.ּתחׁשב רפאים ארץ ׁשּכתּוב זה . ¿»¿»ƒְִֵֵֶֶֶֶָָָ
והיבּוסי  הּכנעני ׁשּכתּוב ּבעבּור ּתתמּה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָואל
הם  ּכנענ ּיים ּגֹוים הּׁשבעה ּכי ּדע ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָאחריו.
ואחר  לכנען. היּו ּבנים עׂשר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻּכּלם.וע ׁשּתי
הּנׁשארים. על הּכנעני יאמר הּׁשּׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָֹׁשהזּכיר

ּובמקֹום  ּבפרט, עׂשרה הם הּזאת ּבּפרׁשה ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹוכן 
על  אף רּבים. ויׂשראל יהּודה וכן ּבכלל. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאחר

הּוא: מּיׂשראל ׁשּיהּודה ְְִִִֵֶָָּפי
a‰a‡ ÈÏe‡ ׁשהּבן יּתכן ועֹוד ּבן. מּגזרת . «ƒ»∆ְְִִִֵֵֵֶַַָ

חסר  ּובן הּיסֹוד. ּכמֹו והאב ּבנין, ּכדמּות ְְְְְִִֵֵַָָָָהּוא
עבר: ּפעל אֹו ּתאר. חי ּכל וכן ÚÓLiÂה''א. ְֵֵַַַַָָֹֹ«ƒ¿«

Ì¯·‡:ּכן לּה אמר . «¿»ֵַָָ

bÌÈL ¯NÚ ıwÓ זכרֹונם קדמֹונינּו העּתיקּו . ƒ≈∆∆»ƒְְְִִֵֶַָ
יֹותר  אׁשּתֹו עם אדם יׁשהא ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹלברכה
הּוא  הּפסּוק ּתלד.וזה לא אם ׁשנים ְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹמעׂשר

הּוא: וטֹוב אסמכּתא ְְְְִַַָּכדמּות
cÏ˜zÂ הּמׁשרת האֹות ּבין אׁשר הּנעלם הּנח . «≈«ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹות  להתּבּלע הּנתּון הּדגׁש ּתחת הּׁשרׁש ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָֹוא ֹות
נפעל: מּבנין והּוא ְְְִִִֶֶַַַהּכפל



jlמד jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי הּוא:חמס ּברּו להּקדֹוׁש ּכׁשהתּפּללּת הענׁש, מּטילה טו)אני "מהּֿתּתןֿלי (לעיל ¬»ƒ»∆ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּדברי ועֹוד, .עּמ נפקדת אני והייתי ׁשנינּו, על  להתּפּלל ל והיה ,עלי אּלא התּפּללּת לא ערירי", הֹול ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹואנכי
ּבזיֹוני ׁשֹומע ׁשאּתה מּמּני, חֹומס EÈÈ·e.(ב"ר)וׁשֹותק אּתה ÈÈa 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡∑ ׁשּבּמקרא ּבינ ּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈∆ְְִֵֶַָָ

ּוביני ּביּה קרי מלא, וזה לנקבה)חסר, נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל ,ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה הגר, ׁשל ּבעּבּורּה הרע עין ה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
הראׁשֹון  הריֹון ׁשהּפילה מלּמד אּלא ׁשּתהר? לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר והלא הרה", הּנ" להגר: .אֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

(å)dì-éNò Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈
éðéòa áBhä:äéðtî çøázå éøN äpòzå C ©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת .(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(æ)ïéòä-ìò øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¬¤«

(ç)éëìú äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨¥¥®¦
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑ אּיה "איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
'מּזה  עליו: ׁשּתאמר ּבא'הּמקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .אני אבןאבןאבןאבן ֲִִֶֶַַָָָָֹ

(è)úçz épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©
:äéãé̈¤«¨

i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
.ואמירה  ֲִַָ

(é)àìå Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ
:áøî øôqé¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåúàø÷å ïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©§́§¥®§¨¨³
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL:C §Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ּכמֹו ּתהרי, יג)ּכׁשּתׁשּובי מנֹוח (שופטים ּדאׁשת הרה" הּנ".Ôa z„ÏÈÂ∑:לֹו ודֹומה וילדּת, (ירמיה ּכמֹו ƒ»»»ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ
ּבארזים"כב) מקּננּת ּבּלבנֹון BÓL."יׁשבּת ˙‡¯˜Â∑ יצחק ׁשמֹו את "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו הּוא, עזרא עזרא עזרא עזרא ."צּוּוי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»¿ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

(áé)éðt-ìòå Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®§©§¥¬
:ïkLé åéçà-ìë̈¤−̈¦§«Ÿ

i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑:ׁשּכתּוב ּכמֹו חּיֹות, לצּוד מדּברֹות כא)אֹוהב קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר Ïka."וּיׁשב B„È∑ ∆∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ»«…
Ba.לסטים  Ïk „ÈÂ∑ּבֹו ּומתּגרין אֹותֹו ׂשֹונאין ÔkLÈ.הּכל ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑ ּגדֹול זרעֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)ׁשּיהיה אבןאבןאבןאבן ְִִ¿«…ְְִִִַָֹ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַָ

CÈ„Èaו  CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז  ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡‡נ"י:(˙˜¯Ú ¬»»»»¬»«

¯CzBaט  ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

ˆ¯CÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L‡ È·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fd‡ˆÓiÂּכמֹו הּמׁשּפט ּכי זרה, מּלה . «ƒ¿»»ְְִִִַָָָָ
ְִֶַָָוּיׂשנאה:

g‰fÓ È‡ מּזה וטעם הבל. אי וכן אּיה ּכמֹו . ≈ƒ∆ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַ
ּבאת: מקֹום מּזה אי אמר ּכאּלּו .Á¯Ba˙מקֹום. ְִִֵֶַָָָָ««

אחריו. ׁשהּוא הּגרֹון אֹות ּבעבּור הרי''ש ְֲֲִֵֶַַַָָָָנפּתח
ּכל ּבֹורחת ּברחת וכן ּכפֹורחת. והיא העיר. ְְְִִֵַַַַַַָָֹ

הּגרֹון  אֹותּיֹות ּבעבּור איׁש. יֹודעת וכן ְְֲִִִֵַַַַַָָּובמזרה.
אּתנּו: זר אין הּלׁשֹון מׁשּפט וכן אחה''ע. ְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשהם

`iCp‰ עם ּכמֹו ענין. מּלת הן ּכי לנקבה. . ƒ»ְְְִִִִִֵֵַָָ
:עּמ האל''ף Ï‡ÚÓLÈּומׁשקלֹו ּבהעלם . ְִִָָƒ¿»≈ְְֵֶֶָָ

הּלׁשֹון: על ְֵַַָָלהקל
aiÌ„‡ ‡¯t מי ּכטעם האדם. ּבין חפׁשי . ∆∆»»ְְִִֵַַָָָָ

זר  ּבֹו ימׁשל ׁשּלא והּטעם חפׁשי. ּפרא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשלח 
ׁשמׁש ּכמֹו ואדם. ּפרא  אֹומר ויׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָמּמׁשּפחּתֹו.
ּבּכל. ידֹו ּפרא ׁשהּוא ּובעבּור זבלּה. עמד ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻירח
ּבעיני  והּנכֹון ּבֹו. ּכל ויד  אדם ׁשהּוא ְְְֲֵֶַַַַָָָֹּובעבּור
ּבכחֹו, הּכל ׁשּינּצח ּכפרא האדם ּבין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
ּכי  ּבדנּיאל מפרׁש וכן ּבֹו. ּכל ויד ּכ ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹואחר

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(âé)ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà̈«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑אלֹוּה ּדבר: ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְֱֲִֵֵֶַַָָָָָ
עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ׁשרֹואה אֹותֹו(הראּיה רֹואה ּדבר ׁשּום ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ‰ÌÏ.)ספרים Ì‚‰∑ ְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ¬«¬…

אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף הייתי סבּורה וכי ּתמּה: ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלׁשֹון
ו  אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות רגילה הייתי אמר ׁשּׁשם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

חרדה  ולא זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", עזרא עזרא עזרא עזרא ."מֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãé)ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬
:ãøä«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¸̈©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑ ׁשרתה יׁשמעאל", ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
עליו  הּקדׁש יׁשמעאל רּוח .ּוקראֹו ְְִֵֶַַָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ּכׁשּנּמֹול לׁשבחֹו ׁשנה ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  .ולא ְִֵֹ

æé(à)àøiå íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧
éðôì Cläúä écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−

:íéîú äéäå¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑.ּולפטרֹון לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל ÈÙÏ.וכן Cl‰˙‰∑ הּדבק קדמי', 'ּפלח ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹƒ¿«≈¿»«ְְְֳִֵַַַָָ
˙ÌÈÓ.ּבעבֹודתי  ‰È‰Â∑.נסיֹונֹותי ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי זה ּבמצות אף לפני", התהּל" מדרׁשֹו: ּולפי ֲִַָ∆¿≈»ƒְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

עכׁשו  תמים", "והיה אחר: ּדבר לפני. מּום ּבעל אּתה ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ּתמים, ּתהיה הּזה ּובּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמילה,
רמ"ח  אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמ על אֹות ל אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' אברים: ה' חסר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאּתה

עזרא עזרא עזרא עזרא .איבריּכמנין אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶַָ

(á)ðéáe éðéa éúéøá äðzàå:ãàî ãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ§«Ÿ
i"yx£È˙È¯· ‰z‡Â∑זֹו מצוה ידי על ל להֹוריׁשּה הארץ, ּוברית אהבה ׁשל .ּברית ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו  Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז  „k ÔÈL zLÂ ÔÓz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

C˙Èב  ÈbÒ‡Â CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הרביעית: החּיה ‡ÂÈÁהיא Ïk Èt ÏÚÂ. ְִִִַַָָ¿«¿≈»∆»
אחיו  ּכל ּפני על ּכתּוב וכן קטּורה. ּבני ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהם
ונקראּו קטּורה. מּבני מדינים ּבני וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָנפל.

ׁשֹופטים: ּובספר ּבּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶַָיׁשמעאלים
biÈ‡¯ Ï‡ אל ּכטעם עני, ראה מׁשקל על . ≈√ƒְְֳִִֵַַַַָָ

‰ÌBÏמראה: Ì‚‰ ׁשהּוא והּנכֹון עּתה. ּכמֹו . ְֶַ¬«¬ְְֶַַָָ
והּטעם  איׁש. הלֹום עֹוד הּבא וכן ּפה. ְְְֲִֵַַַַָֹּכמֹו
הּׁשם  ׁשראה אחר הּׁשם, מלא ראיתי ּפה ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהגם

ּתמיד: ראי הּוא ּכי ְְִִִִָָֹּבעניי.
ciÈÁÏ ¯‡a,האחרת לּׁשנה חי יהיה לאׁשר . ¿≈««ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

חֹוגגים  היּו ׁשנה ּבכל ּכי לחי. ּכה ְְְִִֶַַָָָָָֹּכטעם
יּקרא  הּיֹום ּגם הּזאת. הּבאר אל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּיׁשמעאלים

זמום: ְֵּבאר
`ÈcL Ï‡ וכן ּתּקיף, וטעמֹו הּתאר. ׁשם . ≈««ְְְִֵֵַַַַֹ

ּכטעם  טעמֹו ּכי .ּבצרי ׁשּדי והיה ׁשּדי. ְְְְְִֶַַַַַַַָָָּכקֹול



מה jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(âé)ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà̈«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑אלֹוּה ּדבר: ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְֱֲִֵֵֶַַָָָָָ
עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ׁשרֹואה אֹותֹו(הראּיה רֹואה ּדבר ׁשּום ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ‰ÌÏ.)ספרים Ì‚‰∑ ְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ¬«¬…

אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף הייתי סבּורה וכי ּתמּה: ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלׁשֹון
ו  אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות רגילה הייתי אמר ׁשּׁשם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

חרדה  ולא זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", עזרא עזרא עזרא עזרא ."מֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãé)ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬
:ãøä«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¸̈©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑ ׁשרתה יׁשמעאל", ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
עליו  הּקדׁש יׁשמעאל רּוח .ּוקראֹו ְְִֵֶַַָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ּכׁשּנּמֹול לׁשבחֹו ׁשנה ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  .ולא ְִֵֹ

æé(à)àøiå íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧
éðôì Cläúä écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−

:íéîú äéäå¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑.ּולפטרֹון לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל ÈÙÏ.וכן Cl‰˙‰∑ הּדבק קדמי', 'ּפלח ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹƒ¿«≈¿»«ְְְֳִֵַַַָָ
˙ÌÈÓ.ּבעבֹודתי  ‰È‰Â∑.נסיֹונֹותי ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי זה ּבמצות אף לפני", התהּל" מדרׁשֹו: ּולפי ֲִַָ∆¿≈»ƒְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

עכׁשו  תמים", "והיה אחר: ּדבר לפני. מּום ּבעל אּתה ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ּתמים, ּתהיה הּזה ּובּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמילה,
רמ"ח  אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמ על אֹות ל אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' אברים: ה' חסר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאּתה

עזרא עזרא עזרא עזרא .איבריּכמנין אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶַָ

(á)ðéáe éðéa éúéøá äðzàå:ãàî ãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ§«Ÿ
i"yx£È˙È¯· ‰z‡Â∑זֹו מצוה ידי על ל להֹוריׁשּה הארץ, ּוברית אהבה ׁשל .ּברית ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו  Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז  „k ÔÈL zLÂ ÔÓz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

C˙Èב  ÈbÒ‡Â CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הרביעית: החּיה ‡ÂÈÁהיא Ïk Èt ÏÚÂ. ְִִִַַָָ¿«¿≈»∆»
אחיו  ּכל ּפני על ּכתּוב וכן קטּורה. ּבני ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהם
ונקראּו קטּורה. מּבני מדינים ּבני וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָנפל.

ׁשֹופטים: ּובספר ּבּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶַָיׁשמעאלים
biÈ‡¯ Ï‡ אל ּכטעם עני, ראה מׁשקל על . ≈√ƒְְֳִִֵַַַַָָ

‰ÌBÏמראה: Ì‚‰ ׁשהּוא והּנכֹון עּתה. ּכמֹו . ְֶַ¬«¬ְְֶַַָָ
והּטעם  איׁש. הלֹום עֹוד הּבא וכן ּפה. ְְְֲִֵַַַַָֹּכמֹו
הּׁשם  ׁשראה אחר הּׁשם, מלא ראיתי ּפה ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהגם

ּתמיד: ראי הּוא ּכי ְְִִִִָָֹּבעניי.
ciÈÁÏ ¯‡a,האחרת לּׁשנה חי יהיה לאׁשר . ¿≈««ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

חֹוגגים  היּו ׁשנה ּבכל ּכי לחי. ּכה ְְְִִֶַַָָָָָֹּכטעם
יּקרא  הּיֹום ּגם הּזאת. הּבאר אל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּיׁשמעאלים

זמום: ְֵּבאר
`ÈcL Ï‡ וכן ּתּקיף, וטעמֹו הּתאר. ׁשם . ≈««ְְְִֵֵַַַַֹ

ּכטעם  טעמֹו ּכי .ּבצרי ׁשּדי והיה ׁשּדי. ְְְְְִֶַַַַַַַָָָּכקֹול



jlמו jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(â):øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìò íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ
i"yx£ÂÈtŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑נּצבת הּקדׁש ורּוח לעמד ּכח ּבֹו היה לא מל, ׁשּלא ׁשעד הּׁשכינה. וזהּומּמֹורא עליו, «ƒ…«¿»«»»ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ

עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ּכן (ׁשּנאמר מצאתי אליעזר דרּבי .)ּבבריתא ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«

(ä)íäøáà EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ©§¨½̈
ézúð íéBb ïBîä-áà ék:E ¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑ ׁשהּוא לארם אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ורי"ׁש ׁשמֹו, ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
נתרעמה  ׂשרי  ׁשל יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ׁשהיתה רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמקֹומֹו,

ׁשּנאמר: ליהֹוׁשע, ׁשהֹוסיפּה עד הּׁשכינה, יב)על יהֹוׁשע (במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיקרא אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻֻ

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåEnî íéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−¦§¬
:eàöé¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, .יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn `"i ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
éøçà Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì:E §«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«

i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑ לאלהים ל להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל (וׁשם אלֹוּה)ּבר לֹו ׁשאין ּכמי לארץ ּבחּוצה .הּדר «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è)øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ
éøçà Eòøæå äzà:íúøãì E ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑?ׁשמירתּה היא ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי הּנה 'אני ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
וגֹו' לכם הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי .""זאת ְְְְֲִִִִֶֶָֹ

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈÈ·e ÈÈa∑ עכׁשו ׁשל ‡EÈ¯Á.אֹותם EÚ¯Ê ÔÈ·e∑אחרי להּולד להּמֹול,∑‰ÏBn.העתידין ּכמֹו ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈«¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒְְִ
לעׂשֹות  ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמ ֹו אבןאבןאבןאבן ְְֲֲֵֶַַָ

ÈÈג  dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì¯·‡ ÏÙe¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

(ד  ‡‰ ‡‡¯Ê‚ איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז  ÔÈ·e CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

C˙e·˙Bzח  ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ·e¿»«¿»¿»≈

ÔBÎÈÈ·eי  È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈa ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדּו לּבי מׁשקל  על וׁשּדי ּבצר. עפר על י.וׁשית ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָ
מנּצח  ׁשהּוא ׁשֹודד. מּגזרת ּפרׁשּוהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַורּבים
ּבּפרׁשה  הּזה הּׁשם להזּכיר וטעם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוהתּגּבר.
הּׁשם  ּכי והּנכֹון וימֹול. אברהם לירא ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹהּזאת,
הּתאר  ׁשם וזה ּכנגּדֹו. נקרא והּנֹורא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּנכּבד 

ׁשני  אּלה על עֹומד העֹולם ּכי הּמעׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכנגד
יאמין: הּׁשם סֹוד והּמבין È‰Â‰הּׁשמֹות. ְֲִִֵֵֵַַַַ∆¿≈

ÌÈÓ˙:הּמילה לּמה ּתׁשאל ׁשּלא . »ƒְִִֶַַָָָֹ
dÌ‰¯·‡.ּגֹוים המֹון אּביר הרי''ש  ּתֹוספת . «¿»»ֲִִֵֶֶַָ

אם  ּכי אֹות מּׁשמֹו לחּסר הׁשם ּבא ְְְִִִֵֵַַָֹולא

ּכׂשרי.NÂ¯‰להֹוסיף: לא ּכלל ּתאר ׁשם . ְִ¿»»ְְֵַַָָֹֹ
ׁשהקּדים  עלילֹות נתּכנּו לֹו אׁשר הּׁשם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָּוברּו
להיֹות  ׂשרה ׁשּתהר קֹודם להּמֹול אברהם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוצ ּוה

קדֹוׁש: ְַָזרעֹו
zNnE iÌÎÏ ÏBn‰ ׁשם והּוא להּמֹול. ּכמֹו . ¦©ƒ»∆ְְְִֵ
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(àé)éðéa úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½¥¦−
:íëéðéáe¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓe∑ ּונמלּתם נֹוׂשא. ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ליסֹוד יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
יאכל יעׂשה, ּכמֹו: יּפעל לׁשֹון יּמֹול אבל ּונׂשאתם, אינו)ּכמֹו ישן .(ברש"י ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

(áé)ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´
:àeä Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéä½¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−«

i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 757 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dlin zixA zEkf§§¦¦¨

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות ב)איתא ׁשּבבׂשרֹו(מג, ּבּמילה ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי אמר כּו' הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדעּתֹו". ְְְִַַָנתיּׁשבה
ולּבֹו ׁשּמחֹו וּדאי ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ּדוד, ּבידי היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון  צרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה

ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, מהּנחת ּכתֹוצאה יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשל
ּתפּלין, ּבהּנחת ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, לאחר ּגם עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
ּתפּלין  מצות מק ּים האדם ואין הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, הּנחת אחרי ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּדהּלב

זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות מה־ּׁשאין־ּכן מעליו. ׁשהסירן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלאחרי
מהּול" "להיֹות ּגם אּלא הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות המציצה)ּדהּנה קונטרס סוף חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב ,(עיין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

מצּוה  האדם חּיי מימי רגע ּכיון ּדכל מּכל־מקֹום להּולדּתֹו, הּׁשמיני ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, מהּול". "להיֹות הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא מהּול, הּוא הרי חּייו מימי רגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכל

ּכי  הּוא, חּייו ימי מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי מילה, ּבמצות רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה
ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ּכמצות ולא ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּגם

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zixAd zrWA dXcTd Wtp zqipM§¦©¤¤©§ª¨¦§©©§¦

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מילה" ּבמצות כּו' היא הּקדֹוׁשה זֹו נפׁש ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן צא,ּכתּוב ג חלק זהר (וראה ד סימן  סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

למקרא) ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ּב'ראׁשית ב. הּובא ּבנים, גידּול ּפרק ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ה). סעיף רסג סימן דעה יֹורה ערּו ׁשּולחן ּבסֹופֹו. ְְְְִִֵֶָָָָָָחכמה'

ּכּלּה" הּתֹורה ּכל אֹותֹו "מלּמדין  הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן, אינֹו ב)ולכאֹורה ל, יתאים (נדה ואי קדֹוׁשה, נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּמילה? ּברית ּבעת היא הּקדּׁשה נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻזה

"צותא  מּלׁשֹון מצוה הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה מילה ּבברית מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ג)וחּבּור" מה, בחוקותי תורה, ּולדגמא:(לקוטי הּמצוה. המקּים האדם ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם את לחּבר ענינן , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּבּבׂשר נּכר אין צדקה, הּמחּלקת הּיד.הּיד ּגּוף ּנה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נּכר  הּמצוה על־ידי ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ּגלּוי ׁשּנּוי נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן

עצמֹו. הּגּוף ְְִַַַּבבׂשר
הּקדֹוׁשה  הּנפׁש ׁשל הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ּכניסת א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻולכן

קדֹוׁשה. נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ּבעת הּוא ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעם

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr xvFPW xWw ± dlin zixA§¦¦¨¤¤¤¨©§¥©¨¨

לדרתיכםלדרתיכםלדרתיכםלדרתיכם ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ּבהיֹותֹו אֹותֹו למּול טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ימים, ח' ּבן ּכׁשהּוא ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָיׁש

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (¯Ê‚È È") ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈ·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ CaÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וּימל  ּכמֹו הּנראים. הּׁשנּיים מהּפעלים להכין:ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּפעל ּומׁשקלֹו ערלתם. ּבׂשר וכן iÌzÏÓe`ְְְְִִֶַָָָָָאת ׁשרׁש. והנּו''ן ּוׁשמרּתם. ּכמֹו . ¿«¿∆ְְְְְֵֶֶַַֹ



מז jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(àé)éðéa úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½¥¦−
:íëéðéáe¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓe∑ ּונמלּתם נֹוׂשא. ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ליסֹוד יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
יאכל יעׂשה, ּכמֹו: יּפעל לׁשֹון יּמֹול אבל ּונׂשאתם, אינו)ּכמֹו ישן .(ברש"י ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

(áé)ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´
:àeä Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéä½¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−«

i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 757 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dlin zixA zEkf§§¦¦¨

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות ב)איתא ׁשּבבׂשרֹו(מג, ּבּמילה ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי אמר כּו' הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדעּתֹו". ְְְִַַָנתיּׁשבה
ולּבֹו ׁשּמחֹו וּדאי ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ּדוד, ּבידי היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון  צרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה

ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, מהּנחת ּכתֹוצאה יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשל
ּתפּלין, ּבהּנחת ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, לאחר ּגם עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
ּתפּלין  מצות מק ּים האדם ואין הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, הּנחת אחרי ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּדהּלב

זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות מה־ּׁשאין־ּכן מעליו. ׁשהסירן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלאחרי
מהּול" "להיֹות ּגם אּלא הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות המציצה)ּדהּנה קונטרס סוף חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב ,(עיין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

מצּוה  האדם חּיי מימי רגע ּכיון ּדכל מּכל־מקֹום להּולדּתֹו, הּׁשמיני ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, מהּול". "להיֹות הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא מהּול, הּוא הרי חּייו מימי רגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכל

ּכי  הּוא, חּייו ימי מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי מילה, ּבמצות רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה
ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ּכמצות ולא ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּגם

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zixAd zrWA dXcTd Wtp zqipM§¦©¤¤©§ª¨¦§©©§¦

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מילה" ּבמצות כּו' היא הּקדֹוׁשה זֹו נפׁש ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן צא,ּכתּוב ג חלק זהר (וראה ד סימן  סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

למקרא) ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ּב'ראׁשית ב. הּובא ּבנים, גידּול ּפרק ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ה). סעיף רסג סימן דעה יֹורה ערּו ׁשּולחן ּבסֹופֹו. ְְְְִִֵֶָָָָָָחכמה'

ּכּלּה" הּתֹורה ּכל אֹותֹו "מלּמדין  הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן, אינֹו ב)ולכאֹורה ל, יתאים (נדה ואי קדֹוׁשה, נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּמילה? ּברית ּבעת היא הּקדּׁשה נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻזה

"צותא  מּלׁשֹון מצוה הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה מילה ּבברית מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ג)וחּבּור" מה, בחוקותי תורה, ּולדגמא:(לקוטי הּמצוה. המקּים האדם ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם את לחּבר ענינן , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּבּבׂשר נּכר אין צדקה, הּמחּלקת הּיד.הּיד ּגּוף ּנה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נּכר  הּמצוה על־ידי ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ּגלּוי ׁשּנּוי נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן

עצמֹו. הּגּוף ְְִַַַּבבׂשר
הּקדֹוׁשה  הּנפׁש ׁשל הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ּכניסת א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻולכן

קדֹוׁשה. נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ּבעת הּוא ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעם

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr xvFPW xWw ± dlin zixA§¦¦¨¤¤¤¨©§¥©¨¨

לדרתיכםלדרתיכםלדרתיכםלדרתיכם ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ּבהיֹותֹו אֹותֹו למּול טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ימים, ח' ּבן ּכׁשהּוא ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָיׁש

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (¯Ê‚È È") ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈ·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ CaÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וּימל  ּכמֹו הּנראים. הּׁשנּיים מהּפעלים להכין:ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּפעל ּומׁשקלֹו ערלתם. ּבׂשר וכן iÌzÏÓe`ְְְְִִֶַָָָָָאת ׁשרׁש. והנּו''ן ּוׁשמרּתם. ּכמֹו . ¿«¿∆ְְְְְֵֶֶַַֹ



jlמח jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
אבינּו? אברהם ׁשל לבריתֹו עצמֹו את מכניס הּוא ּורצֹונֹו ּומּדעּתֹו יֹותר, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמבּגר

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ׁשּכתּוב ּוכמֹו להּקּב"ה, האדם ּבין ּו"ּברית" קׁשר נֹוצר ׁשעל־ידּה הּוא מילה ּברית ׁשל יג)ענינּה לברית (יז, ּבבׂשרכם ּבריתי "והיתה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ָעֹולם".
ׁשהּקּב"ה  אּלא .יתּבר הּבֹורא עם ונצחי אמּתי קׁשר לפעל לֹו אי־אפׁשר ּומגּבל, נברא אדם ּבהיֹות ּכי האדם, מּצד ּבא אינֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻקׁשר

ּבברית. הּנכנס אחד ּכל עם עצמֹו ׁשּמקּׁשר זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא
ּדעת  ּבר ּכׁשהּוא לעׂשֹותֹו צריכים היּו אז האדם, על־ידי נֹוצר היה והּברית הּקׁשר אם ּכי ימים, לח' היא מילה ׁשּמצות הּטעם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו
ּכׁשאפׁשר  מּיד אּלא ּדעת, לֹו ׁשּתהיה עד לחּכֹות טעם אין האדם, על־ידי ולא הּקּב"ה על־ידי נֹוצר ׁשהּקׁשר מּכיון אבל ּבזה. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכּיֹוצא

נצחי. ּבקׁשר הּקּב"ה עם אֹותֹו ּומקּׁשרים לברית אֹותֹו מכניסים עזרא עזרא עזרא עזרא – אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָ

(âé)ìBnä|éúéøá äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯§¦¦²
:íìBò úéøáì íëøNáa¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑לאחר נּמֹול ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה אמר ולא עליו ּכפל ס"א (ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּבת )לאחד  ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, קלח)ׁשמנה .(דף ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(ãé)ìøòå|äúøëðå Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²
øa-úà äénòî àåää Lôpä:øôä éúé ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑ זכר ּבין נּכר ׁשהּוא מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבה ּכאן ¯L‡∑ מׁשּיּגיע ¿»≈»»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ¬∆…ƒִִֶַַ
ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ענּוׁש אין אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: ‰LÙp.לכלל ‰˙¯ÎÂ∑ ּומת ערירי הֹול ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ¿ƒ¿¿»«∆∆ֲִִֵֵ

זמּנֹו קד)קדם עזרא עזרא עזרא עזרא .(שבת אבןאבןאבןאבן ְֶַֹ

(åè)àø÷ú-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ¦§¨¬
:dîL äøN ék éøN dîL-úà¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ ּכל על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
יג) .(ברכות

(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ ׁשח הּברכה? היא לנערּותּה,ּומה יח)ׁשּנאמר:זרה עדנה"(לקמן לי ּבהנקת ∑ÈzÎ¯·e‰."היתה ≈«¿ƒ…»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ≈«¿ƒ»ֲַַָ
'ּבננּו ואֹומרים: הּׁשּוק, מן אסּופי ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ׁשל מׁשּתה ּביֹום לכ ּכׁשּנצרכה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשדים,

ׁשּנאמר: הּוא ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ּומניקּתּה עּמּה, ּבנּה אחת ּכל והביאה כא)הּוא'. בנים (לקמן "הניקה ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ּבמקצת  רמזֹו רּבה ּבראׁשית עזרא עזרא עזרא עזרא .ׂשרה", אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵַָָָָָ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

˙˜¯Èטו  ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

a¯טז  CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נדנּה: עם רּוחי. ידֹון ְִִָָָֹלא
aiÌÎÏ ÏBnÈ.יּמֹול הּמֹול וכן נפעל. מּבנין . ƒ»∆ְְְִִִִִֵַָ

ּפעם  ּבית יליד יּמֹול הּמֹול נאמר טעם ְֱִִִִֶַַַַַַַּומה
לכם  יּמֹול  ימים ׁשמֹונת ּובן הּפרּוׁש וכן  ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשנית .
ּכן  ּגם מּזרעכם לכם ׁשהּוא מי זכר.ּכל ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכל
הּמֹול  אברהם ואּתה ּכסף. מקנת אֹו ּבית ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָיליד
הם  ואם הּיֹום. ּכסּפ ּומקנת ּבית יליד ְְְְְְִִִִֵֵַַַיּמֹול 

ְִּגדֹולים:

ciÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ יּמֹול ּפרּוׁש . ¿»≈»»¬∆…ƒִֵ
את  ּונמלּתם מן והּוא נדר. יּדר ּכי ּכמֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַֹֹיפעל .
ולא  מצוה ּבר היה אם וטעמֹו ערלתכם. ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹּבׂשר
מצות  ּכי ּכרת . עליו  יׁש ערלתֹו ּבׂשר את  ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָימֹול
מלהּו, לא אביו ואם האב. על הּקטן ְִִַַַַַָָָָָָָֹהּנער
ּבידי  וכרת ּברׁשּותֹו. ּבהיֹותֹו עצמֹו את ְְְְִִִֵֵֶַָָימּול
ולא  הּנער מת אם ּכי יחׁשבּו והּטֹועים ְְְְִִִִֵַַַַַַָֹׁשמים.
ּפרּוׁש ואין הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין ְִֵֵֵֵֶַָָָנּמֹול

ּכרצֹונ  ּגּוף הּנפׁש וטעמֹו איׁש. ּכמֹו נפׁש ּכי ם, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָ
אֹומר  ויׁש תחטא. ּכי נפׁש וכן נפׁש. לֹו ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָׁשּיׁש
ּכי  אֹומר ויׁש ׁשנה. נ''ב קדם הּמת ּכרת ְִִֵֵֵֵֶַָָָֹּכי
אמר  ּכן על זרעֹו. ּבמֹות ׁשמֹו ׁשּיּכרת ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּכרת

ּכאּלּוÈnÚÓ‰הּכתּוב ּבנים, לֹו ׁשּיׁש מי ּכי ַָ≈«∆»ְִִִִֵֶָ
נכרת: לא ּוׁשמֹו חי ְְִַָֹהּוא

fhÈz˙ Ì‚Â והּנה הּׂשדה. ּכסף נתּתי ּכמֹו . ¿«»«ƒְְִִֵֶֶֶַַָָ
עתיד: ּבמקֹום עבר לׁשֹון על ְְְִִֵֶַָָָׁשניהם

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©Ÿ́¤§¦À©§¤³
:ãìz äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑למדּת ,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון אּונקלֹוס ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
על  הקּפיד ולא ׂשרה על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהקּפיד וזהּו ולגלגה, האמינה לא וׂשרה וׂשמח, האמין ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאברהם

ּכמֹו:∑‰Ô·l.אברהם  קּימֹות, ׁשהן ּתמיהֹות ב)יׁש א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב זֹו(שמואל אף אּתה"?; "הרֹואה ְַָָ«¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
קּימת, לי'?היא עֹוׂשה הּוא ּברּו ּׁשהּקדֹוׁש מה לאחר זה חסד 'הנעׂשה ּבלּבֹו: אמר וכ.ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ

‰L∑ הּׁשנים נתמעטּו אברהם ּבימי ׁשנה, ת"ק ּבני מֹולידין היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ּפי על ואף לילד. ּכדאי היתה »»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּכח  ּתׁשּות ּובא ּובני ּבּכבר, ס' ּבני ּתֹולדֹותיהן ׁשּמהרּו אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות מעׂשרה ּולמד וצא עֹולם, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ע' אבןאבןאבןאבן

(çé)éðôì äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬§¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ ּכזה ׂשכר מּתן לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה EÈÙÏ.הלואי ‰ÈÁÈ∑,ּביראת יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְְְְִִֶָ
קדמי  ּפלח לפני", התהּל" .ּכמֹו: ְְְְֳִֵַַַַָָ

(èé)úàø÷å ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½§¨¨¬¨
íìBò úéøáì Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²¦§¦¬−̈

:åéøçà Bòøæì§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון אנחנּו",(לקמן אׁשמים ד)"אבל ב ּב(מלכים לּה""אבל אין ‡˙BÓLŒ.ן ˙‡¯˜Â ¬»ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ¿»»»∆¿

˜ÁˆÈ∑ ׁשל ׁשנה וק' ׁשּנּמֹול ימים וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ׁשם על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
יׁשמעאל (אברהם. ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי ׁשאֹומר: לפי אּלא וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? לּמה ּבריתי" "ואת אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי לֹומר: ּתלמּוד הּקּיּום? ּבכלל קטּורה לּמד )ּובני אּלא נאמר? לּמה יצחק" את אקים "ואתּֿבריתי . ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּברכּתי  "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ּבן וחמר קל למד מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר מּבטן. קדֹוׁש ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשהיה

אתֿיצחק" אקים "ואתּֿבריתי וחמר וקל יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי ּברית ∑‡˙È˙È¯aŒ.אתֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ∆¿ƒƒְִ
יצחק  ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא .הּמילה ְְְְְִִֵֶַַָָָ

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|Búà éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²
ãéìBé íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½

ðe:ìBãb éBâì åézú §©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑:ּכמֹו יכלּו, כה)ּכעננים ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)äøN Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³¨¨Æ
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÈÎ¯a˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fi„ÏeÈ ‰L ‰‡Ó Ô·l‰ היֹות ּבעבּור ּתמּה . «¿∆≈»»»ƒ»≈ֱֲַַָ
הּגדֹול  והּתמּה יֹוליד. לא ּכן על קר, הּזקן ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹזרע
מהּדם  והּבן ּדמּה. ׁשּנפסק אּׁשה ּתלד ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאי

ּדבר  ּכי ותרא ּתס ּתּכל וכאׁשר ויּכֹונן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָיּבנה
מצאנּו הּנה ּכי אברהם. מּדבר נפלא ְְְִִִִֵַַָָָָָָָׂשרה
יֹותר  ּגדֹול והּוא ּבן, הֹוליד אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶָָָָאב ֹות

אברהם  ּבימי הּדֹורֹות וחּיי ׁשנה, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמּתׁשעים
,הּמלא נסּתּלק וכאׁשר ודֹור. ּדֹור מחּיי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻארּכים 
ּכסּפֹו: ּומקנת ּביתֹו ילידי וכל ּבנֹו מל ְְְְְִִִֵֵַַַָָמּיד
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(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©Ÿ́¤§¦À©§¤³
:ãìz äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑למדּת ,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון אּונקלֹוס ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
על  הקּפיד ולא ׂשרה על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהקּפיד וזהּו ולגלגה, האמינה לא וׂשרה וׂשמח, האמין ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאברהם

ּכמֹו:∑‰Ô·l.אברהם  קּימֹות, ׁשהן ּתמיהֹות ב)יׁש א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב זֹו(שמואל אף אּתה"?; "הרֹואה ְַָָ«¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
קּימת, לי'?היא עֹוׂשה הּוא ּברּו ּׁשהּקדֹוׁש מה לאחר זה חסד 'הנעׂשה ּבלּבֹו: אמר וכ.ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ

‰L∑ הּׁשנים נתמעטּו אברהם ּבימי ׁשנה, ת"ק ּבני מֹולידין היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ּפי על ואף לילד. ּכדאי היתה »»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּכח  ּתׁשּות ּובא ּובני ּבּכבר, ס' ּבני ּתֹולדֹותיהן ׁשּמהרּו אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות מעׂשרה ּולמד וצא עֹולם, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ע' אבןאבןאבןאבן

(çé)éðôì äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬§¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ ּכזה ׂשכר מּתן לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה EÈÙÏ.הלואי ‰ÈÁÈ∑,ּביראת יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְְְְִִֶָ
קדמי  ּפלח לפני", התהּל" .ּכמֹו: ְְְְֳִֵַַַַָָ

(èé)úàø÷å ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½§¨¨¬¨
íìBò úéøáì Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²¦§¦¬−̈

:åéøçà Bòøæì§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון אנחנּו",(לקמן אׁשמים ד)"אבל ב ּב(מלכים לּה""אבל אין ‡˙BÓLŒ.ן ˙‡¯˜Â ¬»ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ¿»»»∆¿

˜ÁˆÈ∑ ׁשל ׁשנה וק' ׁשּנּמֹול ימים וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ׁשם על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
יׁשמעאל (אברהם. ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי ׁשאֹומר: לפי אּלא וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? לּמה ּבריתי" "ואת אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי לֹומר: ּתלמּוד הּקּיּום? ּבכלל קטּורה לּמד )ּובני אּלא נאמר? לּמה יצחק" את אקים "ואתּֿבריתי . ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּברכּתי  "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ּבן וחמר קל למד מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר מּבטן. קדֹוׁש ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשהיה

אתֿיצחק" אקים "ואתּֿבריתי וחמר וקל יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי ּברית ∑‡˙È˙È¯aŒ.אתֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ∆¿ƒƒְִ
יצחק  ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא .הּמילה ְְְְְִִֵֶַַָָָ

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|Búà éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²
ãéìBé íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½

ðe:ìBãb éBâì åézú §©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑:ּכמֹו יכלּו, כה)ּכעננים ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)äøN Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³¨¨Æ
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÈÎ¯a˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fi„ÏeÈ ‰L ‰‡Ó Ô·l‰ היֹות ּבעבּור ּתמּה . «¿∆≈»»»ƒ»≈ֱֲַַָ
הּגדֹול  והּתמּה יֹוליד. לא ּכן על קר, הּזקן ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹזרע
מהּדם  והּבן ּדמּה. ׁשּנפסק אּׁשה ּתלד ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאי

ּדבר  ּכי ותרא ּתס ּתּכל וכאׁשר ויּכֹונן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָיּבנה
מצאנּו הּנה ּכי אברהם. מּדבר נפלא ְְְִִִִֵַַָָָָָָָׂשרה
יֹותר  ּגדֹול והּוא ּבן, הֹוליד אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶָָָָאב ֹות

אברהם  ּבימי הּדֹורֹות וחּיי ׁשנה, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמּתׁשעים
,הּמלא נסּתּלק וכאׁשר ודֹור. ּדֹור מחּיי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻארּכים 
ּכסּפֹו: ּומקנת ּביתֹו ילידי וכל ּבנֹו מל ְְְְְִִִֵֵַַַָָמּיד



jlנ jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(âë)Búéá éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³¥Æ
ìîiå íäøáà úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´©§¨¨®©¹̈¨
Bzà øac øLàk äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½©«£¤²¦¤¬¦−

:íéýìû¡Ÿ¦«
i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑יהיּו וׁשּלא הּלצנים, מן ולא הּגֹויים מן לא נתירא לא ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

מקֹום'אֹויביו ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו לא ראינּוהּו, 'אּלּו אֹומרים: ּדֹורֹו וּיפעל ∑ÏÓiÂ.ּובני .לׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»»ְְִַַ

(ãë):Búìøò øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬¨§¨«
i"yx£BÏn‰a∑:ּכמֹו ב)ּבהּפעלֹו, עׂשה (∑BÏn‰a."ּבהּבראם"(לעיל מה זקן. ׁשהיה מתירא, והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

יׁשן  רׁש"י רּבה ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", עּמֹו "וכרֹות ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּוא? ּברּו .)הּקדֹוׁש ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåøNa úà Bìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½¥−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑נתמע ׁשּכבר ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי "את", נאמר: לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
י  ּבֹועל נאמר לכ הּמילה, ולפרע ערלה לחת הזקק ילד, ׁשהיה י ׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. רבה)"את"די .(בראשית ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה צ"ט לאברהם ּבנֹוׁשּמלאּו ויׁשמעאל אברהם נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש .ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהםאברהםאברהםאברהם ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם כו)ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אברהםאברהםאברהםאברהם(יז, ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים פכ"ט)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם אליעזר דרבי אינּה(פרקי ּבזמּנּה ׁשּלא מילה הרי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבּיֹום  ּובֹו הּמילה, על ׁשּנצטּוה ּדמּכיון לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים אבינּו ואברהם טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּדֹוחה

מל א)ׁשּציּוהּו יא, השנה ראש - אּלא ּבזמּנּה.(תוד"ה מילה זֹו הרי עזרא עזרא עזרא עזרא , אבןאבןאבןאבן ְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

(æë)øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®
:Bzà eìnð עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦−Ÿ¦«

סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו לך פפפ לך פרשת חסלת

Ïkכג  ˙ÈÂ d¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡¯eÎc Ïk dtÒÎ ÈÈ·Ê Ïk ˙ÈÂ d˙È· È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡¯Na ˙È ¯Ê‚e Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔB‰˙Ï¯Ú„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

Êb¯כד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Naƒ¿»¿»¿¿≈

k„כה  ÔÈL È¯NÚ ˙Ïz ¯a d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈¿ƒ«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È ¯Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

(כו  ¯Êb˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaנ"יÌ‰¯·‡ (¯Êb ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«¿««¿»»
:d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈

ÈÈ·Êeכז  ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) e¯Êb˙‡ ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎ נ"י(e¯Êb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

çî÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì êì êì úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ek‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa לעׂשֹות אחר ולא . ¿∆∆««∆ְֲֵַַֹ
ילידי  מאֹות  ּוׁשל ׁש עׂשר ׁשמנה היּו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹהּדבר.והּנה
אברהם  נּמֹול ּכן ואחר ּכסּפֹו. מּמקנת חּוץ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָּביתֹו

ּביתֹו וילידי ּבנֹו ויׁשמעאל ּבעצמֹו. ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַַָּגם
והּטעם  ּברצֹונם. אּתֹו נּמֹולּו ּכּלם  ּכסּפֹו ְְְְִִִִַַַַַָָֻּומקנת
ּולמּלאֹות  לעׂשֹות ּכּלם מהרּו רק הכריחם ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹֻׁשּלא

הּׁשם: ְֵַרצֹון
fkBz‡ eÏBn וכן נמל. מן נפעל מּבנין . ƒƒְְְִִִִֵַַַָ

ספרים: ְְְִִַָונׁשלֹוח



ני

לשבוע פרשת לך לך תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ה' מרחשון
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' מרחשון
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' מרחשון
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' מרחשון
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' מרחשון
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' מרחשון
מפרק נה

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א מרחשון
פרק כ 

מפרק ס עד סוף פרק סה

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 



oeygxnנב 'd oey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ה' ראשון יום
אגרת כו  ,bnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéìôäì ùé ãåòå,286 'nr cr:'åë øúñäá

,àìôå àìôä àéìôäì Lé ãBòåmicnel "rcn ixiqg"y dn lr - §¥§©§¦©§¥¨¤¤
d`ilt `ltzdl yi ,xen`d "`pnidn `irx"d ly eyexitziyily,

dxezd on wlgy oiprd cvn (` :zexen`d ze`iltd izyl sqepa
did `l jkl m`zday df cvn (a ."rxe aeh zrcd ur" `xwp

xzide xeqi` ipica cenild
cqepy dltzd oipr dgec
micegie xdefd zeceq it lr
,`id dcaerd ixde ,mipeilr
,mzpne` mzxezy dl`ay

dgecxzide xeqi`a cenild
sqepa ixd ,dltzd zevn
dpyi ,el` ze`ilt izyl
hxtiy itk ,ziyily d`ilt

:oldléàúBîélL øLôà C ¥¤§¨¤¦
òãéì eëøèöé àì çéLnä©¨¦©Ÿ¦§¨§¥©
øzäå øeqà úBëìä¦§¦§¤¥
éà ék ,äøäèå äàîèåC §ª§¨§¨¢¨¦¥

ïélç íâå úBðaøwä eèçLé¦§£©¨§¨§©ª¦
,dlibxd dkixvl -äãìçå äñøc úBëìä eòãé àì íà25äiäLe ¦Ÿ¥§¦§§¨¨©£¨¨§¦¨

,ïékqä úîéâôe ,äèéçMä ïéìñBtä,dhigyd z` zlqetd -éëå ©§¦©§¦¨§¦©©©¦§¦
èçBL àäiL Bòáèa Léà ãìeéhgeyd -?äñøãe äiäL éìa ¦¨¥¦§¦§¤§¥¥§¦§¦¨§¨¨

äéäz ïékqä íâå,raha -äàéøambt ila -äîéât éìa úãîBòå §©©©¦¦§¤§¦¨§¤¤§¦§¦¨
?íìBòìixd gxkdd on - raha didi jky xacd llyeny oeeike - §¨

,dleqt didz `l dhigydy ick zekldd zrcläaøä ãBòå§©§¥
úBëìä,'eke zepaxwd zhigya zexeywd -øàLe íãå áìç ¦§¥¤§¨§¨

íâå ,ïéøeqàzekld -eéäé únä úàîè26ïéëéøömipdkd - ¦¦§©ª§©©¥¦§§¦¦
zepaxwd eaixwiy,òãéì,zrcl -:áéúëãkaezky enk -27: ¥©§¦§¦

"úeîé äðL äàî ïa øòpä"28,dzind oipr didi mipt lk lr ixd - ©©©¤¥¨¨¨¨
,zn z`neh ipic zrcl ixd mikixve -íâåzekld -úãìBé úàîè §©ª§©¤¤

éøö:áéúëãk ,òãéì Caezky enk -29:"åcçé úãìBéå äøä"30,- ¨¦¥©§¦§¦¨¨§¤¤©§¨
,giyn zle`ba mil`bpd oia eidiäàéaî íBé ìëa äMà ãìz íà¦¥¥¦¨§¨¦¦¨

,úçà,cli zcledl miycg dryz zekgl ekxhvi `ly ,xnelk - ©©
ecleei okn xg`le ,clz mb mei eze`a ,xarzzy mei eze`a `l`
clid clep dpnny d`ia dze`n xg` meia micli cer dy` dze`l

,oey`xd,äpzLé àì dúàîè øeqà ïéc ïë-ét-ìò-óàixd - ©©¦¥¦¦ª§¨¨Ÿ¦§©¤
epyxity dn .giynd onfa mb zclei z`neh ipic zrcl ekxhviy
,xarzzy mei eze`ay `id dpeekdy ,"mei lka dy` clz m`"

:iaxd azek - `ed ,clz mei eze`aq"yd ihewla l"fix`d 'itk"
i"yxtk `lc - (`zpb d"cq .'k 't`w v"vdl mildzl mi`elin)

"my b"`cg d`xe .(a ,l) zayal"fix`d yexitl m`zda -
clzy dy` dcizr" (a ,l) zaya zxne` `xnbdy dn yxtny
meia didi xeaird onfy `id dpeekdy l"fix`d yxtn ,"mei lka

l"fix`dy itk ,miycg dryz `ed xeaird onf dzry mewna ,cg`
mildzl "mi`elin"a `aen ,(a ,l zay lr) "q"yd ihewl"a xne`
"`zpb" ligznd xeaic xn`n seqae ,'k wxt lr "wcv gnv"dl
df oi`e .(jli`e fkzz cenr 'a wlg "wcv gnv"dl xdefd ixe`ia)
zaya i"yx yxtny itk
"eicgi zcleie dxd" weqtd
z` `xnbd d`ian epnn)
mei eze`ay ,(di`xd
- ycg clia xarzzy
xeairn cli clz mei eze`a
my xne`y itke ,mcew
"`"yxdn zecb` iyecg"
oeixddy xnel xyt` i`y
eidi cli eze` ly dcilde
di`x oi` f` ,oky ,cg` meia
cinlzl d`xdy dnn
mivia dcilend zlebpxz
zlebpxza mb ixdy ,mei lk
`l` ,mei eze`a - dviad zcile xkfdn zxarzn `idy oeixdd oi`

ni cg`e mixyr mixaer dviad zcill oeixdd oia`xnbdy enk ,mi
ixg`y i"yx yxtn ,"mei `"kl zlebpxz" zexekaa zxne`
mixyr ,dznlydl dviad ddzyn ,xkfdn zxarzn zlebpxzdy
`l` ,zaya `xnbd yexit jk cnel epi` l"fix`d eli`e .mei cg`e

ly dcilde oeixddy `id dpeekdyeze`meia md clecg`,ab` .
yxcnn `ian (lirl xkfpd) mildz lr "mi`elin"a "wcv gnv"d
eze`ay ,leand iptl did jky ,(e"l dyxt zlgzd) gp zyxt dax
siqen owfd epaxy dn .dcli mb mei eze`a ,dxarzd dy`y mei

d`ia (ici lr) on dpeekd ,"zg` d`ian" didi dfy ,o`kzg`lr .
`idy ,"zg` d`ian" `id dpeekdy ,yxtl mivexd mpyiy dn

":iaxd azk - cg` oaxw d`ian'bp`l wizrnd mby izi`x dzr !?
izrcle .(dzr mb oic dfy hxtae) ?c"ecpl jiiy df dne !ok 'it

."(b"`cgd ziyew zvxezn mb dfae) "zg` d`ia (i"r) on" 'itd-
epipiprl jkl yi zekiiy efi` :oky ,jk cenll xyt` i` azek iaxd

oic dfy cgeinae ?o`kmeik mb,`l` .(giynd onfa `wec e`le)
d`ia on - "zg` d`ian" `id dpeekdy ,iaxd cnelzg`cli clz

cg`clie ,cg` meiaipydcpa `xnbdn oiivn iaxde .'eke ipy meia
zg` dcil oiayk micli ipy ly dcil dzid zg` d`iany (` ,fk)
ly dxwn my d`ian `xnbdy itk ,mini dnke dnk exar dipyl
clid ly dcill cg` cli ly dcild oia exary miycg dyly
owfd epaxy dna .zg` d`ian eid zecild izyy zexnl ,ipyd

d`ia on didi dfy siqenzg`uxezz e` ohwez (iaxd xne`)
zeidl leki df oi` ixdy dinzdlkadcil ixg` oky ,meizg`
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ùã÷ä úøâà
úåîéìù øùôà êéà àìôå àìôä àéìôäì ùé ãåòå
äàîåèå øúéäå øåñéà úåëìä òãéì åëøèöé àì çéùîä
àì íà ïéìåç íâå úåðáø÷ä åèçùé êéà éë äøäèå

úåëìä åòãéäèéçùä íéìñåôä 'éäùå äãìçå äñøã
éìá èçåù àäéù åòáèá ùéà ãìåé éëå ïéëñä úîéâôå
éìá úãîåòå äàéøá 'éäú ïéëñä íâå äñøãå 'éäù
øàùå íãå áìç úåëìä äáøä ãåòå íìåòì äîéâô
áéúëãë òãéì ïéëéøö 'éäé úîä úàîåè íâå ïéøåñéà
êéøö úãìåé úàîåè íâå úåîé äðù äàî ïá øòðä
ìëá äùà ãìú íà åéãçé úãìåéå äøä áéúëãë òãéì
àì äúàîåè øåñéà ïéã ë"ôòà úçà äàéáî íåé
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ועיקור הגרמה הזכיר התיקון"26."ולא ב"לוח שליט"א אדמו"ר כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כצ"ל,
התניא. ספר כ.27.שבסוף סה, ˘ËÈÏ"‡:28.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, ‡„ÂÓ"¯30.ירמי' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."לידה אז שתהי' "ראי'

oeygxn 'e ipy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שני מרחשון יום ו'
,286 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr:ãçà ìëä

ly miax mini ixd mi`axeqi`dcil mey oi` jkÎoia ixd ,d`ia
xy`n xzei minrt dxyr rax` e` dray mdy dl`d minid lka

d`ian didi dfy mixne`yk j` ,zxzen d`ia mday minidzg`
dzidy d`iadn ixdzecil dnke dnk okn xg`l eid xzidd onfa

itke ,mini dnke dnka
zlebpxza xacd jk ok`y
dnbec d`ian `xnbdy dn)
zexnly ,(zlebpxzn
oi` dxarzpy ixg`y
xkf zlawn zlebpxzd
,g zexekaa i"yxl m`zda)
("`de" ligznd xeaica a
dcilen `id ok it lr s`
dnka mivia dnke dnk
zg`d d`iad on mini dnke

.xkfd lyéøàäì ïéàåC §¥§©£¦
íñøôîe èeLtä øáãa§¨¨©¨§ª§¨
ñ"Mä ìëa Bëôä̈§§¨©©

,íéLøãîeq''yd lkay - ¦§¨¦
xeqi` zekld zrcl ekxhvi giynd onfay ,mqxetn miyxcnde
dpey`x dtwyda xazqndn jtidl ,dxdhe d`neh ,xzide

,xen`d ''`pnidn `irx''dnéøôcC31miywny -àúëìä" §¨¦¦§§¨
?"àçéLîìxnel mikixv dn myl -eiykrzrbep didzy dkld ¦§¦¨

giynd onfa mipt lk lry ixd - ?`eai giynyk wxekxhvizrcl
,ef dkldúB÷ôqä ìk èLôì àa eäiìàå32ãéúò Bæ äLøôe , §¥¦¨¨¦§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦

'eë dLøãì eäiìà33,ïáeî Bðéà ãBòå .''`pnidn `irx''a - ¥¦¨§¨§¨§¥¨
:xen`dïeñðøtúé àìc" :áeúkM äî,eqpxtzi `ly -éãéîìz ©¤¨§¨¦§©§§©§¦¥

'eë õøàä énòî íéîëç`edy ''rxe aeh zrcd ur'' okly - £¨¦¥©¥¨¨¤
minkg icinlzy iptn ,l`xyi ipaa helyi `l 'eke xzide xeqi`
,ux`d inrn eqpxtzi `l
ïéìëàc "áø áøòî" àìå§¨¥¥¤©§¨§¦

milke`y -àîè ìeñẗ¨¥
ìLå ñç øeñàå] ,íB34àäã §¨©§¨§¨

eéä àì éðL úéa ïîæa íâ©¦§©©¦¥¦Ÿ¨
,minkg icinlz -
õøàä énòî ïéñðøtúî¦§©§§¦¥©¥¨¨¤

ïéìëàcmilke`y -ìeñt §¨§¦¨
éøäL íBìLå ñç øeñà̈©§¨¤£¥

eéä íéîëç éãéîìz34[ ©§¦¥£¨¦¨
énòk íéîøëe úBãN íäì̈¤¨§¨¦§©¥

,õøàämikixv eid `le - ¨¨¤
ux`d inrl wwcfdl

,mzqpxtléëä elôàå- ©£¦¨¥
,ok it lr s`eïé÷ñBò eéä̈§¦

úBâefä ìk äøäèå äàîèå øzäå øeqà ãenìa,mi`pzd ly - §¦¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¨©
éðL úéa éîéa eéäL35íéãéîìz eãéîòäå ,mipica -dl`wlgae ¤¨¦¥©¦¥¦§¤¡¦©§¦¦

df,dxezc dlbp lyúBááøe íéôìàì36ãenìå ,wlg -øzñpä- ©£¨¦§¨§¦©¦§¨
did ,dxezay:'eë øzñäaminkg icinlz oi`y dcaerdy ixd - §¤§¥

dllbay daiq deedn dpi` ,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl mikixv
.dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipic ly cenill dlilg mikixv `l

ìa ÷c÷ãzLk ,úîàa Cà,ìéòìc àðîéäî àéòø ïBLepax - ©¤¡¤§¤§©§¥¦§©§¨§¥§¨¦§¥
`ly ,oaen ''`pnidn `irx''d oeyl wecwcny ,oldl xiaqn owfd

ddxezd cenile mipicur'' dlilg mi`xwp 'eke xzide xeqi` ly
`l` ,''rxe aeh zrcd

dmixacxzide xeqi` ly
ici lre on mzeig milawnd
ztilw ,`idy ,dbep ztilw
aeh zrcd ur'' `id ,dbep
,rxe aeh da axern ,''rxe
oeyl ,oldl xiaqiy itk
:`ed ''`pnidn `irx''d
eäéàc òøå áBèc àðìéàå"§¦¨¨§¨¨§¦

,"'eë øzäå øeqàurde - ¦§¤¥
y rxe aeh ly`ed,'eke xzide xeqi`øeqà úøBz" øîà àìå§Ÿ¨©©¦

"øzäå,xzide xeqi` ipipr ly cenild -øeqà úBëìä" Bà §¤¥¦§¦

,"øzäådlilg md xzide xeqi` ly zekldd e` cenild ,ody - §¤¥
- ''rxe aeh zrcd ur''àlàxeqi`" xne` "`pnidn `irx"d ¤¨

,"xzideøznä øáãå øeñàä øác óeâc øîBì äöBømvr - ¤©§¨¨¨¨§¨¨©ª¨
mipica xaecn ezece` xacd

y ,dl`xace xeq` dfxac
,xzen dfàðìéàî àeä¥¦¨¨

,òøå áBèczrcd ur"n - §¨¨
,''rxe aehútì÷ àeäL¤§¦©

,dâð,rxe aeh axern da - Ÿ©
íéiç õòa áeúkL Bîk37. §¤¨§¥©¦

ì eäæå,"øeñà" ïBL- §¤§¨
,xeyw oeylnätìwäL¤©§¦¨

ìBëé Bðéàå åéìò äøBL¨¨¨§¥¨
äìòîì úBìòì,dyecwa -,øznä øáãk,dxzd oeyln -eðéäc ©£§©§¨§¨¨©ª¨§©§

dzernyn ''xzen'' dlnd -,ätì÷a øeñàå øeL÷ BðéàL`ly - ¤¥¨§¨¦§¦¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá

êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá
øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
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ב.31. נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ"ז פ"ח עדיות א.33.ראה מה, ע"פ 34.מנחות כאן וניתוסף שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להלן הבא
התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, ˘ËÈÏ"‡:35.הגהת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מ"ב פ"ב היד.36."חגיגה ספר בהקדמת רמב"ם

ב'.37. פרק מ"ט שער



נג oeygxn 'e ipy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שני מרחשון יום ו'
,286 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr:ãçà ìëä

ly miax mini ixd mi`axeqi`dcil mey oi` jkÎoia ixd ,d`ia
xy`n xzei minrt dxyr rax` e` dray mdy dl`d minid lka

d`ian didi dfy mixne`yk j` ,zxzen d`ia mday minidzg`
dzidy d`iadn ixdzecil dnke dnk okn xg`l eid xzidd onfa

itke ,mini dnke dnka
zlebpxza xacd jk ok`y
dnbec d`ian `xnbdy dn)
zexnly ,(zlebpxzn
oi` dxarzpy ixg`y
xkf zlawn zlebpxzd
,g zexekaa i"yxl m`zda)
("`de" ligznd xeaica a
dcilen `id ok it lr s`
dnka mivia dnke dnk
zg`d d`iad on mini dnke

.xkfd lyéøàäì ïéàåC §¥§©£¦
íñøôîe èeLtä øáãa§¨¨©¨§ª§¨
ñ"Mä ìëa Bëôä̈§§¨©©

,íéLøãîeq''yd lkay - ¦§¨¦
xeqi` zekld zrcl ekxhvi giynd onfay ,mqxetn miyxcnde
dpey`x dtwyda xazqndn jtidl ,dxdhe d`neh ,xzide

,xen`d ''`pnidn `irx''dnéøôcC31miywny -àúëìä" §¨¦¦§§¨
?"àçéLîìxnel mikixv dn myl -eiykrzrbep didzy dkld ¦§¦¨

giynd onfa mipt lk lry ixd - ?`eai giynyk wxekxhvizrcl
,ef dkldúB÷ôqä ìk èLôì àa eäiìàå32ãéúò Bæ äLøôe , §¥¦¨¨¦§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦

'eë dLøãì eäiìà33,ïáeî Bðéà ãBòå .''`pnidn `irx''a - ¥¦¨§¨§¨§¥¨
:xen`dïeñðøtúé àìc" :áeúkM äî,eqpxtzi `ly -éãéîìz ©¤¨§¨¦§©§§©§¦¥

'eë õøàä énòî íéîëç`edy ''rxe aeh zrcd ur'' okly - £¨¦¥©¥¨¨¤
minkg icinlzy iptn ,l`xyi ipaa helyi `l 'eke xzide xeqi`
,ux`d inrn eqpxtzi `l
ïéìëàc "áø áøòî" àìå§¨¥¥¤©§¨§¦

milke`y -àîè ìeñẗ¨¥
ìLå ñç øeñàå] ,íB34àäã §¨©§¨§¨

eéä àì éðL úéa ïîæa íâ©¦§©©¦¥¦Ÿ¨
,minkg icinlz -
õøàä énòî ïéñðøtúî¦§©§§¦¥©¥¨¨¤

ïéìëàcmilke`y -ìeñt §¨§¦¨
éøäL íBìLå ñç øeñà̈©§¨¤£¥

eéä íéîëç éãéîìz34[ ©§¦¥£¨¦¨
énòk íéîøëe úBãN íäì̈¤¨§¨¦§©¥

,õøàämikixv eid `le - ¨¨¤
ux`d inrl wwcfdl

,mzqpxtléëä elôàå- ©£¦¨¥
,ok it lr s`eïé÷ñBò eéä̈§¦

úBâefä ìk äøäèå äàîèå øzäå øeqà ãenìa,mi`pzd ly - §¦¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¨©
éðL úéa éîéa eéäL35íéãéîìz eãéîòäå ,mipica -dl`wlgae ¤¨¦¥©¦¥¦§¤¡¦©§¦¦

df,dxezc dlbp lyúBááøe íéôìàì36ãenìå ,wlg -øzñpä- ©£¨¦§¨§¦©¦§¨
did ,dxezay:'eë øzñäaminkg icinlz oi`y dcaerdy ixd - §¤§¥

dllbay daiq deedn dpi` ,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl mikixv
.dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipic ly cenill dlilg mikixv `l

ìa ÷c÷ãzLk ,úîàa Cà,ìéòìc àðîéäî àéòø ïBLepax - ©¤¡¤§¤§©§¥¦§©§¨§¥§¨¦§¥
`ly ,oaen ''`pnidn `irx''d oeyl wecwcny ,oldl xiaqn owfd

ddxezd cenile mipicur'' dlilg mi`xwp 'eke xzide xeqi` ly
`l` ,''rxe aeh zrcd

dmixacxzide xeqi` ly
ici lre on mzeig milawnd
ztilw ,`idy ,dbep ztilw
aeh zrcd ur'' `id ,dbep
,rxe aeh da axern ,''rxe
oeyl ,oldl xiaqiy itk
:`ed ''`pnidn `irx''d
eäéàc òøå áBèc àðìéàå"§¦¨¨§¨¨§¦

,"'eë øzäå øeqàurde - ¦§¤¥
y rxe aeh ly`ed,'eke xzide xeqi`øeqà úøBz" øîà àìå§Ÿ¨©©¦

"øzäå,xzide xeqi` ipipr ly cenild -øeqà úBëìä" Bà §¤¥¦§¦

,"øzäådlilg md xzide xeqi` ly zekldd e` cenild ,ody - §¤¥
- ''rxe aeh zrcd ur''àlàxeqi`" xne` "`pnidn `irx"d ¤¨

,"xzideøznä øáãå øeñàä øác óeâc øîBì äöBømvr - ¤©§¨¨¨¨§¨¨©ª¨
mipica xaecn ezece` xacd

y ,dl`xace xeq` dfxac
,xzen dfàðìéàî àeä¥¦¨¨

,òøå áBèczrcd ur"n - §¨¨
,''rxe aehútì÷ àeäL¤§¦©

,dâð,rxe aeh axern da - Ÿ©
íéiç õòa áeúkL Bîk37. §¤¨§¥©¦

ì eäæå,"øeñà" ïBL- §¤§¨
,xeyw oeylnätìwäL¤©§¦¨

ìBëé Bðéàå åéìò äøBL¨¨¨§¥¨
äìòîì úBìòì,dyecwa -,øznä øáãk,dxzd oeyln -eðéäc ©£§©§¨§¨¨©ª¨§©§

dzernyn ''xzen'' dlnd -,ätì÷a øeñàå øeL÷ BðéàL`ly - ¤¥¨§¨¦§¦¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá

êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá
øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
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oeygxnנד 'e ipy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dlrnl zelrl lkeiBìëBàä íãàä éãé ìò úBìòì ìëeéåz` - §©©£©§¥¨¨¨¨§
,xzend xacd,'äì äðeëagek el didiy ick df xac lke`y - §©¨¨©
,'d z` cearlíúña íâådidzy ilan mzq eze` lke` `edyk - §©¦§¨

,'d z` cearl ick dpeek ,dyrn zrya ,el'ä ãáBòä íãà ìk̈¨¨¨¥
àéää äìéëàä çëaL¤§Ÿ©¨£¦¨©¦
,'äì ìltúîe ãîBì¥¦§©¥©
úBiúBà äNòpL àöîðå§¦§¨¤©£¨¦

ôzäå äøBzääìBòä äl ©¨§©§¦¨¨¨
øøápä çkî 'äì©¦Ÿ©©¦§¨

,àeää ìëànäî,lk`y - ¥©©£¨©
`id lk`nay zeigd
dler `ide ,''dbep'' ztilwn

,'dl,ìça eäæåon f`y - §¤§Ÿ
dxezl wwcfdl gxkdd
zeigdy ick dlitze
,'dl dlrz lk`n eze`ay
äiìò LiL úaLa ìáà£¨§©¨¤¥£¦¨
íò dîöòa dâð útì÷ì¦§¦©Ÿ©§©§¨¦
ìëaL úeiðBöéçä©¦¦¤§¨

,úBîìBòäf` `idy - ¨¨
`id zay oky ,dilra

zenlerd ziilr38,ïëì̈¥
íéâeðòz ìk ìëàì äåöî¦§¨¤¡Ÿ¨©£¦

úaLa-dnvr dlik`d §©¨
wx `l ,devn `id zaya

,lltzne cnel `ed `idd dlik`d gekay dna úBaøäìe- §©§§
zlik`å øNáziizya -ìçaL óà ,ïéélek`l ytgn `edyk - ¨¨§©¦©¤§Ÿ

,oii zezyle xya,"àáBñå ììBæ" àø÷ð`edyk ,zaya eli`e - ¦§¨¥§¥
xaca `ed xen`d lk ,mipt lk lr .devn ef ,zay bper myl lke`
itke ,zelrl zlekid ea yie dtilwa xeyw epi`y ''xzid'' ly

.''`ipz''d xtq ly oey`xd wlgay 'f wxta xaqenyïk ïéàM äî©¤¥¥
øeqà øáãa,eze` lek`l xeq`y -úBìòì ìBëé BðéàL- ¦§©¦¤¥¨©£

,dyecwlúaLa àì,àeää çka ãîBìå ìltúnLk íb ìça àìå Ÿ§©¨§Ÿ§Ÿ©§¤¦§©¥§¥©Ÿ©©
xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrl leki epi` xeqi` xac ,xnelk -

,dtilwlLôð çewôì ìëàL àì íà,eytp zlvdl -ì"æø eøézäL ¦Ÿ¤¨©§¦©¤¤¤¦¦©©
[øeîb] øzä äNòðå39zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà .ø §©£¨¤¥¨£¨©¦©¨©¦§¦§¤¥

,äøäèå äàîèd `l -mixac,xedhe xzen `nhe xeq` mdy mnvr ª§¨§¨¢¨

zekld m` ik ,''rxe aeh miigd ur'' mdy ,zekldd zepc mzece`
,dl` mixac zece` micnely dxezdúBúéøáe úBéðLnä íäL¤¥©¦§¨§©§

,íé÷ñBôe àøîâaL,dyrnl dkld miwqetd -íéøøáîe íéøàáîä ¤¦§¨¨§¦©§¨£¦§¨§¦
íäéøác,zeziixade dpynd ixac -éôeb ïä ïä ,äNòîì äëìäì- ¦§¥¤©£¨¨§©£¤¥¥¥

xwir,ät-ìòaL äøBz¨¤§©¤
àéäL`id ,dt lray dxez - ¤¦

,úeìéöàc úeëìî úøéôñ§¦©©§©£¦
àúéàãk`aenk -øäfa ¦§¦¨©Ÿ©

ïéà úBîB÷îa LBãwä©¨¦§¥
:íéðewz Léøáe ,øtñî- ¦§¨§¥¦¦

''xdef ipewiz'' zligza40

:aezkúeëìî"zpiga `id - ©§
ïðéø÷ ät ìòaL äøBz ,ät¤¨¤§©¤¨¦¨

,"dì,dl mi`xew ep` - ¨
eäéà úeìéöàáexe` ,`ed - ©£¦¦

,seq oi`éäBîøâemilkd - §¨¦
mi`xwpd) ely zecnde

,(''idenxb''ïBäa ãç41,md - ©§
,mda cg` xac-øBàL eðéäc§©§¤

ãçéúî àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¦§©¥
,ãeçiä úéìëúa úeìéöàa©£¦§©§¦©¦
Búîëçå BðBöøe àeäL¤§§¨§¨
àø÷pL Bøeaãa íéLaìîä©§ª¨¦§¦¤¦§¨

:ãçà ìkä ¯ "úeëìî"- ©§©Ÿ¤¨
jiiy `l myy ixd ,cg` xac
,zewl` ly cegid zilkz df `l` ;"rxe aeh zrcd ur" ly oiprd xnel
ody miwqetde zeziixad ,zeipyndn dt lray dxez ly zekldd jk
`le ,"zeliv`c zekln" ly cegid ote`a od ,"zeliv`c zekln" zpiga
itk ,`l` ."rxe aeh zrcd ur" ly oiprd mdilr melye qg xnel jiiy
itk "zeliv`c zekln" ly oiprd mvr cvn xacd jk ,oldl xiaqiy

cvne ,"zeliv`"a `idymvrzpigaa ody dxezd zekld ly oiprd
`ly ixd ,zeyalzda okn xg`l `a dfy itk j` ,"zeliv`c zekln"
zeidl leki mda ,zenlera zeyalzda e`a dxez ly zekldd wx
d`a `idy itk "zeliv`c zekln" mb m` ik ,xzqde mlrd odilr
zeyalzdd cvn ,"rxe aeh zrcd ur" z`xwp `id mb - zeyalzda
z` xxal) mixexia xxal ick - z`fe ,rxe aehn dlelkd "dbep" ztilwa

.(rxd on aehd
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ùã÷ä úøâà
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð
íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî
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מרחשון  ז' שלישי יום
אגרת כו  ,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,cnw 'nr cr.äàéøáá

מרחשון  ח' רביעי יום
,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã úåëìîäùë äðäå,288 'nr cr.ì"æéøàäî

ïåùçøî'ç-'æéòéáø-éùéìùíåé

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîeeli`e - ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
c zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep`zeliv`?"äöBø¤

,úeìéöàc úeëìî da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì- ©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨©§©£¦
my - "dxivic zekln"a zeyalzda d`a "zeliv`c zekln"y itk

mleray zeipynd oipr `ed
,"dxivi"däøéöéc úeëìîe©§¦¦¨

"äçôL" àø÷ðzynynd - ¦§¨¦§¨
miyaelnd dl`l dlthe

dfy ,daúeëìî éaâì§©¥©§
,úeìéöàcuxzn df xac - ©£¦

lirl `iad owfd epaxy dn
ly oey`x wxt ,inlyexidn
oerny iaxy ,zekxa zkqn
z`ixwl mby ,xaeq i`gei oa
m` ik miwiqtn `l rny
`idy dpynn `le `xwnn
ixde ,`xwnn dlrnl
iaxy dnn jkl dxizq

dgty `id dpyny "`pnidn `irx"a xne` envr i`gei oa oerny
dn oky ,dxizq mey jka oi` ,o`k xn`pd itk ,`l` ?`kln - `xwne
d`a `idy itk df ixd - dgty `id dpyny xne` `edy

zeyalzda`id - mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a
mvra `edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c zekln"a

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itk oialäàéøác úeëìîe©§¦§¦¨
."äîà" àø÷ð,"dgty"n dlrnly -,òãúålcad miiwy di`x - ¦§¨¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itk oiaáúkM änî¦©¤¨©
éøäå ,äiNòa àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä̈£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨©£¦¨©£¥

àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî- §Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥¦§¨¤¦
zxitq"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz,zecn -?úeìéöàcixd - ¦§¤¤¤§¥©§¦©£¦

zekln"n dlrnl mb `edy
,`eti` ,cvik ,"zeliv`c
?"diyr"a `edy mixne`

àlà`xwny mixne`yk - ¤¨
`id dpeekd ,"diyr"a `ed
ïëå .äiNòa úLaìúnL¤¦§©¤¤©£¦¨§¥

àéãäa àeä,yxetna - §¤§¨
àø÷nL ,úBðekä øôña§¥¤©©¨¤¦§¨
äìa÷å ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§§©¨¨
àlà ,úeìéöàa ílkª¨©£¦¤¨
ãò Laìúî àø÷nL¤¦§¨¦§©¥©

,äiNò- `xwna ,oky - £¦¨
`ed xwird - azkay dxez
od zeize`e ,zeize`d oipr

,slwd lr eica zeazkp ,"'iyr" ly oipr ixdäðLîe,zyalzn -ãò ¦§¨©
,äøéöéä- 'eke leqte xyk - zekld ly oiprd `id dpyn ,oky - ©§¦¨

dxivid mlery ,"dxivi"a zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay
,"dxivia oippwn oixitq ziy" ,zecnd mler `edãeîìúå,yalzn - §©§

.äàéøáazeyalzd ef ixd - zekldd inrh `ed "cenlz" ,oky - ¦§¦¨
,"dpia" dxi`n ea dbydd mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a

d`ixad mlera - "'iqxeka `ppwn d`lir `ni`"42.

cvny cr zeyalzda d`a dxez wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl
:"rxe aeh zrcd ur" xnel dilr mb jiiy zeyalzdd,äpäå§¦¥

úeìéöàc úeëìnäLk§¤©©§©£¦
,dâð útì÷a úLaìúî¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©
úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal - ¨¦§©
ç"ôøä288 -ïéöBöéð ¨¦¦

íéìkä úøéáLa eìôpL¤¨§¦§¦©©¥¦
xaqen zeciqgae dlawa -
zxiay oipr hexhexta
zevevipd zlitpe milkd

,dxiayd oipr cvníb éæà£©©
éaâì "òøå áBè úòcä õò" íLa àø÷ð úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦¦§¨§¥¥©©©¨¨§©¥

Îl d`eeydae -,íL ãøBé BðéàL ,úeìéöàc "ïétðà øéòæ"§¥©§¦©£¦¤¥¥¨

å"`"f" -päå ."íéiç õò" àø÷ðúeëìnä úeLaìúä ,ä §¦§¨¥©¦§¦¥¦§©§©©§
íãàä èìL øLà" ¯ äðéëMä úeìb ãBñ àeä dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¨©§¦¨£¤¨©¨¨¨

,dtilw ly -íãàa- §¨¨
,dyecw ly."'eë-

zxb`a ,lirl `aenk
xtq"n d"k oniq ycewd
zhily lr "mileblbd
dfy ,zelbd onfa dtilwd
ivevip z`lrdl ,"el rxl"
ly lrila mc`n dyecwd
epax uxzi ,oldl .dtilw
ixac lr dywdy dn owfd
"`pnidn `irx"d
miqpxtzn ,hley "rxe aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay

icinlzdnn wx ,miaeh minile zezayl mileynd ,minkg
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úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
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ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
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נה oeygxn 'gÎ'f iriaxÎiyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ז' שלישי יום
אגרת כו  ,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,cnw 'nr cr.äàéøáá

מרחשון  ח' רביעי יום
,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã úåëìîäùë äðäå,288 'nr cr.ì"æéøàäî

ïåùçøî'ç-'æéòéáø-éùéìùíåé

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîeeli`e - ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
c zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep`zeliv`?"äöBø¤

,úeìéöàc úeëìî da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì- ©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨©§©£¦
my - "dxivic zekln"a zeyalzda d`a "zeliv`c zekln"y itk

mleray zeipynd oipr `ed
,"dxivi"däøéöéc úeëìîe©§¦¦¨

"äçôL" àø÷ðzynynd - ¦§¨¦§¨
miyaelnd dl`l dlthe

dfy ,daúeëìî éaâì§©¥©§
,úeìéöàcuxzn df xac - ©£¦

lirl `iad owfd epaxy dn
ly oey`x wxt ,inlyexidn
oerny iaxy ,zekxa zkqn
z`ixwl mby ,xaeq i`gei oa
m` ik miwiqtn `l rny
`idy dpynn `le `xwnn
ixde ,`xwnn dlrnl
iaxy dnn jkl dxizq

dgty `id dpyny "`pnidn `irx"a xne` envr i`gei oa oerny
dn oky ,dxizq mey jka oi` ,o`k xn`pd itk ,`l` ?`kln - `xwne
d`a `idy itk df ixd - dgty `id dpyny xne` `edy

zeyalzda`id - mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a
mvra `edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c zekln"a

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itk oialäàéøác úeëìîe©§¦§¦¨
."äîà" àø÷ð,"dgty"n dlrnly -,òãúålcad miiwy di`x - ¦§¨¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itk oiaáúkM änî¦©¤¨©
éøäå ,äiNòa àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä̈£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨©£¦¨©£¥

àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî- §Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥¦§¨¤¦
zxitq"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz,zecn -?úeìéöàcixd - ¦§¤¤¤§¥©§¦©£¦

zekln"n dlrnl mb `edy
,`eti` ,cvik ,"zeliv`c
?"diyr"a `edy mixne`

àlà`xwny mixne`yk - ¤¨
`id dpeekd ,"diyr"a `ed
ïëå .äiNòa úLaìúnL¤¦§©¤¤©£¦¨§¥

àéãäa àeä,yxetna - §¤§¨
àø÷nL ,úBðekä øôña§¥¤©©¨¤¦§¨
äìa÷å ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§§©¨¨
àlà ,úeìéöàa ílkª¨©£¦¤¨
ãò Laìúî àø÷nL¤¦§¨¦§©¥©

,äiNò- `xwna ,oky - £¦¨
`ed xwird - azkay dxez
od zeize`e ,zeize`d oipr

,slwd lr eica zeazkp ,"'iyr" ly oipr ixdäðLîe,zyalzn -ãò ¦§¨©
,äøéöéä- 'eke leqte xyk - zekld ly oiprd `id dpyn ,oky - ©§¦¨

dxivid mlery ,"dxivi"a zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay
,"dxivia oippwn oixitq ziy" ,zecnd mler `edãeîìúå,yalzn - §©§

.äàéøáazeyalzd ef ixd - zekldd inrh `ed "cenlz" ,oky - ¦§¦¨
,"dpia" dxi`n ea dbydd mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a

d`ixad mlera - "'iqxeka `ppwn d`lir `ni`"42.

cvny cr zeyalzda d`a dxez wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl
:"rxe aeh zrcd ur" xnel dilr mb jiiy zeyalzdd,äpäå§¦¥

úeìéöàc úeëìnäLk§¤©©§©£¦
,dâð útì÷a úLaìúî¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©
úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal - ¨¦§©
ç"ôøä288 -ïéöBöéð ¨¦¦

íéìkä úøéáLa eìôpL¤¨§¦§¦©©¥¦
xaqen zeciqgae dlawa -
zxiay oipr hexhexta
zevevipd zlitpe milkd

,dxiayd oipr cvníb éæà£©©
éaâì "òøå áBè úòcä õò" íLa àø÷ð úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦¦§¨§¥¥©©©¨¨§©¥

Îl d`eeydae -,íL ãøBé BðéàL ,úeìéöàc "ïétðà øéòæ"§¥©§¦©£¦¤¥¥¨

å"`"f" -päå ."íéiç õò" àø÷ðúeëìnä úeLaìúä ,ä §¦§¨¥©¦§¦¥¦§©§©©§
íãàä èìL øLà" ¯ äðéëMä úeìb ãBñ àeä dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¨©§¦¨£¤¨©¨¨¨

,dtilw ly -íãàa- §¨¨
,dyecw ly."'eë-

zxb`a ,lirl `aenk
xtq"n d"k oniq ycewd
zhily lr "mileblbd
dfy ,zelbd onfa dtilwd
ivevip z`lrdl ,"el rxl"
ly lrila mc`n dyecwd
epax uxzi ,oldl .dtilw
ixac lr dywdy dn owfd
"`pnidn `irx"d
miqpxtzn ,hley "rxe aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay

icinlzdnn wx ,miaeh minile zezayl mileynd ,minkg
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ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä
úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
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oeygxnנו 'h iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט' חמישי יום
,288 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ïéáé ìéëùîäå,288 'nr cr.òøã àøèñî

xeqi` ipica miwqrzn md okl xy`e mdl mipzep ux`d inry
,ipy zia onfa ,minkg icinlzy dnn l`y jk lre ,'eke xzide
s`e ,ux`d inrl didy enk mdlyn minxke zecy mdl did
xiaqi ?'eke xzide xeqi` ipica mzewqrzd xwir did ok it lr

,`id dpeekdy ,owfd epax
zrcd ur" zhily onfay
,zelbd onfa ,"rxe aeh
drityn dpikydyk
ztilwa mdy ,mipevigl
cala zivnzdne ,"dbep"
,minkg icinlz miqpxtzn
icinlz ly mwqr f`e
xeqi` ipica `ed minkg
ick ,dxdhe d`neh ,xzide
xxal ,mixexiad z` xxal
xedhde xzend z`
`ay xac ,`nhde xeq`dn
oeirde letltd ici lr
xiaqiy itke .el` zeklda
z` xiqn mb df ,oldl
didiy ,xzqdde mlrdd
.xidae xexa dkld wqt

:owfd epax oeylaeeäæå§¤
:àðîéäî àéòøa áeúkL,lirl xen`k ,`yp zyxtn - ¤¨§©§¨§¥§¨

,"'eë ïeðéà 'eë àèìL òøå áBèc àðìéàc àðîæáe"onfae - §¦§¨§¦¨¨§¨¨¨§¨¦
mileynd ,minkg icinlzl yi ,'ek hley "rxe aeh zrcd ur"y
,mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile zezayl

L äðéëMä úeìb ïîæa eðéäc,dpikyd -íéðBöéçì úòtLn §©§¦§©¨©§¦¨¤©§©©©¦¦
ïúéöîzîe ,íMî íé÷ðBé áø áøòäL ,dâð útì÷a íäL¤¥¦§¦©Ÿ©¤¨¥¤©§¦¦¨¦©§¦¨

íéîëç éãéîìz ïéðBfðæàå ,úeìba,dpikyd zelb ly onfa - ¦¦©§¦¥£¨¦©¨§¨
øøáì àeä úBönäå äøBzä ÷ñò øwòå íãàä úãBáò øwò¦©£©¨¨¨§¦©¥¤©¨§©¦§§¨¥
àeä ãenlä ïéðò øwò ïëì ,ì"æéøàäî òãBpk úBöBöépä©¦©©¥¨£¦©¨¥¦©¦§©©¦

øøáì ,äøäèå äàîè øzäå øeqàa ,äëìä ìetìôe ïeiòa§¦¦§£¨¨§¦§¤¥ª§¨§¨¢¨§¨¥
,àîhäå øeñàäî øBähäå øznäz`f mixidane mixxany - ©ª¨§©¨¥¨¨§©¨¥

,úòãå äðéa äîëça äëìä ìetìôe ïeiò éãé ìòzylya - ©§¥¦¦§£¨¨§¨§¨¦¨¨©©
,dkldd z` mixidand lkyd zegekàúéøBà"c òãBpk©©§©§¨

"ú÷ôð äîëçî43, ¥¨§¨¨§¨
à÷éc äîëçáe§¨§¨©§¨

eøéøaúà44,,recik - ¦§¨¦
lre ,dnkgn d`a dxezy
mixxazn `wec dnkg ici
xexiay myke ,zevevipd
dkld didzy ,dkldd
ici lr `a ,dxidae dxexa
xexia mb jk ,lkye dnkg

dzevevipoipr ici lr `ed
,dnkgdeðéäådn - §©§

dnkg"ay mixne`y
xexiay ,"exixaz`
ici lr `ed zevevipd

Îl dpeekd ,dnkgäîëç̈§¨
äàlò,dpeilr - ¦¨¨

úLaìîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¤¤
ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa§©§©£¦
ãBña) ät-ìòaL äøBz¨¤§©¤§
(ãBñå) ,äøéöéc úeëìîa úLaìîä ,("àzøa ãñé àaà"©¨§©§©¨©§ª¤¤§©§¦¦¨§

,úBúéøáe úBéðLnä [ãBñ]dâð útì÷a úBLaìîämixaca - ©¦§¨§©§©§ª¨¦§¦©Ÿ©
,xedhe `nh ,xzene xeq` mdyíML ,äøéöéä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨©§¦¨¤¨

ìéçúî,"rxe aeh zrcd ur" oipr -] úòcä úðéça:xg` gQp ©§¦§¦©©©©ª¨©¥
dâðaL [òøälr dvgn `id "dbep" ztilw ,"dxivi"d mleray - ¨©¤§Ÿ©

,rx zivgne aeh zivgn ,dvgn]:xg` gQpúBLaìîä ,úBúéøaäå ª¨©¥§©§©§©§ª¨
òøä úðéça ìéçúî íML ,äiNòä íìBò ãâðkL dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¤§¤¤¨¨£¦¨¤¨©§¦§¦©¨©

,[dâðaL`id "dbep" ztilw ,"diyr"d mleray -daexrx ¤§Ÿ©
,aeh dherineòãBpk,recik -.ì"æéøàäî ©©¥¨£¦©

àìt ïéðò ïéáé ìékNnäå§©©§¦¨¦¦§©¤¤
äNòp äî ,ãàî äfî ìBãb̈¦¤§Ÿ©©£¨
ïeiò éãé ìò ìònî íéîMa©¨©¦¦©©©§¥¦
ïî ä÷eñt äëìä øeøáe¥£¨¨§¨¦
íé÷ñBôe àøîbä45 ©§¨¨§¦

äî ,íéðBøçàå íéðBLàø¦¦§©£¦©
íã÷ øác íìòäa äéäM¤¨¨§¤§¥¨¨Ÿ¤

,ælä ïeiòäwnrzdy iptl - ¨¦©¨
dzid ,`xnbd cenila
zxzqen dweqtd dkldd

,dreci `leäæ éãé ìò ék- ¦©§¥¤
dfa ezewnrzd ici lr

,dkldd z` exexiaeäìòî©£¤
eéäL úBtìwäî Bæ äëìä£¨¨¥©§¦¤¨
,dúBà íéqëîe íéîéìòî©£¦¦§©¦¨

,dkldd z` -äúéä àlL¤Ÿ¨§¨
äúéä àlL Bà ,ììk äòeãé§¨§¨¤Ÿ¨§¨

dîòèa áèéä úðáeî46,- ¤¤¥¥§©£¨
dkldd mrh ahid epiad `l
exexiae epeir ici lre -
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
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äøåúá ÷ñåòä ìë àøîâá ù"æå .(íéìëä úøéáùá
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"dbep" ztilwa zelba `id dpikydyk ,zrk avnd edfe .zetilwd
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מהאצילות".55. "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו ב.56.בתניא סא, נדה

יהי'57. שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח‡È¯Áמה בימות ולא המתים תחיית ˘ÈÙÏתחיית
ראי' - כלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים
בלבושים  לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות

‰Ï‡ המובא הרשב"א, כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,
שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן שמת ÌÈ˙Óעדיין‰Ìבחידושי "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,

שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי בכך Ï‡נעשה המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה
באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל "ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי שבתחיית ‰˘·ÈÚÈמתרץ יוצא שמזה

אלא  - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים
שמצוות  תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם

‡Ïבהבדל הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא לעתיד המתים Ê‰תתבטלנה תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית מהמ ˘ÈÙÏ(שרק רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) חיות תחיית שמהר"ץ קומות

שהמצוות יוצא מקומות (באותם שם בנדה הגמרא על בהגהותיו של Ï‡מביא לבוא הלעתיד על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תתבטלנה
ש  המשיח בזמןÈÙÏזמן זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה המתים, (בהתאם ˘‡È¯Áתחיית המתים תחיית

(א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי התוס'). לשיטת
זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב תתקסב,
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okl - dxezd zeiniptníéëéøöeekxhvie -[äøBza] ÷ñòì §¦¦©£Ÿ©¨
,äðLnak -,icéãé ìò) íäa ÷eácä àøçà àøèqä çk Lézäì ©¦§¨§©¦Ÿ©©¦§¨¨¢¨©¨¨¤©§¥

) äøBzä ÷ñò(`zil ci azka,(ly gekd z` yilgdl ekxhvi md - ¥¤©¨
,`xg` `xhq:áéúëãk ,íàéèçäì íäa èìLz àlLenk - ¤Ÿ¦§Ÿ¨¤§©£¦¨§¦§¦

aezky58:äàî ïa àèBçäå"§©¤¤¥¨
íéàèBç eéäiL ,"ìl÷é äðL̈¨§ª¨¤¦§§¦

.áø áøòîf` mby ixd - ¥¥¤©
"ax axr"d mde ,mi`heg eidi
,mda dweac `xg` `xhqy
miwewf md eidi okle
`xhqd zylgdl mirvn`l
icil mze` `iaz `ly `xg`
yilgdl ick wx `le .`hg
eidi `xg` `xhqd z`
dlbpl wwcfdl mikixv

- m` ik ,dxezcíâå§©
íéëéøö eéäé äNòîì§©£¤¦§§¦¦
øeqà úBëìä éèøôì¦§¨¥¦§¦
,ìàøNiî øúBé äàîèå§ª§¨¥¦¦§¨¥

íäì òøàé àlLipal - ¤Ÿ¤¡©¨¤
,l`xyiäàîèå ìeñt§§ª§¨

."'eë äpàé àì ék" ,øeqàå§¦¦Ÿ§ª¤
"oe` lk wicvl -59zbixcna lretae ielba l`xyi lk f` eidi jke -

,wicvøácä áBø÷å øLôà íâå,xnel -äøBzä úeiîéðtî eòãiL §©¤§¨§¨©¨¨¤¥§¦§¦¦©¨
,íBìMä åéìò eðéáà íäøáà Bîk ,úéìâpä äøBzä éôeb ìk- ¨¥©¨©¦§¥§©§¨¨¨¦¨¨©¨

`xnbd ,oky .dxezc dlbp ly mipiprd lk dxezd zeiniptn rciy60

,dpzip `ly cr dlek dxezd lk miiw epia` mdxa`y zxne` ixd
,zeinyba f` eidiy jiiy did `ly zeevnae dxeza mipipr mpyi ixde
,dnecke mixvn (zelbn) z`ivi oipr mda aezky oilitz lynl enk
itk) zeipgexae zeinipta did epia` mdxa` ly zeevnd meiw ,`l`

"xe` dxez"a owfd epax xiaqny61"dxez ihewl"ae62- (rciy ixdlk
onfa l`xyi lk z`f erci jke ,dxezd zeiniptn dxezd ipipr

.giyndíéëéøö ïéà ïëìå,ekxhvi `l -íäa ÷ñòìzeklda - §¨¥¥§¦¦©£Ÿ¨¤
,dxdhe d`neh ,xzide xeqi`éðL úéa ïîæa ïk ïéàM äî .ììk- §¨©¤¥¥¦§©©¦¥¦

inrn eqpxtzd `ly zexnl
mdl did oky ,ux`d
lka ,minxke zecy mdlyn

z`f÷ñòì íéëéøö eéä- ¨§¦¦©£Ÿ
,dl` mipicaék íbzexnl - ©¦

did dfa wqrdyìéáLa àìŸ¦§¦
zrcl -äNòîì äëìä£¨¨§©£¤

øwò eäfL àlà ,ãáìa¦§©¤¨¤¤¦©
àøèqä çk Lézäì äãBáò£¨§©¦Ÿ©©¦§¨
éöBöéð úBìòäìe ,àøçà̈¢¨§©£¦¥
äøBzä éãé ìò äMãwä©§ª¨©§¥©¨
øàaúpL Bîk ,äãBáòäå§¨£¨§¤¦§¨¥

øçà íB÷îa63øçàå . §¨©¥§©©
ïáeé ,úîàäå íéøácä©§¨¦§¨¡¤¨
øeàa úôñBza áèéä¥¥§¤¤¥
,ìéòìc àðîéäî àéòøä̈©§¨§¥§¨¦§¥
áBèc àðìéà" øîàM äîa§©¤¨©¦¨¨§

,"'eë òøåxeqi` dfy - ¨¨
,'eke xzide,øwòä äfä íìBò àeäL ,dâð útì÷ øîBì äöBø- ¤©§¦©Ÿ©¤¨©¤¨¦¨

,iaxd oiivn ("`ipz"d xtq seqa) "xyt` jxca mipewize zexrd"a
,xnelk ,"xwira dfd mler" e` ,"dfd mler xwir" zeidl jixvy
iptl `ed df mlery itk ,dfd mler ly xwird `id "dbep" ztilwy
zrcd ur" ly dhilyd ef ,"dbep" ztilw zhley f`y ,giynd z`ia
ztilw ly dzhily lhazz ,giynd z`ia ixg`l eli`e ,"rxe aeh
ly oiprd m` ik ,zevevipd xexia didz `l f` dcearde ,"dbep"

.mipeilr micegi:ïéánì éãå ,íéiç õòa áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦§©©¥¦
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כ.58. סה, ˘ËÈÏ"‡:59.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ טעמא בתר "דזיל ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) תוס' פלוגתת בזמה"ז "דרק
כו"'. העולם כל שלימות א.60.דלעת"ל פב, קידושין ב. כח, ד.61.יומא יא, לך ג.62.לך יח, לב,63.שמיני בהעלותך תורה לקוטי ראה

ד.
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היום יום . . . ס

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ּבְ ַההֹוֵלְך  ם  ּגַ ִיְתֶעה  לֹא  ְלאֹוָרם  ר  ֲאׁשֶ ָרִקיַע,  ֵמי  ׁשְ ּבִ ְתנֹוְצִצים  ַהּמִ ְלכֹוָכִבים  לּו  ִנְמׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ

ֶאת  ם  ּגַ ְלַהֲעִמיד  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ְורּוָחִני,  מּוָסִרי  ּכַֹח  י  ּדֵ ּבֹו  ֵיׁש  ה,  ָ ִאּשׁ ּוֵבין  ִאיׁש  ין  ּבֵ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ
ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא 

ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט. 
ְטִרידֹו  ּלֹא ּתַ ֶזה, ׁשֶ ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ירּות, ָאַמר ׁשֶ ֲעׁשִ ִלֶער ּבַ ֵקן ְלָבֵרְך ֶאת ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעּפְ נּו ַהּזָ ָרָצה ַרּבֵ ׁשֶ ּכְ
י  ַחּיֵ ֲאִריכּות ָיִמים ָאַמר: ַאְך לֹא ּבְ ָרָצה ְלָבְרכֹו ּבַ ֲעבֹוָדה. ּוְכׁשֶ קּות ּבָ ּמּוד ַהֲחִסידּות ְוִהְתַעּסְ ירּות ִמּלִ ָהֲעׁשִ

ָמעּו", לֹא רֹוִאים ֱאלֹקּות ְולֹא ׁשֹוְמִעים ֱאלֹקּות. "ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו, ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ ר ׁשֶ ִאּכָ

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם  ּבּור ַמֲחׁשָ ּדִ ה  ב – ַמֲעׂשֶ ַהּלֵ ׁשֹון,  ַהּלָ ַהּגּוף,  ָעְרַלת  ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת  ן  ַמּתַ ְלַאַחר  ֶדר  ַהּסֵ
 – ֱאלֹקּותֹו,  ְרֵסם  ּפִ ְך  ּכָ ַאַחר  ָבה,  ַמֲחׁשָ  – ּבֹוְראֹו  ֶאת  יר  ִהּכִ ה  ְתִחּלָ ּבִ ֲהֵרי  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ֹקֶדם  ָהָיה  ׁשֶ ָאִבינּו 

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ּדִ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ּוּוי  ה ֶאת ַהּצִ הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוָתא ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ
ָכרֹו.  ׂשְ ֶזהּו  ּוּוי,  ַהּצִ ה  ְמַצּוֶ ֵאין סֹוף  ַעְצמּות אֹור  ִעם  ר  ְתַחּבֵ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  ּדְ ִמְצָוה,  ִמְצָוה  ַכר  ׂשְ ְוֶזהּו  ַההּוא. 
ר  ֶהְעּדֵ ּדְ ִבּטּול  ּבְ ּוַמֲעַלת ָחָכם,  ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה  ּפְ ּטּול  ּבִ ֵיׁש לֹו  יֹוֵתר  ּבְ ׁשּוט  ּפָ ִמי: ִאיׁש  ׁשְ ּגַ ל  ָמׁשָ ּבְ ְויּוָבן 
ָלל – ְוֵאין  י ּכְ ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו ּבְ ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ּתְ
ִעּמֹו  ַיַחס  ל  ׁשֶ ר  ֶקׁשֶ ֵאין לֹו  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ב  ְוֶנְחׁשָ ָרָעה –  ה  ִמּדָ ֶזהּו  ּדְ לֹום,  ְוׁשָ ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס  לֹו  ְמַבּטְ ּדִ ֶזה 
ִצּוּוי ֶזה נֹוָלד ְמִציאּותֹו  ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ה ָלִאיׁש ַהּפָ ר ֶהָחָכם ְיַצּוֶ ֲאׁשֶ ָלל. ְוָהָיה ּכַ ּכְ
ה ֶהָחָכם  ם ִמְצַות ֶהָחָכם ְולֹו ִצּוָ ר הּוא ָיכֹול ְלַקּיֵ יׁש ְמִציאּותֹו ֲאׁשֶ ְרּגִ ּמַ ׁשּוט, ֵהן ְלַעְצמֹו ׁשֶ ל ָהִאיׁש ַהּפָ ׁשֶ
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סי היום יום . . . 
ה, ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד  ר ִויַצּוֶ ר ֵאָליו ְיַדּבֵ ב ִלְמִציאּות ֲאׁשֶ ֵעיֵני ֶהָחָכם ֶנְחׁשָ ָבר, ְוֵהן ּבְ ַלֲעׂשֹות ּדָ

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ׁשּוט ּבְ ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ

ְוַנֲעֶלה אֹו ָקָטן  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ּוּוי, ִאם  ַהּצִ ִיְהֶיה  ה  ּמֶ ּבַ ָלל  ּכְ ל  "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ְלַהּנַ ַיַחס  ּבְ ר  ן ֲאׁשֶ ּכֵ ם  ּגַ ּומּוָבן 
ּוָפׁשּוט.

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד א 
צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט אז 

דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת ֹקֶדׁש  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֲעֵנהּו  ַוּיַ ִנְרֶאה.  ֵאינֹו  ְוָלנּו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶאל  ִנְרֶאה ה'  ֵני ָמה  ִמּפְ ָאְמרֹו:  ּבְ ִלְבּכֹות,  ְוִהְתִחיל  ָרא  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ
ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו, ָראּוי הּוא  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ַה"ּצֶ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל במצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמרֹב   - ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות - יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ַהּצִ ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ּבְ ָרא(  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ )ּפָ הּו"  ֵאִלּיָ ַתח  "ּפָ ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ
ִלים".  ּכֵ ִחיַנת  ּבְ ּוְמקֹור  ֵעיַנִים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  "ׁשֶ ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ִלים",  ּכֵ ִחיַנת  ּבְ ְמקֹור  ִהיא  ֵעיַנִים  ִחיַנת  ּבְ "ׁשֶ
ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְמׁשֹוְטִטים",  ֵפרּוׁש  "ּדְ ּזַֹהר":  ּבַ ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ּבְ א"  ּנָ "ֵאְרָדה  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ ם  ׁשָ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". "ּדְ

ְלָכְתָבם  ִהְתִחיל  ׁשֶ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֵמֲאֹדִני  הֹות  ַהּגָ ָנם  ֶיׁשְ הּו"  ֵאִלּיָ ַתח  "ּפָ ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ַלּדִ
ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  מרחשון ה' ראשון יום כלים  ולטבילת לטומאה - סתימה דין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéa õòáa ïéa ,Bîúñe áwð¦©§¨¥§©©¥
.øBäè Z úôæa§¤¤¨

ואם  פטור. עץ כלי אך טבילה, חייב מגוי מתכת כלי הקונה
חדש' ה'פרי כתב במתכת, ונסתם שניקב עץ כלי טז)קנה קכ, (יו"ד

מתכת. ככלי נידון הסתימה מפני כי טבילה, שחייב
תלוי  הסתימה, לפי נקבע הכלי דין האם הדבר, ויסוד

בעופרת וסתמו שניקב זכוכית בכלי תנאים פ"ל במחלוקת (כלים

ב) טו, שבת אינו מ"ג. שנשבר זכוכית שכלי ואף מטמא, מאיר שרבי ,
"הכל  כי מתכת, ככלי נידון במתכת סתמו כאשר לטומאתו, חוזר

מטהרים. וחכמים המעמיד", אחר הולך
יהודה' נו)וב'בית סי' הלכה (יו"ד הרי חדש': ה'פרי על תמה

ולמה  המעמיד אחר הולכים אין כן ואם טהור, שהכלי כחכמים
טבילה? חייב

התוספות דברי פי על כך נקט חדש' ה'פרי שם וביאר: (שבת

וחכמים) מדאורייתא ד"ה הדין לגבי היא וחכמים ר"מ שמחלוקת ,
כי  טבילה, חייב ולכן טמא שמדרבנן מודים חכמים גם אך

ה'מעמיד'. לפי נידון מדרבנן
ורדים' 'גינת טז)ובשו"ת ב, כלל פסק (או"ח כאן הקשה:

אחר  הולכים שאין הרי טהור, שהכלי כחכמים הרמב"ם
זו בשאלה התלויה נוספת במחלוקת אך נט,המעמיד. ,ב)(שבת

מקבל  (שאינו עץ של חותם בה שקבוע מתכת של טבעת לגבי
העיקר  שהוא החותם אחר הולכים נחמיה רבי לדעת טומאה)

הולך וטהורה  "הכל כי הטבעת אחר הולכים חכמים ולדעת ,
פסק  ושם וטמאה, החותם את מעמידה והטבעת המעמיד" אחר

ה"ו)הרמב"ם המעמיד (פ"ד אחר הולכים אם ולכאורה כחכמים,
במתכת! שסתמו הכלי את לטמא יש

בגמרא אחרת גרסה נקט שהרמב"ם שם)וכתב בתוס' (הובאה

המעמיד" אחר הולך "הכל האם אינה שסתמו בכלי שהמחלוקת
לא, או גמורה כסתימה נחשבת העופרת סתימת האם אלא
אינה  זכוכית בכלי עופרת סתימת לדעתם כי מטהרים וחכמים
טמאה  כסתימה, נחשבת אכן אם הדעות לכל אך גמורה סתימה
הרמב"ם. פסקי בין סתירה אין כן ואם המעמיד, אחר הולכים כי
אין  כי מטבילה, פטור במתכת שסתמו עץ כלי גם זה ולפי
הסתימה, איכות לגבי שאלה שאין במקום אך גמורה, סתימה זו

בטבילה. יתחייב המעמיד אחר שהולכים הרמב"ם לדעת

ה'תשע"ג  מרחשון ו' שני יום שנשבר  תנור טהרת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰åéøéL Z ìBãb øepz©¨§¨¨
ìBãba øàLð íà ?ãöék .Baø åéøéL Z ïèwäå ,íéçôè äòaøà©§¨¨§¨¦§©¨¨§¨¨ª¥©¦¦§©©¨
ìa÷î Bðéà Z ïàkî úBçt ;äàîè ìa÷î Z Baø ïèwáe äòaøà©§¨¨©¨¨ª§©¥ª§¨¨¦¨¥§©¥
ìBãba äòaøàî úBçt Ba øiML ãò Böúðe àîèð íà ïëå .äàîèª§¨§¥¦¦§¨§¨©¤¦¥¨¥©§¨¨©¨

.øBäè Z ïèwa áøî úBçt Bà¨¥Ÿ©¨¨¨
במשנה חכמים מ"א)לדעת פ "ה אם (כלים – שנשבר גדול תנור ,

התנור  נטמא אם וכן טומאה. מקבל טפחים, ארבעה בגבהו נשאר
נטהר. אינו טפחים, ארבעה שגובהו שבר בו ונשאר ונשבר

הגמרא א)ולמסקנת קכד, שגובהו (חולין תנור בין הבדל יש
migth dryzשגובהו לתנור migthומעלה, dray.ומטה

שיטות שתי נאמרו הדבר כלים ובביאור אחרונה ומשנה שלמה (מלאכת

:שם)
רש"י בתנורא)לשיטת ד"ה שם טפחים (חולין תשעה בן תנור –

אין  אם מטומאתו) נטהר נטמא (ואם טומאה מקבל אינו שנשבר
זו  ולשיטה התנור. רוב בו שיש אפילו טפחים ארבעה בשבר
בו  אין א. התנאים: משני באחד התנור את ומטהרים מקילים

טפחים. ארבעה בו אין אם ב. התנור. רוב
התוספות התחלתו)לשיטת ד"ה ב כו, שם)והר"ש(נדה תנור (כלים –

בשבר  אין אם רק טומאה מקבל אינו שנשבר טפחים תשעה בן

טומאה  מקבל טפחים ארבעה בו יש אם אבל טפחים, ארבעה
אינו  שנשבר טפחים שבעה בן ותנור התנור. רוב נשאר שלא אף
רוב  אם אבל התנור של רובו בשבר אין אם רק טומאה מקבל
כלומר, טפחים. ארבעה בו שאין אף טמא הוא הרי נשאר, התנור
אין  א. התנאים: שני נתקיימו כן אם רק טהור והשבר מחמירים,

התנור. רוב בו אין ב. טפחים. ארבעה בו
טפחים  תשעה בן תנור בין חילק ולא הרמב"ם סתם ומדוע

טפחים? שבעה בן לתנור
ישראל' ה'תפארת ב)מפרש אות בועז שם, הרמב"ם (כלים ששיטת

והר"ש: התוספות כשיטת היא
שהוא  תנור היינו, טפחים" ארבעה שיריו גדול "תנור
נשבר  אם אמה, מאה בו יש ואפילו ומעלה, טפחים מתשעה
ארבעה  בשבר שיש זמן כל – ביותר קטן שבר רק ממנו ונשאר
נשאר  שבירתו לפני ניטמא ואם טומאה, מקבל טפחים

בטומאתו.
ואפילו  טפחים מתשעה קטן תנור – רובו" שיריו "והקטן
מקבל  טפחים, מארבעה פחות השבר אם גם שנשבר, ביותר קטן
שרובו  זמן כל – נטהר אינו השבירה קודם נטמא ואם טומאה,

קיים.

ה'תשע"ג  מרחשון ז' שלישי יום חוצץ? מתי - העריבה בסדקי בצק

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰òâpL äáøòä é÷ãñaL ÷öä¥¤§¦§¥¨£¥¨¤¨©
úàîèð àìå ,õöBç Z áeLç Bøeqàå ìéàBä ,çñôa íà :õøL Ba¤¤¦§¤©¦§¦¨¥§Ÿ¦§¨
äáøòä Z åéìò ãét÷î äéä íà :äðMä úBîé øàLa íàå ;äáøòä̈£¥¨§¦¦§¨§©¨¨¦¨¨©§¦¨¨¨£¥¨
.äáøòä úàîèðå äáøòk àeä éøä Z Bîei÷a äöBø íàå ,äøBäè§¨§¦¤§¦£¥¨£¥¨§¦§¨¨£¥¨

במשנה הוא ההלכה א)מקור מה, חמץ (פסחים של בצק :
בצק  של כזית יש אם בצק), בה שלשים (קערה העריבה שבסדקי
ממנו  כזית אין ואם הפסח לפני לבערו חייבים אחד במקום
וכן  לבערו. חייבים ואין במיעוטו, בטל הוא הרי אחד במקום
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הטומאה. לענין
בגמרא בפסח)ופירשו ד"ה רש"י לפי א. מו, השרץ (שם נגע שאם

הערבה שבסדקי בין gqtaבבצק חוצץ הבצק חשוב', ש'איסורו
הבעלים  אין אם (גם לעריבה יורדת טומאה ואין והעריבה השרץ
בבצק  יש אם וזאת, שם). לבטלו ובכוונתם הבצק על מקפידים
מן  נפרד כדבר זה בשיעור בצק מחשיב חמץ איסור כי 'כזית',
בבצק  אין אם אך לעריבה. השרץ בין חוצץ והריהו העריבה,
כחלק  נחשב הוא הרי לבטלו) הבעלים (ובכוונת 'כזית'

חוצץ. ואינו מהעריבה
dpyd zeni x`yae אם אלא הבצק, בשיעור תלוי הדבר אין

חוצץ  - להסירו ורוצים הבצק הימצאות על מקפידים הבעלים
נגע  כאילו זה הרי בקיומו", רוצה "אם אך כזית, בו אין אפילו

בעריבה. השרץ
הצל"ח א)והקשה מו, שם :(פסחים

ואיסורו  הואיל ש"בפסח בסתם הרמב"ם כאן כתב מדוע
לפחות  כזית בין חילק ולא העריבה", נטמאת ולא חוצץ חשוב,
וכתב  חילק כן הפסח לפני חמץ של בצק בביעור והרי מכזית?

הט"ו) פ"ב חו"מ במקום (הל' כזית יש אם העריבה, שבסדקי "בצק :
רוצה  (אם במיעוטו בטל לאו... ואם לבער, חייב - אחד
בבצק  אין ואם שווים שדיניהם היא הגמרא ומשמעות בקיומו)",
לבערו  צריך אין – פסח לענין לבטלו), (ובדעתו כזית שיעור

ה  מן קודם לחלק נחשב כי חוצץ אינו – טומאה ולענין פסח,
העריבה?

המלך' 'כתר שם)ובספר חו"מ ה'מגן (הל' דברי פי על ביאר
סק"ז)אברהם' תמב סי' מכזית (או"ח פחות העריבה בסדקי שבצק ,

חייבים  הרמב"ם לדעת וגם לבטלו. חייב מלבערו שפטור אף
ב'בל  עליו ועוברים התורה' מן אסור שיעור 'חצי כי לבטלו
לפחות  'כזית' בין חילק לא בטומאה חציצה לענין ולכן – יראה'
נטמאת  ולא ו"חוצץ חשוב איסורו מ'כזית' פחות אף כי מ'כזית'

העריבה".
אין  שיעור' 'חצי שעל הפוסקים כשיטת סובר רש"י אמנם,
בצק  התורה, מן לבטלו צריך שאין וכיון יראה, בבל עוברים
(אם  העריבה מן חלק והוא חשוב איסורו אין מ'כזית' פחות

חוצץ. ואינו לבטלו) דעתו

ה'תשע"ג  מרחשון ח' רביעי יום ולקנין  לטומאה בגד שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ãâaä øeòL änk©¨¦©¤¤
ìL ...?ànèúäììL ìò úBòaöà Líéøác äna ....úBòaöà L §¦§©¥¨¤§¨©¨¤§¨©¤§¨¦

ïéà Z ïéðéî øàL ìL íéãâa ìáà ;íézLôe øîö éãâáa ?íéøeîà£¦§¦§¥¤¤¦§¦£¨§¨¦¤§¨¦¦¥
ìL ïäa äéä ïk íà àlà úBàîhä ìkî äàîè ïéìa÷îíéçôè äL §©§¦ª§¨¦¨©ª§¤¨¦¥¨¨¨¤§¨§¨¦

ìL ìòïî íéòø÷a ?íéøeîà íéøác äna ...øúé Bà íéçôè äL ©§¨§¨¦¨¥©¤§¨¦£¦¦§¨¦¦
ìa÷î äæ éøä Z àeäL ìk Bîöò éðôa ãâa âøBàä ìáà ;íéãâaä©§¨¦£¨¨¥¤¤¦§¥©§¨¤£¥¤§©¥

.úBàîè øàL§¨ª§
א)בגמרא ז, בבגד (ב"מ לאחוז יש סודר קנין שלצורך מבואר

קרוי  אינו מכך בפחות כי רש"י, ופירש אצבעות, שלוש בשיעור
טומאה. דיני לגבי כמו בגד,

בשיעור  די ופשתים צמר בבגדי שרק מבואר זו בהלכה אמנם
שיעור  צריך מינים משאר בבגדים אך אצבעות, שלוש על שלוש
קנין  לענין גם לכאורה זה ולפי טפחים. שלושה על שלושה

טפחים. שלושה שיעור נדרש מינים משאר בבגד סודר
בשיעור  די בגד שבכל הפוסקים מדברי משמע למעשה אך

יצחק' 'באר בשו"ת ביאר הדבר ובטעם אצבעות, סי'שלוש (חו"מ

ופשתים)ה) צמר (בבגדי אצבעות שלוש שיעור בין לחלק יש כי ,
שלוש  של השיעור בגדים): (בשאר טפחים שלושה לשיעור
בגמרא  כמבואר כ'בגד', הגדרתו עצם לגבי נאמר אצבעות
בבגד  טפחים שלושה שיעור אך כטלאי, בו משתמשים שעניים

אמור  החילוק אין ולכן בטומאה, מיוחד דין הוא מינים משאר
שלוש  בשיעור ולעולם בגד, שקרוי העיקר כי קנין, לעניין
מינים. בשאר ובין ופשתים בצמר בין – בגד קרוי אצבעות
מצמר  (שאינם בגדים שאר בגמרא אחת לדעה שהרי והראיה
בבגדים  חסרון מצאנו לא ובקנין כלל, מטמאים אין ופשתים)
השיעור  את אלא לקנין מטומאה למדים שאין ובהכרח אלו,

בגד. הגדרת לעצם הנדרש
להלן הרמב"ם דברי לפי שביארו, ה"ג)ויש שהקוצץ (פכ"ג ,

אף  טמא כפפה) לעשות (כגון מסוימת למטרה מבגד חתיכה
כי  מינים), משאר בבגדים (גם אצבעות שלוש על בשלוש
לגבי  זה ולפי זה. בשיעור גם כבגד להחשיבו מועילה מחשבתו
מחשיבו  הקנין לצורך בו שמשתמש העובדה בעצם חליפין, קנין
לפחות  נדרש בזה גם אך טפחים, שלושה על בשלושה צורך ואין
מועילה  אין מכך בפחות כי אצבעות, שלוש על שלוש שיעור

ברמב"ם כמבואר לאחיזה)מחשבה ד"ה ב רמח, כלים טהרות .(סדרי
שנוצר  קטן בגד אך גדול, מבגד שנקרעה בחתיכה זה וכל
אף  מטמא שהוא, כמות בו להשתמש מנת על מלכתחילה
קנין  לגבי גם זה ולפי כאן ההלכה בהמשך כמבואר בכלֿשהוא,
אבנט, כגון שלוש, על משלוש פחות בבגד להשתמש ניתן סודר

עצמו בפני בגד שהוא נה)מאחר סי' חו"מ יציב דברי .(שו"ת

ה'תשע"ג  מרחשון ט' חמישי יום מפורקת  מכונה טבילת

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰úàîèpL ähîíà ,dlk ¦¨¤¦§¨ª¨¦
.äøBäè Z íéøáéà íéøáéà dìéaèä¦§¦¨¥¨¦¥¨¦§¨

האם  בטבילה, וחייבת מגוי שנקנתה בשר לטחינת מכונה
חלק  כל ולטבול לפרקה שניתן או בשלמותה אותה לטבול צריך

עצמו? בפני
תנאים נחלקו ז)והנה, יד, רבי (כלים לדעת שנשברו: כלים בדין

ולדעת  ותיקנום, שחזרו אף נטהרו השברים את טבל אם אליעזר,
הרמב"ם שלמים. כשהם אלא נטהרים אינם יהושע יב,רבי (לעיל

פסק ג) זו בהלכה מדוע לתמוה יש כן ואם יהושע כרבי פסק
איברים'? 'איברים להטבילה אפשר בשלמותה שנטמאה שמיטה

לחלק: ויש
אך  נטהרים, ואינם כלי מתורת יצאו והתפרקו שנשברו כלים
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הטומאה. לענין
בגמרא בפסח)ופירשו ד"ה רש"י לפי א. מו, השרץ (שם נגע שאם

הערבה שבסדקי בין gqtaבבצק חוצץ הבצק חשוב', ש'איסורו
הבעלים  אין אם (גם לעריבה יורדת טומאה ואין והעריבה השרץ
בבצק  יש אם וזאת, שם). לבטלו ובכוונתם הבצק על מקפידים
מן  נפרד כדבר זה בשיעור בצק מחשיב חמץ איסור כי 'כזית',
בבצק  אין אם אך לעריבה. השרץ בין חוצץ והריהו העריבה,
כחלק  נחשב הוא הרי לבטלו) הבעלים (ובכוונת 'כזית'

חוצץ. ואינו מהעריבה
dpyd zeni x`yae אם אלא הבצק, בשיעור תלוי הדבר אין

חוצץ  - להסירו ורוצים הבצק הימצאות על מקפידים הבעלים
נגע  כאילו זה הרי בקיומו", רוצה "אם אך כזית, בו אין אפילו

בעריבה. השרץ
הצל"ח א)והקשה מו, שם :(פסחים

ואיסורו  הואיל ש"בפסח בסתם הרמב"ם כאן כתב מדוע
לפחות  כזית בין חילק ולא העריבה", נטמאת ולא חוצץ חשוב,
וכתב  חילק כן הפסח לפני חמץ של בצק בביעור והרי מכזית?

הט"ו) פ"ב חו"מ במקום (הל' כזית יש אם העריבה, שבסדקי "בצק :
רוצה  (אם במיעוטו בטל לאו... ואם לבער, חייב - אחד
בבצק  אין ואם שווים שדיניהם היא הגמרא ומשמעות בקיומו)",
לבערו  צריך אין – פסח לענין לבטלו), (ובדעתו כזית שיעור

ה  מן קודם לחלק נחשב כי חוצץ אינו – טומאה ולענין פסח,
העריבה?

המלך' 'כתר שם)ובספר חו"מ ה'מגן (הל' דברי פי על ביאר
סק"ז)אברהם' תמב סי' מכזית (או"ח פחות העריבה בסדקי שבצק ,

חייבים  הרמב"ם לדעת וגם לבטלו. חייב מלבערו שפטור אף
ב'בל  עליו ועוברים התורה' מן אסור שיעור 'חצי כי לבטלו
לפחות  'כזית' בין חילק לא בטומאה חציצה לענין ולכן – יראה'
נטמאת  ולא ו"חוצץ חשוב איסורו מ'כזית' פחות אף כי מ'כזית'

העריבה".
אין  שיעור' 'חצי שעל הפוסקים כשיטת סובר רש"י אמנם,
בצק  התורה, מן לבטלו צריך שאין וכיון יראה, בבל עוברים
(אם  העריבה מן חלק והוא חשוב איסורו אין מ'כזית' פחות

חוצץ. ואינו לבטלו) דעתו

ה'תשע"ג  מרחשון ח' רביעי יום ולקנין  לטומאה בגד שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ãâaä øeòL änk©¨¦©¤¤
ìL ...?ànèúäììL ìò úBòaöà Líéøác äna ....úBòaöà L §¦§©¥¨¤§¨©¨¤§¨©¤§¨¦

ïéà Z ïéðéî øàL ìL íéãâa ìáà ;íézLôe øîö éãâáa ?íéøeîà£¦§¦§¥¤¤¦§¦£¨§¨¦¤§¨¦¦¥
ìL ïäa äéä ïk íà àlà úBàîhä ìkî äàîè ïéìa÷îíéçôè äL §©§¦ª§¨¦¨©ª§¤¨¦¥¨¨¨¤§¨§¨¦

ìL ìòïî íéòø÷a ?íéøeîà íéøác äna ...øúé Bà íéçôè äL ©§¨§¨¦¨¥©¤§¨¦£¦¦§¨¦¦
ìa÷î äæ éøä Z àeäL ìk Bîöò éðôa ãâa âøBàä ìáà ;íéãâaä©§¨¦£¨¨¥¤¤¦§¥©§¨¤£¥¤§©¥

.úBàîè øàL§¨ª§
א)בגמרא ז, בבגד (ב"מ לאחוז יש סודר קנין שלצורך מבואר

קרוי  אינו מכך בפחות כי רש"י, ופירש אצבעות, שלוש בשיעור
טומאה. דיני לגבי כמו בגד,

בשיעור  די ופשתים צמר בבגדי שרק מבואר זו בהלכה אמנם
שיעור  צריך מינים משאר בבגדים אך אצבעות, שלוש על שלוש
קנין  לענין גם לכאורה זה ולפי טפחים. שלושה על שלושה

טפחים. שלושה שיעור נדרש מינים משאר בבגד סודר
בשיעור  די בגד שבכל הפוסקים מדברי משמע למעשה אך

יצחק' 'באר בשו"ת ביאר הדבר ובטעם אצבעות, סי'שלוש (חו"מ

ופשתים)ה) צמר (בבגדי אצבעות שלוש שיעור בין לחלק יש כי ,
שלוש  של השיעור בגדים): (בשאר טפחים שלושה לשיעור
בגמרא  כמבואר כ'בגד', הגדרתו עצם לגבי נאמר אצבעות
בבגד  טפחים שלושה שיעור אך כטלאי, בו משתמשים שעניים

אמור  החילוק אין ולכן בטומאה, מיוחד דין הוא מינים משאר
שלוש  בשיעור ולעולם בגד, שקרוי העיקר כי קנין, לעניין
מינים. בשאר ובין ופשתים בצמר בין – בגד קרוי אצבעות
מצמר  (שאינם בגדים שאר בגמרא אחת לדעה שהרי והראיה
בבגדים  חסרון מצאנו לא ובקנין כלל, מטמאים אין ופשתים)
השיעור  את אלא לקנין מטומאה למדים שאין ובהכרח אלו,

בגד. הגדרת לעצם הנדרש
להלן הרמב"ם דברי לפי שביארו, ה"ג)ויש שהקוצץ (פכ"ג ,

אף  טמא כפפה) לעשות (כגון מסוימת למטרה מבגד חתיכה
כי  מינים), משאר בבגדים (גם אצבעות שלוש על בשלוש
לגבי  זה ולפי זה. בשיעור גם כבגד להחשיבו מועילה מחשבתו
מחשיבו  הקנין לצורך בו שמשתמש העובדה בעצם חליפין, קנין
לפחות  נדרש בזה גם אך טפחים, שלושה על בשלושה צורך ואין
מועילה  אין מכך בפחות כי אצבעות, שלוש על שלוש שיעור

ברמב"ם כמבואר לאחיזה)מחשבה ד"ה ב רמח, כלים טהרות .(סדרי
שנוצר  קטן בגד אך גדול, מבגד שנקרעה בחתיכה זה וכל
אף  מטמא שהוא, כמות בו להשתמש מנת על מלכתחילה
קנין  לגבי גם זה ולפי כאן ההלכה בהמשך כמבואר בכלֿשהוא,
אבנט, כגון שלוש, על משלוש פחות בבגד להשתמש ניתן סודר

עצמו בפני בגד שהוא נה)מאחר סי' חו"מ יציב דברי .(שו"ת

ה'תשע"ג  מרחשון ט' חמישי יום מפורקת  מכונה טבילת

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰úàîèpL ähîíà ,dlk ¦¨¤¦§¨ª¨¦
.äøBäè Z íéøáéà íéøáéà dìéaèä¦§¦¨¥¨¦¥¨¦§¨

האם  בטבילה, וחייבת מגוי שנקנתה בשר לטחינת מכונה
חלק  כל ולטבול לפרקה שניתן או בשלמותה אותה לטבול צריך

עצמו? בפני
תנאים נחלקו ז)והנה, יד, רבי (כלים לדעת שנשברו: כלים בדין

ולדעת  ותיקנום, שחזרו אף נטהרו השברים את טבל אם אליעזר,
הרמב"ם שלמים. כשהם אלא נטהרים אינם יהושע יב,רבי (לעיל

פסק ג) זו בהלכה מדוע לתמוה יש כן ואם יהושע כרבי פסק
איברים'? 'איברים להטבילה אפשר בשלמותה שנטמאה שמיטה

לחלק: ויש
אך  נטהרים, ואינם כלי מתורת יצאו והתפרקו שנשברו כלים
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כדי  אומנות צריך ואין מחלקים מלכתחילה מורכבת המיטה
מפורקת. שהיא אף כלי שם עליה יש ולכן לחברם

בפני  וכיו"ב הטחינה ממכונת חלק כל לטבול ניתן זה ולפי
אליעזר רבי לדעת במיטה אך א)עצמו, טז, נטמאת (סוכה אינה

חכמים  ולדעת בשלמותה אלא נטהרת ואינה בשלמותה אלא
בגמרא ואמרו מפורקת. כשהיא אף ונטהרת (שם)נטמאת

משטח  כגון לשימוש, ראוי שעדיין בחלק דווקא שמדובר
באמצעות  לשימוש וראוי רגליים שתי לו שמחוברות המיטה
חכמים  מודים לשימוש ראוי שאינו בחלק אך לכותל, סמיכה

כלי. נחשב שאינו
לגבי  והן טומאה לגבי הן אמורים הגמרא דברי ולכאורה

לו  ומועילה כלי נחשב לשימוש ראוי שעדיין חלק ורק טהרה,
שאי  מכונה של בודדים חלקים לטבול ניתן לא זה ולפי הטבילה

עצמו. בפני מהם אחד בכל להשתמש אפשר
כי  טומאה, לגבי רק אמור שהדין נראה הרמב"ם מדברי אך
אלו  הרי כרעיים... ושתי ארוכה נשברה "אם כתב הקודמת בהלכה
להטבילה  שאפשר סתם טבילה, לגבי זו, בהלכה אך מתטמאין",

ישראל' ה'תפארת מפרש הדבר ובטעם איברים. יח,איברים (כלים

טז) בעת בועז בדבר שימוש איזה שיהא צריך הטומאה שתחול כדי :
בטהרה  בכלי שישתמשו כדי היא הטבילה אך הטומאה, קבלת

טבולים. האיברים כל יהיו ואז כשיחברוהו
(gw 'iq c"ei iav xd)

ה'תשע"ג  מרחשון י' שישי יום לנדה  חיים מים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰àlà äøäè Bì ïéà áfä©¨¥¨¢¨¤¨
ïéa ,ïéàîhä øàLe äáfä ìáà .íéiç íéîa :Ba øîàð éøäL ,ïéòîa§©§¨¤£¥¤¡©§©¦©¦£¨©¨¨§¨©§¥¦¥

.äå÷îa óà ïéìáBè Z íéìk ïéa íãà̈¨¥¥¦§¦©§¦§¤
ערוך בשלחן נפסק רא)וכן סי' ריש עולה (יור"ד האשה "אין :

וכתב  מקוה". במי אחת בבת גופה כל שתטבול עד מטומאתה...
סק"א)הש"ך  מים (שם צריך שאין חיים, מים שאינן פי על "ואף :

התוספתא מן ומקורו וזבה". לנדה ולא לזב אלא פ"ג)חיים :(זבים
טעונה  אינה וזבה חיים מים טעון שהזב מבזבה, בזב "חומר

חיים". מים
חיים, מים טעונה שזבה הלוי, רבינו בשם כתב רש"י אבל

הב"ח וכתב מהגאונים. כמה כתבו רא)וכן סי' ריש שגם (יור"ד ,
מדרבנן  אלא חיים, מים צריכה הזבה אין התורה מן לדעתם
אחד  פה הנביאים כל "אכן הב"ח: וסיים חיים. מים הצריכו
והכי  מדרבנן, אפילו כלל חיים מים צריכה אינה וזבה כו' דליתא

נקטינן".

מהומיל איזיק רבי החסיד הגאון כתב מזו (בתשובה יתירה

אריאל) חנה ספרו טבילה שבסוף שתהא שהמדקדק לומר "וקרוב :
חכמים". דברי על ומוותר תוסיף בל על עובר חיים במים דוקא

תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר כתב ב)והנה, מב, "וכן (שלח :
טלושקין  ניסן הרב ושאל דוקא". חיים במים טהרתן וזבה לנדה
חיים, מים שצריכה דעות מצינו לזבה בנוגע אמנם – הרבי את

חיים!לפח  מים כלל נזכר לא לנדה בנוגע אבל מדרבנן, ות
כך על הרבי לו קסד)וענה עמ' ח"ט קודש אשר (אגרות "מובן :
ספר אינו תורה' פי iwqtה'לקוטי על אשר כן גם ומובן דינים,

גם  אלא כמותה, דהלכה הדיעה רק לא לבאר צריך דתורה נסתר
והרבי  חיים". אלוקים דברי ואלו אלו הרי כי הדיעות, שאר
היא  כן "הנה חיים: במים טהרתה שנדה לכך מקור וציין הוסיף

בסופו זוהר' ה'תקוני ת"ה)שיטת במיא (סוף לה לדכאה כו' "כנדה
miigדאורייתא min."פסקין דלא

(p 'nr min zxdh)

ה'תשע"ג  מרחשון י"א קודש שבת ב'המשכה' שאובין מים הכשר

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ïéáeàMä íénä ïéà¥©©¦©§¦
ìLa äå÷nä úà ïéìñBt.éìkä ïî äå÷nä CBúì eìtiL ãò ïébì äL §¦¤©¦§¤¦§¨ª¦©¤¦§§©¦§¤¦©§¦

äå÷nì eãøéå eëLîðå äå÷nì õeç ïéáeàMä íénä eøøâð íà ìáà£¨¦¦§§©©¦©§¦©¦§¤§¦§§§¨§©¦§¤
...äå÷nä úà ïéìñBt ïðéà Z¥¨§¦¤©¦§¤

ב'מרדכי' רא)כתב סי' בב"י הובא פ"ב, ה'יראים'(שבועות בשם
כאשר  דווקא הוא ב'המשכה' למקוה שאובין מים שהכשר
נתבטלו  המים "אז כי לבלוע", הראוי קרקע גבי על "המשיכה
מתמצית  באו כאילו נעשית לגומא וכשזוחלת קרקע, אגב
ע"ג  "המשיכה אם אבל שאובין", שם מהם נתבטל כי הקרקע,
כמו  הוי להבליע, ראויים שאינם נסרים או אבנים רצפת

שאובין". שם מהם מבטל ולא בכלי שמונחים
ויש  לבלוע. הראויה קרקע הצריך לא כאן הרמב"ם אבל

סופרים' 'מדברי פסולין שאובין מים לשיטתו כי ה"ב)(לעיל לבאר

שם  לבטל צורך אין כן ואם מכלי, למקוה שנפלו מים על שגזרו
מן ואםmindשאובין התורה) מן למקוה zlitp(הכשרים המים

כשר. הכלי, מתוך אינה
ההמשכה בשיעור הפוסקים נחלקו שם)והנה, בב"י לדעת (הובא :

"ששיעור  כתבו ועוד הריב"ש אבל שהוא, בכל די הרשב"א

משלשה  פחות "כל כי ולמעלה", טפחים משלשה הוא ההמשכה
דמי". כלבוד

האמורה: במחלוקת תלויה זו שמחלוקת לומר ויש
נועדה ההמשכה שהוא xiykdlאם כל בקרקע די המים, את

לשיטת  אבל 'לבוד', דין זה ואין שאובין שם מהם לבטל כדי
הוא שענינה למקוה ly`הרמב"ם מהכלי היישר המים יבואו

באים  שהמים נחשב זה הרי 'לבוד', שהוא טפחים ג' בתוך –
נחשב  יהא שלא כדי טפחים ג' לפחות צריך ולכן למקוה מהכלי

מהכלי. באים שהמים
למקוה  הכלי בין טפחים ג' של מרחק יהיה אם זה, ולפי
יהיה  – לבלוע הראוי קרקע שהוא כל ורק אבנים רצפת כשרובו
שלא  כדי טפחים ג' מרחק שצריך להאומרים הדעות: לכל כשר
כאשר  גם טפחים ג' שיש כל הרי הכלי, מן היישר המים יבואו
קרקע  שצריך ולהאומרים כשר. לבלוע, הראוי קרקע זה אין
אפילו  ודי שאובין, שם מהם לבטל כדי זה הרי לבלוע, הראוי

טפחים. בג' צורך ואין לבלוע, הראוי קרקע שהוא בכל
(a ,ai dxenz f"ixbd iyecig)

milk zekld - oeygxn 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd oeygxn `"iÎ'd -

ה'תשע"ג  מרחשון ה' ראשון יום
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מּטמאתן.‡. טהרּו ׁשּנׁשּברּו, עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי
ועׂשה  ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהן, ּכלי ועׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא  הּטהֹורין הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

ּולהּבא  מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ּכלי נטמאּו וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועׂשה  וחזר הּתיכן, טהרּו. ׁשּנטמאּו, אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
לכלי  ואין היׁשנה; לטמאתן חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמהן
ׁשלמים, ּכׁשהם ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד ּגמּורה, טהרה ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתכֹות

ׁשבּורים. יּׁשארּו ְֲִִָאֹו
סֹופרים.·. מּדברי היׁשנה, לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת

היׁשנה? לּטמאה ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על ּגזרּו מה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּומּפני
אחר  ּכלי מּמּנּו ויעׂשה ויּתיכֹו ּכלי, לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגזרה,
ויאמר: יבֹוא ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ּתאמר ואם ּבּיֹום; ְְְִִֶַַַָָָֹֹּבֹו
נׁשּבר  ׁשאם ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ'הּׁשבירה
ּבּיֹום  ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי מּמּנּו ועׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָוהּתיכֹו
טהֹור  הּוא הרי ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ּכ -ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשמׁש הערב צריכין הּכלים ׁשאין לֹומר, ויבֹואּו ּבּיֹום'. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבֹו

טבילתן] אחר החמה עליהן [שקיעת ּגזרּו זה, חׁשׁש מּפני ;ְְֲֲִֵֵֶֶָָ
ְָֻטמאה.

הּתיכֹו‚. אם - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ׁשּיטּבל  עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר עליו - והּזה ּבמת, נטמא . ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכך  ואחר עליו ּבּׁשליׁשי, והּזה אחר, ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הּת ׁשּקדם הזיה ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבּׁשביעי,
עליו  ׁשּיּזה עד טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמצטרפת
יּזה  אֹו ׁשבירה, קדם ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי

ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָעליו
טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא אחד]ּברזל לכלי התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

טהֹור; הּטהֹור, מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
הּכל  וצרף ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמחצה
מקּבל  זה הרי - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּכבׁשן,
אינֹו הּגללים, מן רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻטמאה,

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.‰ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם -] ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

הן  הרי הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל טמאין; ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
ְִטהֹורין.

.Âעּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו [קצהו]קרּדם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
והּקרּדם  הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמן
העֹוׂשה  אחר הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - הּטמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן

ְָָמלאכה.

.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
.Áגדולה]קיתֹון וׁשּוליו[כוס הּטמא, מן [תחתיתו]ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ

- הּטמא מן וׁשּוליו הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִִֵַַַָָָָָָָמן
מלאכה. והעֹוׂשה המקּבל, אחר הֹול הּכל ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹטמא;

.Ë ּכגֹון סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי
וחזר  והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּנטמא
לטמאתֹו חזר אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻועׂשה

חזר  לא אֹו .היׁשנה, ְַַָָָֹ
.Èואפּלּו הּכלים. ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָּכלי

לטמאה  חֹוזרין אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻחזר
טמאתן ׁשעּקר לפי זכוכית]יׁשנה; כלי סֹופרים,[של מּדברי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻ

זכּוכית  ּכלי וכן יׁשנה. ּבטמאה עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּכמֹו
לתׁשמיׁש, ּוראּויין ּכלים ׁשּׁשבריהן ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַׁשּנׁשּברּו
ׁשאינן  לפי טמאה, מקּבלין אינן ּכלים, ׁשירי והן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻהֹואיל
ׁשּנׁשּברה, זכּוכית ׁשל קערה ּכיצד? חרׂש. לכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּדֹומין

ׁשּוליה מקּבלין [תחתיתה]והתקין הּׁשּולים אין - לתׁשמיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
הּׁשבר, ראׁש את קרסם ואם ּכּקערה. ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻטמאה,

ּכּיֹוצא [שייפו]וׁשפֹו ּכל וכן טמאה. מקּבל זה הרי - ּבׁשֹופין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
ֶָּבזה.

.‡Èׁש[בקבוק]צלֹוחית אחת, ּביד הּנּטלת ּפיה קטּנה ּנּטל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא  לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
- ּפיה ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
לתֹוכּה. ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה,

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית קטּנה [בושם]וכן ׁשהיא ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבׁשעה  ּבאצּבעֹו ׁשחֹובלת מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

מּתֹוכּה. הּבׂשם ִִֶֶַָֹׁשּמֹוציא
.·Èּכלים,[כדים]לגינים הם עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַ

לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא ירקות]מּפני .[לכבישת ְְְִִִֵֶַַָָ
.‚È ּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס

טהֹור  - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. .ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
- מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

ְִטהֹורין.
.„Èגדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

את  לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;
טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

ÂËהחתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים ּפי [שאינם על אף - ֲִִַַַַ
טמא  מקּבלין הּפה, את סֹורטין ה.ׁשּׂשפתֹותיהן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

.ÊËּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

.ÊÈ ּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כלי ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּמּניחֹוכדורי] ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשל
מקּבל על זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ

ְָֻטמאה.
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מּטמאתן.‡. טהרּו ׁשּנׁשּברּו, עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי
ועׂשה  ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהן, ּכלי ועׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא  הּטהֹורין הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

ּולהּבא  מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ּכלי נטמאּו וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועׂשה  וחזר הּתיכן, טהרּו. ׁשּנטמאּו, אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
לכלי  ואין היׁשנה; לטמאתן חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמהן
ׁשלמים, ּכׁשהם ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד ּגמּורה, טהרה ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתכֹות

ׁשבּורים. יּׁשארּו ְֲִִָאֹו
סֹופרים.·. מּדברי היׁשנה, לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת

היׁשנה? לּטמאה ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על ּגזרּו מה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּומּפני
אחר  ּכלי מּמּנּו ויעׂשה ויּתיכֹו ּכלי, לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגזרה,
ויאמר: יבֹוא ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ּתאמר ואם ּבּיֹום; ְְְִִֶַַַָָָֹֹּבֹו
נׁשּבר  ׁשאם ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ'הּׁשבירה
ּבּיֹום  ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי מּמּנּו ועׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָוהּתיכֹו
טהֹור  הּוא הרי ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ּכ -ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשמׁש הערב צריכין הּכלים ׁשאין לֹומר, ויבֹואּו ּבּיֹום'. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבֹו

טבילתן] אחר החמה עליהן [שקיעת ּגזרּו זה, חׁשׁש מּפני ;ְְֲֲִֵֵֶֶָָ
ְָֻטמאה.

הּתיכֹו‚. אם - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ׁשּיטּבל  עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר עליו - והּזה ּבמת, נטמא . ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכך  ואחר עליו ּבּׁשליׁשי, והּזה אחר, ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הּת ׁשּקדם הזיה ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבּׁשביעי,
עליו  ׁשּיּזה עד טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמצטרפת
יּזה  אֹו ׁשבירה, קדם ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי

ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָעליו
טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא אחד]ּברזל לכלי התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

טהֹור; הּטהֹור, מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
הּכל  וצרף ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמחצה
מקּבל  זה הרי - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּכבׁשן,
אינֹו הּגללים, מן רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻטמאה,

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.‰ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם -] ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

הן  הרי הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל טמאין; ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
ְִטהֹורין.

.Âעּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו [קצהו]קרּדם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
והּקרּדם  הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמן
העֹוׂשה  אחר הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - הּטמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן

ְָָמלאכה.

.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
.Áגדולה]קיתֹון וׁשּוליו[כוס הּטמא, מן [תחתיתו]ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ

- הּטמא מן וׁשּוליו הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִִֵַַַָָָָָָָמן
מלאכה. והעֹוׂשה המקּבל, אחר הֹול הּכל ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹטמא;

.Ë ּכגֹון סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי
וחזר  והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּנטמא
לטמאתֹו חזר אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻועׂשה

חזר  לא אֹו .היׁשנה, ְַַָָָֹ
.Èואפּלּו הּכלים. ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָּכלי

לטמאה  חֹוזרין אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻחזר
טמאתן ׁשעּקר לפי זכוכית]יׁשנה; כלי סֹופרים,[של מּדברי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻ

זכּוכית  ּכלי וכן יׁשנה. ּבטמאה עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּכמֹו
לתׁשמיׁש, ּוראּויין ּכלים ׁשּׁשבריהן ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַׁשּנׁשּברּו
ׁשאינן  לפי טמאה, מקּבלין אינן ּכלים, ׁשירי והן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻהֹואיל
ׁשּנׁשּברה, זכּוכית ׁשל קערה ּכיצד? חרׂש. לכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּדֹומין

ׁשּוליה מקּבלין [תחתיתה]והתקין הּׁשּולים אין - לתׁשמיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
הּׁשבר, ראׁש את קרסם ואם ּכּקערה. ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻטמאה,

ּכּיֹוצא [שייפו]וׁשפֹו ּכל וכן טמאה. מקּבל זה הרי - ּבׁשֹופין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
ֶָּבזה.

.‡Èׁש[בקבוק]צלֹוחית אחת, ּביד הּנּטלת ּפיה קטּנה ּנּטל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא  לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
- ּפיה ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
לתֹוכּה. ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה,

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית קטּנה [בושם]וכן ׁשהיא ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבׁשעה  ּבאצּבעֹו ׁשחֹובלת מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

מּתֹוכּה. הּבׂשם ִִֶֶַָֹׁשּמֹוציא
.·Èּכלים,[כדים]לגינים הם עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַ

לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא ירקות]מּפני .[לכבישת ְְְִִִֵֶַַָָ
.‚È ּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס

טהֹור  - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. .ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
- מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

ְִטהֹורין.
.„Èגדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

את  לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;
טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

ÂËהחתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים ּפי [שאינם על אף - ֲִִַַַַ
טמא  מקּבלין הּפה, את סֹורטין ה.ׁשּׂשפתֹותיהן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

.ÊËּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

.ÊÈ ּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כלי ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּמּניחֹוכדורי] ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשל
מקּבל על זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ

ְָֻטמאה.
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.ÁÈ ואם ּתמחּוי טמאה; מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
נראין  ּבֹו ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּתחּלה

טהֹור  זה הרי - מקּבלין מאחֹוריו אין - זכּוכית ּכלי  וכל . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻטמאה,

יג  ¤¤ּפרק
מתטּמא ּבארנּוּכבר ‡. חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא ׁשּנגעה [- הּכלים ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
נגעה  ולא לאוירן טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻֻּבהן

נמצא טהֹורין. הן הרי - -]ּבהן חרׂש,[כלי ּבכלי הּטמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ה  ּבכל חרׂש.טהֹור ּבכלי טהֹור הּכלים, ּבכל והּטמא ּכלים; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

"וכל  ׁשּנאמר: מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּומּנין
מּטּמא, הּוא מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹּכלי

מאחֹוריו. מּטּמא ְֲִֵֵֵַָואינֹו
ּומׁשקין ּוכׁשם ·. אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּומׁשקין מאוירֹו אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? . ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים  ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּבין אין ‚. חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
היּו טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֻונכנסה
וחֹוזרין  מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשקין

זה והרי הּכלים; את שבתוכו]ּומטּמאין הכלי [-אֹומר:[- ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַ
טּמאתני'.כביכול:] ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי'ְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

נטמאּוּכלי „. ּבלבד, ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכלים  ּכל ּכׁשאר לֹואחֹוריו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הרי  - טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָּתֹו
אחֹוריו  אין חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָזה
חרׂש ּכלי ּבאחֹורי מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָמּטּמאין
הּכלים  ּכל ואחד חרׂש ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּטמא,
מׁשקין  אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדבר

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָּבהן,
על אחד ‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו, טמאה ׁשּנכנסה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

עליה  אהל ונעׂשה הארץ על הּמּונחת ׁשהרי הּטמאה - ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. רבינו]הּטמאה ׁשּזה [ממשה למדּו, ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

האהלים. את לרּבֹות ּתֹוכֹו", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
.Âחרׂש[גומא]ּגּומה ּכלי וכפה ּבתֹוכּה, מּונח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּתּכנס  עד ּתֹוכֹו", "אל ׁשּנאמר: נטמא, לא - הּגּומה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
למּטה  הּנמצא הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. טמאה ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעצמּה

-]מּנחׁשּתֹו שבתחתית בעפר -]- קרקעיתֹו ׁשהיא ּתּנּור, ׁשל ְְְִִִֶֶַַָֻ
ּגּומה  ּתֹו מת ועכׁשו נפל, 'חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהּתּנּור
ׁשל  מּנחׁשּתֹו למּטה טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻזֹו'.
ּכמֹו טמאים הּנמצאים הּכלים ׁשּכל ּפי על אף - ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּתּנּור
ׁשּלא  עד היּו 'ׁשם אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

על  נבנה והּתּנּור הּתּנּור, נמצאּוּבא לתֹוכֹו'. נפלּו ולא יהן, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ

נמצאּו ּיתלה. ּבמה לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבּדׁשן
ּתּנּור, ׁשל ש-]ּבנחׁשּתֹו יֹוצאין [באופן אינן אבל נראין ְְְְֲִִִִֵֶַָָֻ

ּבהן נֹוגע והּוא הּבצק, את אֹופה אם - נכנס לאוירֹו [הבצק ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הגומות] ואם לתוך אוירֹו; ּבתֹו היּו ּכאּלּו הּתּנּור, נטמא -ְְְְֲִִִִַַָָ

ּבצק  ּבאיזה מּנחׁשּתֹו. למּטה הן ּכאּלּו טהֹור, הּתּנּור - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻלאו
קׁשה. ולא ּביֹותר ר ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבּבצק ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמרּו?

.Ê ּבעיןהּׁשרץ אויר]ׁשּנמצא בפתח ׁשל [- ּבעין ּתּנּור, ׁשל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּפנימית  הּׂשפה מן נמצא אם - ּכּפח ׁשל ּבעין ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻּכירה,
לא  ׁשהרי טהֹור; העין, ּבאויר נמצא אם וכן טהֹור. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולחּוץ,
עבי  ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו הּכירה אֹו הּתּנּור לאויר ְֲֳִִִִֶַַַַַַַָָָָֻנכנס
- הּמת מן ּכזית ׁשם היה ואפּלּו ּתלּוי. הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדפנֹותיהן
ׁשהרי  טפח; ּפֹותח העין ּבעבי היה ּכן אם אּלא ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורין,
טמאת  ּבענין ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּתּנּור, לאויר הּטמאה את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻמביא

ֵמת.
.Á הּפנימית נמצא הּׂשפה מן העצים, הנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

יׁשיבת  ּבמקֹום הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָולחּוץ
טהֹור  הּכל - זיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום .הּצּבע, ְְְִִִֵֵַַַַָָֹ

.Ë היקֹודהּתאין מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא האש]ּנּור -] ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ
ולפנים. הּסתימה מן הּטמאה נמצאת אם אּלא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֻמּטּמאין,

.È ּכמֹוּכלי ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרׂש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מסרק  ּכמֹו הרׁשת מן מּלמעלה ּוׂשפתֹו חרׂש, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת

לאויר [לנוי] הּטמאה נכנסה אם - 'צרצּור' הּנקרא הּוא וזה ,ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻ
ׁשל  ּתֹוכֹו הּוא ׁשּזה ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת מן למעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמסרק

זה. ְִֶּכלי
.‡È ׂשפיֹותּכלי ׁשלׁש לֹו ׁשהיה מּזֹו,[דפנות]חרׂש לפנים זֹו ְְְִִִִֶֶֶָָָָֹ

ּכל  - הּפנימית לאויר טמאה ונכנסה עֹודפת, הּפנימית ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻהיתה
ּובין  הּפנימית הּׂשפה ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאכלין
ּובין  האמצעית ׁשּבין והּמׁשקין והאכלין ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאמצעית,
- אוירּה ונטמא עֹודפת, האמצעית היתה טהֹורין. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָהחיצֹונה,
החיצֹונה  היתה טהֹור. ולחּוץ, ּומּמּנה טמא; ולפנים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּמּנה
ׁשּנטמא  ּכל - ׁשוֹות היּו טמא. הּכל - אוירּה ונטמא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹעֹודפת,

טהֹור. והּׁשאר טמאה; ְְְֲִֵַָָָָאוירּה,
.·È גדולות]לפסין ׁשוֹות,[קערות וׂשפתֹותיהן זֹו, ּבתֹו זֹו ְְְְִִֵֶָָ

טמאה; הּׁשרץ, ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה אֹו ּבעליֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּׁשרץ
ּכל  היה ׁשּבהן. האכלין וכל הן טהֹורין, - הּלפסין ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּוׁשאר

מׁשקה ּבכֹונס נקּובה מהן דרכו]לפס נכנס משקה  והּׁשרץ [- , ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשּכל  טמאין, ׁשּבהם והּמׁשקין האכלין ּכל - ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבעליֹונה
ּכמֹו ּכּלן, ּבאויר הּטמאה ׁשהרי טמאין, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּלפסין

היה  וכּלן ׁשּיתּבאר. טמאה, היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ׂשפת  ואין העליֹונֹות, לאויר הּׁשרץ נכנס לא ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹטהֹורֹות;

לטּמא ּכדי עֹודפת, והּמׁשקין הּתחּתֹונה האכלין ּכל ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּתחּתֹונה  ׂשפת והיתה ּבעליֹונה, הּׁשרץ היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבתֹוכּה.
- הּתחּתֹונה וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹודפת
הּלפסין  ּוׁשאר ּבאוירּה. הּׁשרץ הרי עֹודפת, ׁשּׂשפתּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּפני
ּכלים  מטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין, - הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבתֹו

טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם את ׁשּבתֹוכֹו. שמרטיב -] ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
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בו] הנוגעת טמאה;האצבע טֹופח, מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל -ְְֵֵֵֶֶַַָָָ
ּומטּמא  וחֹוזר העֹודפת, הּתחּתֹונה מאויר מּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמׁשקה

הּכלים. ִֵֶַאת
.‚È ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקין קערֹות ׁשהיּו חרׂש ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה

- הּקערֹות מן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשיה,
עֹודף ּדפן לּטבלה היה ואם ּכּלן. נטמאּו גבוהה]לא ,[מסגרת ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

נטמאּו - מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, הּקערֹות ּכל ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנמצאּו
הּמתאימֹות. וקלמרין חרׂש, ׁשל הּתבלין ּבבית הּדין וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּכּלן.

ּבֹו, ֵַּכּיֹוצא
.„È לא - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ּכל  ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹנטמאּו
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו נטמא ּבמׁשקין, ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

אּלּו הרי ּבמסמר, קבּועין ּבּתיו לטמאה היּו לזה זה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
טהרה]ּולהּזיה חּבּור [הזאת אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו . ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

- ונּתנין נ ּטלין ּבּתיו היּו ואם להּזיה. חּבּור ואינן ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻלטמאה,
להּזיה. ולא לטמאה לא חּבּור ְְְְִֵַָָָָֹֹֻאינן

יד  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

החמּור, ּבּמת הּציל אם חרׂש; ּכלי ּבאויר ּפתיל ּבצמיד ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּציל
ּבאהל  מּציל ׁשאינֹו וכל הּקל. חרׂש ּבכלי ׁשּיּציל הּוא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּדין

חרׂש. ּכלי ּבאויר מּציל אינֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַהּמת,
הּמת ּוכׁשם ·. ּבאהל לטמאה ּפתיל צמיד מונע ׁשאין אינו -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

מלצאת] ּכלי הטומאה ּבאויר לטמאה ּפתיל צמיד אין ּכ ,ְְְֲִִִִֵַָָָָֻ
ּומּקפת  ּומׁשקין, אכלין מלאה ׁשהיתה קדרה ּכיצד? ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻחרׂש.
מה  וכל הּקדרה הרי - הּטמא ּבּתּנּור ּונתּונה ּפתיל, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָצמיד
ּבתֹוכּה, טמאין מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה טהֹורין. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּׁשּבתֹוכּה
הּתּנּור. נטמא - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל, צמיד ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻּומּקפת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
מחט טּבעת ‚. אֹו הּלבנה, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה טמאה ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו העץ, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מאוירֹו חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו .ּבלבנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
-ּתרנגֹול „. הּתּנּור לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשּמּצילין  ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת  .ּבאהל ְֵֶַֹ
הּקמטין ּדברים ‰. ּבתֹו אֹו הּפה ּכבלּועין.ׁשּבתֹו אינן , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין  אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
אכלין  נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּבפיו.
ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָֻלאויר

ֶֶַהּקמט.
.Â נגּובספֹוג ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין [יבש]ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

מׁשקה  ׁשּסֹוף טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּבחּוץ
ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂשים ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלצאת.
לא  - חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבהן
לצאת. מׁשקין ׁשּסֹוף נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻטּמאּוהּו.
ּבהן  נבלעּו אם אבל קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָּבּמה
היּו אם - רגליה ּומימי הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמׁשקין
הּתּנּור, מטּמא זה הרי - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיכֹולין
מטּמא, אינֹו - עליו מקּפיד אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻאף

הּמׁשקה  ויצא ׁשּיּסק ּבגפתעד וכן זיתים]. חדׁשה [פסולת ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּסֹוף  נטמא, - הּתּנּור ּבּה ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּבאה
לאחר  יׁשנה? היא איזֹו טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמׁשקה
ּבׁשעת  מׁשקה מּמּנה ׁשּיֹוצא ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים

ּכׁשּיּסק. הּתּנּור נטמא ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּסק
.Ê ונכנסה ּכלי קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

לפי  ּכּלֹו; הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין  ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
ונמצא  ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְְְֲֳִִִִִִִֶַָָָָָָהאהלים.

טמא  הּכל - אחד ּבמקֹום .הּׁשרץ ְֵֶֶֶַַָָָֹ
.Á ּכלי ּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻ

ּפי  על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,
טהֹור  זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ׁשּנאמר:ׁשהּטמאה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר
.Ë אחר וכן ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

חרׂש לּכלי חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
חרׂש ּכלי ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף -ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ

טהֹורין  אּלּו הרי יטמא",הּטמא, ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו חמת לא אֹו קדרה אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

הּקּפה [נוד] וׁשלׁשל ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
מכּון  ׁשהּׁשרץ ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻלאויר
למעלה  החמת אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבתֹו
ּבתֹו היה ואם טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמּׂשפת
מׁשקין, אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
הן  הרי - הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוׁשלׁשל

הּקּפה אֹו הּכּורת היתה ּבהן טהֹורין. וכּיֹוצא החמת אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
וׁשלׁשל  לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנקּובין,
אֹו אכלין היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָאֹותן
- הּטמא חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשקין

ׁשטף ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה [שנטהרים נטמאּו. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
זיתיםבמקווה] ּבמֹוציא דרכו], לצאת יכולה זית היה [- ואם . ְְִִִֵָָ

והעׂשּוי  ּבזיתים; ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי - חרׂש ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּבכלי
מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו דרכו]למׁשקין, נכנס והעׂשּוי [משקה ; ְְְְְִִֵֶֶַַָ

זה  חרׂש ּכלי ּומּׁשּיּנקב לחמרֹו, אֹותֹו מטילין ,ּולכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻלכ
חרׂש. ּכלי מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַּבכֹונס

.Èּבזפת חרׂש ּכלי נקב זה,סתם ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
על  מּציל הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו

ׁשּבא  ּכמֹו מּלטּמא, ּבכל הּטמאה היה אם אבל אכלין ירנּו. זה ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
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בו] הנוגעת טמאה;האצבע טֹופח, מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל -ְְֵֵֵֶֶַַָָָ
ּומטּמא  וחֹוזר העֹודפת, הּתחּתֹונה מאויר מּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמׁשקה

הּכלים. ִֵֶַאת
.‚È ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקין קערֹות ׁשהיּו חרׂש ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה

- הּקערֹות מן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשיה,
עֹודף ּדפן לּטבלה היה ואם ּכּלן. נטמאּו גבוהה]לא ,[מסגרת ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

נטמאּו - מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, הּקערֹות ּכל ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנמצאּו
הּמתאימֹות. וקלמרין חרׂש, ׁשל הּתבלין ּבבית הּדין וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּכּלן.

ּבֹו, ֵַּכּיֹוצא
.„È לא - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ּכל  ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹנטמאּו
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו נטמא ּבמׁשקין, ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

אּלּו הרי ּבמסמר, קבּועין ּבּתיו לטמאה היּו לזה זה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
טהרה]ּולהּזיה חּבּור [הזאת אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו . ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

- ונּתנין נ ּטלין ּבּתיו היּו ואם להּזיה. חּבּור ואינן ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻלטמאה,
להּזיה. ולא לטמאה לא חּבּור ְְְְִֵַָָָָֹֹֻאינן

יד  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

החמּור, ּבּמת הּציל אם חרׂש; ּכלי ּבאויר ּפתיל ּבצמיד ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּציל
ּבאהל  מּציל ׁשאינֹו וכל הּקל. חרׂש ּבכלי ׁשּיּציל הּוא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּדין

חרׂש. ּכלי ּבאויר מּציל אינֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַהּמת,
הּמת ּוכׁשם ·. ּבאהל לטמאה ּפתיל צמיד מונע ׁשאין אינו -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

מלצאת] ּכלי הטומאה ּבאויר לטמאה ּפתיל צמיד אין ּכ ,ְְְֲִִִִֵַָָָָֻ
ּומּקפת  ּומׁשקין, אכלין מלאה ׁשהיתה קדרה ּכיצד? ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻחרׂש.
מה  וכל הּקדרה הרי - הּטמא ּבּתּנּור ּונתּונה ּפתיל, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָצמיד
ּבתֹוכּה, טמאין מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה טהֹורין. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּׁשּבתֹוכּה
הּתּנּור. נטמא - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל, צמיד ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻּומּקפת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
מחט טּבעת ‚. אֹו הּלבנה, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה טמאה ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו העץ, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מאוירֹו חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו .ּבלבנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
-ּתרנגֹול „. הּתּנּור לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשּמּצילין  ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת  .ּבאהל ְֵֶַֹ
הּקמטין ּדברים ‰. ּבתֹו אֹו הּפה ּכבלּועין.ׁשּבתֹו אינן , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין  אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
אכלין  נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּבפיו.
ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָֻלאויר

ֶֶַהּקמט.
.Â נגּובספֹוג ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין [יבש]ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

מׁשקה  ׁשּסֹוף טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּבחּוץ
ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂשים ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלצאת.
לא  - חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבהן
לצאת. מׁשקין ׁשּסֹוף נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻטּמאּוהּו.
ּבהן  נבלעּו אם אבל קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָּבּמה
היּו אם - רגליה ּומימי הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמׁשקין
הּתּנּור, מטּמא זה הרי - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיכֹולין
מטּמא, אינֹו - עליו מקּפיד אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻאף

הּמׁשקה  ויצא ׁשּיּסק ּבגפתעד וכן זיתים]. חדׁשה [פסולת ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּסֹוף  נטמא, - הּתּנּור ּבּה ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּבאה
לאחר  יׁשנה? היא איזֹו טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמׁשקה
ּבׁשעת  מׁשקה מּמּנה ׁשּיֹוצא ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים

ּכׁשּיּסק. הּתּנּור נטמא ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּסק
.Ê ונכנסה ּכלי קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

לפי  ּכּלֹו; הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין  ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
ונמצא  ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְְְֲֳִִִִִִִֶַָָָָָָהאהלים.

טמא  הּכל - אחד ּבמקֹום .הּׁשרץ ְֵֶֶֶַַָָָֹ
.Á ּכלי ּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻ

ּפי  על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,
טהֹור  זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ׁשּנאמר:ׁשהּטמאה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר
.Ë אחר וכן ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

חרׂש לּכלי חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
חרׂש ּכלי ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף -ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ

טהֹורין  אּלּו הרי יטמא",הּטמא, ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו חמת לא אֹו קדרה אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

הּקּפה [נוד] וׁשלׁשל ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
מכּון  ׁשהּׁשרץ ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻלאויר
למעלה  החמת אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבתֹו
ּבתֹו היה ואם טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמּׂשפת
מׁשקין, אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
הן  הרי - הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוׁשלׁשל

הּקּפה אֹו הּכּורת היתה ּבהן טהֹורין. וכּיֹוצא החמת אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
וׁשלׁשל  לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנקּובין,
אֹו אכלין היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָאֹותן
- הּטמא חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשקין

ׁשטף ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה [שנטהרים נטמאּו. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
זיתיםבמקווה] ּבמֹוציא דרכו], לצאת יכולה זית היה [- ואם . ְְִִִֵָָ

והעׂשּוי  ּבזיתים; ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי - חרׂש ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּבכלי
מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו דרכו]למׁשקין, נכנס והעׂשּוי [משקה ; ְְְְְִִֵֶֶַַָ

זה  חרׂש ּכלי ּומּׁשּיּנקב לחמרֹו, אֹותֹו מטילין ,ּולכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻלכ
חרׂש. ּכלי מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַּבכֹונס

.Èּבזפת חרׂש ּכלי נקב זה,סתם ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
על  מּציל הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו

ׁשּבא  ּכמֹו מּלטּמא, ּבכל הּטמאה היה אם אבל אכלין ירנּו. זה ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
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טהֹורין, הן הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָאֹו
וכּיֹוצא  ּבזפת ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי

חרׂש ּכלי מּיד מּציל אינֹו .ּבֹו, ְִִִֵֶֶַַ
.‡È צדדיה]ּפחּותהּכּורת הּפחת [משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש
.·È על [נוד]החמת אף - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

חרׂש; ּכלי מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
מּבחּוץ, חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּוא

-]ויהיה שיהיה ּכלי [-אף לתֹו מׁשלׁשל ׁשּלהן קּבּול ּבית ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֻ
ֶֶחרׂש.

.‚È אֹועֹור חרׂש, ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפׁשּוט
ואם  טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָלאויר
טמאין; העֹור ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
ּכגֹון  ,ּתֹו להן ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

והחמת  והּקּפה .הּסל ְְֵֶַַַַָֻ
.„È טהֹור ּכלי חרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּדבּוקה  ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן  ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה  לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב,
חבית  ,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טה  מׁשקין מלאה מּנחׁשּתֹוׁשהיתה למּטה ּונתּונה [-ֹורין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
החבית קרקעיתו] הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

אויר  עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָֹוהּמׁשקין
ּופיה  הּתּנּור, ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהחבית.

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאויר

ה'תשע"ג  מרחשון ו' שני יום

טו  ¤¤ּפרק
מלאכּתן.אין ‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין חרׂש ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מּׁשּיצרפן מלאכּתן? ּגמר הּוא ּבּכבׁשן.[יבעירם]ּומאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מּׁשּיּסיקּנה  הּכירה, ספּגנין . ּבֹו לאפֹות ּכדי מּׁשּיּסיקּנּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּתּנּור,
ּבאילּפס. ּונתּונה טרּופה הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכדי

קטנה]הּכּפח ּכתּנּור;[כירה ׁשעּורֹו לאפּיה, עׂשהּו אם - ְֲִִִַַַָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו לבּׁשּול, ְְִִִָָָעׂשהּו

ּבֹוּתּנּור ·. מּׁשּיתחיל - ּגדֹול היה אם - לבנֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
קטן [גובה] היה ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו, טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻארּבעה

ויּסיקּנּו. טפח, ּבֹו מּׁשּיתחיל ׁשלׁש- ּבּה מּׁשּיתחיל - הּכירה ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּוא  הרי לאפּיה, עׂשהּו אם - הּכּפח ויּסיקּנה. ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאצּבעֹות,

ּככירה. הּוא הרי עליו, לבּׁשל עׂשהּו ואם ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּכתּנּור;
האּמןּתּנּור ‚. מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו, [שלא ׁשהּסק ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

אפיה] מּכל לצורך והּסק הֹואיל - לדעת ׁשּלא ׁשהּסק אֹו ,ְְִִֶֶַַַַָֹֻֻ
ּבתּנּור  ּדלקה ׁשּנפלה מעׂשה טמאה. מקּבל זה הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,
ואמרּו: ּדין, ּבית לפני מעׂשה ּובא הּכפרים; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכפר

טמאה'. ְְְִַָֻ'מקּבלין
טמאה;ּתּנּור „. מקּבל זה הרי ּבֹו, צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אּונין ּבֹו מלּבן להיֹות טהֹור,[אגודות]הּסיקֹו - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִִִֵֶַָָ
ּתּנּור. ׁשל ּבגּופֹו מלאכה עֹוׂשה זה ְְֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ונטמא ּתּנּור ‰. מחלקיו, אחד והּסק לׁשנים, ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ נטמא טהֹור; וחברֹו טמא, הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
טמא. ׁשּביניהן, החצץ ועבי טמא. הּכל ּתֹורה, ׁשל ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻמּטמאֹות
את  חֹולקין - ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻהּסקּו
ּדברים  ּבּמה טהֹור. ּולטהֹור, טמא; לטמא, המׁשּמׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָעביֹו:
ואחר  הּסיקֹו אבל הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָאמּורים?
הּכל  נטמא - ּבמׁשקין אפּלּו מהן, אחד ונטמא חצצֹו, ּכ. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

.Â מּתכת,ּתּנּור וׁשל לעֹולם. טהֹורין אבן, ׁשל ּכירה אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
"יּתץ" ׁשּנאמר: - וכירים ּתּנּור מּׁשּום לֹוטהֹורין ׁשּיׁש את , ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ

מּתכֹות  ּכלי מּׁשּום ּוטמאין מּטּמאין נתיצה; אין ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ
ּבהן  נגעה ואם וכירים. ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן,
ואם  מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מּטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
להן  ויׁש מ ּתכֹות. ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעׂשין ּבמת, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻנטמאּו

ּבמקוה. ְְֳִֶָָטהרה
.Ê,ּבטיט ּוסתמֹו נסּדק, אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

טפלה לֹו ׁשעׂשה טיט [שיכבה]אֹו ׁשל מּוסף אֹו טיט, ׁשל ְִִֵֶֶֶָָָָ
התנור] כל יהיה [על וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום מּטּמא זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לכירה  עׂשה ואם ּבכירה. וכן האֹור. ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?
טיט[בליטות]ּפטּפּוטין הקדירה]ׁשל עליהם ,[להעמיד ְִִִֶ

מּבחּוץ  ּבין מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה; מּׁשּום ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּטּמאה
טמאה. מקּבלת אינּה עדין -ְְֲִֵֶֶַַָָֻ

.Á ּתּנּור- הּגמל ּבצּואר הּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הם" "טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור, מּׁשּום טמא זה מּכל הרי , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ָמקֹום.
.Ë ׁשפיתה[בור]ּכּור ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי [מקום ׁשל ְְִֵֵֵֶֶַָָ

קדירה] אם להנחת - זכּוכית עֹוׂשי ׁשל וכן ּכּכירה. מּטּמא ,ְְִִִִֵֵֵֶַַָ
טמאה. מקּבל ׁשפיתה, ּבית ּבֹו ְְְִֵֵֵַָָֻיׁש

.È יֹוצ ּכבׁשן וׁשל זּגגין וׁשל סּידין הּפרנה ׁשל טהֹורין. רין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
מצידו] שפתחו מּטּמאה.[תנור ּדפן, לּה יׁש אם -ְִִֵֶַָָֹ

.‡È לֹואבנים עׂשה אם - ּתּנּור ועׂשאן לזֹו, זֹו ׁשחּברן ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָ
טיט]טפלה לכל [שכבת ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מּטּמא  - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם מאוירֹו; ּומּטּמא ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדבר,
זֹו חּברן ולא לּתּנּור, אבנים חּבר ּבאויר. מּטּמא ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמּגע,
לּתּנּור  חּברן ולא לזֹו, זֹו חּברן הּתּנּור; עם מּטּמאֹות - ְְְְִִִִַַַַַָָָָֹלזֹו

ּכטירה הן הרי הפת]- רדיית ועׂשה [מקום ּבארץ, חפר . ְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
טהֹורה. הּכירה, וטירת טהֹורה; - ְְְִִִַַָָָָטירה

.·Èלפסין ׁשני חבּיֹות, גדולות]ׁשּתי ּכירה [קערות ׁשעׂשאן , ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ
ועבי  טהֹור. חבּיֹות ׁשל ותֹוכן ּובמּגע, ּבאויר מּטּמא ּביניהן -ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
והמׁשּמׁש טמא; הּכירה, המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּיֹות,

טהֹור. החבּיֹות, ּתֹו ִֶֶָָאת
.‚È ּפטּפּוטיןהעֹוׂשה ּבטיט [רגליות]ׁשלׁשה וחּברן ּבארץ, ְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹ

ׁשֹופת טמאה [מניח]להיֹות זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשֹופת  להיֹות ּבארץ מסמרין ׁשלׁשה קבע ּכירה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּׁשּום
ּבטיט  מקֹום ּבראׁשן ׁשעׂשה ּפי על אף - הּקדרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליהן
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ּככירה טהֹורה זֹו הרי עליו, יֹוׁשבת הּקדרה ׁשל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
- עליהן ׁשֹופת ׁשהּוא ּבּטיט מרחן ׁשּלא אבנים וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּתכת.

אבן. ׁשל ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻאינן
.„È וחּברןהעֹוׂשה ּכירה, אבנים -[לקרקע]ׁשּתי ּבטיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט, האחת חּבר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּטּמאין;
טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת

.ÂË ועל האבן עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טמאה  - הּכּפח ועל עליה עליההּכירה, עליה . הּכתל, ועל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל
.ÊËמחּברין ּכירת וכּלן אבן, ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

ּכּלן  נטמאּו לא מהן, אחת נטמאת - .ּבטיט ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻ
.ÊÈּבין ׁשלׁש ּכירֹות, ׁשּתי ועׂשאן ּבטיט, ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ולא  ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין ּבּקרקע, חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
לזֹו זֹו האמצעית חּברן האבן - מהן אחת נטמאת אם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּמּנה  והמׁשּמׁש טמא; הּטמאה, לּכירה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ּכירה  ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּכירה
האבן  נּטלה לטמאה; ּכּלּה האמצעית החלטה ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻהּטהֹורה,
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה הּטמאה, ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה

האמצע  היתה אם - הּכירֹות ׁשּתי נֹותן נטמאּו - ּגדֹולה ית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
מטמא] ּכדי [- זֹו ּולכירה מּכאן, ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָמּמּנה

טמא. הּכל קטּנה, היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹׁשפיתה
יֹורה  חיצֹונֹות ׁשּתים על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָנּטלה
טהֹורה. מּזה, יתר מרחקין היּו ואם טמאה; היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻּגדֹולה,
ּבטיט  מרחּה ּכׁשהיה. טהֹור הּכל הרי האמצעית, את ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהחזיר
אחת  לכל ׁשּיּסיקּנה והּוא, ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין -ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

הּביצה. את עליה לבּׁשל ּכדי ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן
.ÁÈ זֹוׁשּתי לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּכל  חצי הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
טהֹור. האבן וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשּתי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאבן
ּכירה  ׁשל הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות הּׁשּתים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנּטלּו

.לטמאתן  ְְָָֻ
.ËÈ התנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית [חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ

והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור [אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ
מחּבר  היה אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֻמּׁשּום
טמאה, מקּבל אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבארץ,
ּבהן, הּנֹוגע - ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה קּבּול; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּככלי

ּכירה. מּׁשּום טמא -]אינֹו ׁשּלֹו[חלק לכירה]הרחב [שמחובר ִִֵֵֶָָָָָ
הּדּוכן. נטמא אם מּטּמא, - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיֹוׁשבין
טמאה  זֹו הרי - ּגּביו על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכן
מקּבלת  אינּה ,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשּום

ּכּכירה. מאוירּה ְֲִִֵַָָָֻטמאה

טז  ¤¤ּפרק
רּבֹו.ּתּנּור ‡. ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻ

- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם  וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,

רב  אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו
ּבטמאתֹו הּוא עדין - אצּבעֹות.הּקטן ׁשלׁש ׁשיריה והּכירה, . ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

קטנה]הּכּפח ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו אם ֲִִִַַַַָָָָֻ
ּכּכירה. ׁשעּורּו ְִִִַָלבּׁשּול,

לכּתתֹוׁשּנטמא ּתּנּור ·. רצה ולא מטהרין [לשברו], ּכיצד - ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
הּטפלה את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו [שיכבת אֹותֹו? ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

על טיט] עֹומד מהן חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעל
ואחד  ּגדֹול אחד לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהארץ
ּכל  - ּבׁשוה לׁשנים חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָקטן
ׁשל  טבלה אבל לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אחד  היה ואם טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחרׂש

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ְֵֶַָָָָָָּגדֹול
טמא,ּתּנּור ‚. הּגדֹול - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

טהֹורין  הּקטּנים היה והּׁשנים אם - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו . ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֻ
חזר  טהֹור. טפחים, מארּבעה ּפחֹות וחליה חליה ּכל ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָֹֻֻּגבּה
והחזירֹו ּבטיט, עליהן ּומרח ז ֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֻוסּדר
מקּבל  ואינֹו אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ּבֹו לאפֹות ּכדי ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻטמאה

הּטפלה את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר הידקה ספּגנין, לא -] ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
-לתנור] הּטפלה ּובין החליֹות ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְְֵֵֵַַַָָֻ

ׁשאמרּו: הּוא וזה לעֹולם; טמאה מקּבל [חכמים:]אינֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָָֻ
חליה  ּבֹו היתה טהֹור'. והּוא ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה ְְְְְִַַָָָָָָֻ'הּנּדה
ואין  ּבמּגע, מּטּמאה היא - טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאחת

טהֹורֹות. החליֹות, ּכל ּוׁשאר ּבאויר; ְְְְֲִִַַַָָָֻמּטּמאה
סּמּוכין ּתּנּור „. לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻ

והּוא [חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין
ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו
וטח ּתּנּור ‰. לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻ

טמאה  מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על .ּבטיט ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻ
.Â יכֹול יֹורת אם - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

טה  לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד .ֹור הּטיט ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻ
.Ê ּתּנּור,הּמביא ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מקּבל  זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה
ּכּׁשעּור  מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף .טמאה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

.Á גדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ
ׁשּמקּבל  ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו

ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של הרי [- , ְֲִֵַַָָ
אּלא  לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאם

.Ë סדקיןּתּנּור חרס]ׁשל מחתיכות בנוי טפלה [- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
מקּבל  אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן הּסדקין,[גבס]טמאה. ּגּבי על ְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ
ׁשעוה  וגפרית זפת אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרי
עֹוׂשין  ׁשאין ּדבר הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּוׁשמרים

הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, ְְִִִֵֵֶֶַַַָמּמּנּו
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ּככירה טהֹורה זֹו הרי עליו, יֹוׁשבת הּקדרה ׁשל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
- עליהן ׁשֹופת ׁשהּוא ּבּטיט מרחן ׁשּלא אבנים וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּתכת.

אבן. ׁשל ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻאינן
.„È וחּברןהעֹוׂשה ּכירה, אבנים -[לקרקע]ׁשּתי ּבטיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט, האחת חּבר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּטּמאין;
טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת

.ÂË ועל האבן עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טמאה  - הּכּפח ועל עליה עליההּכירה, עליה . הּכתל, ועל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל
.ÊËמחּברין ּכירת וכּלן אבן, ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

ּכּלן  נטמאּו לא מהן, אחת נטמאת - .ּבטיט ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻ
.ÊÈּבין ׁשלׁש ּכירֹות, ׁשּתי ועׂשאן ּבטיט, ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ולא  ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין ּבּקרקע, חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
לזֹו זֹו האמצעית חּברן האבן - מהן אחת נטמאת אם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּמּנה  והמׁשּמׁש טמא; הּטמאה, לּכירה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ּכירה  ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּכירה
האבן  נּטלה לטמאה; ּכּלּה האמצעית החלטה ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻהּטהֹורה,
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה הּטמאה, ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה

האמצע  היתה אם - הּכירֹות ׁשּתי נֹותן נטמאּו - ּגדֹולה ית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
מטמא] ּכדי [- זֹו ּולכירה מּכאן, ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָמּמּנה

טמא. הּכל קטּנה, היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹׁשפיתה
יֹורה  חיצֹונֹות ׁשּתים על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָנּטלה
טהֹורה. מּזה, יתר מרחקין היּו ואם טמאה; היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻּגדֹולה,
ּבטיט  מרחּה ּכׁשהיה. טהֹור הּכל הרי האמצעית, את ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהחזיר
אחת  לכל ׁשּיּסיקּנה והּוא, ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין -ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

הּביצה. את עליה לבּׁשל ּכדי ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן
.ÁÈ זֹוׁשּתי לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּכל  חצי הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
טהֹור. האבן וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשּתי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאבן
ּכירה  ׁשל הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות הּׁשּתים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנּטלּו

.לטמאתן  ְְָָֻ
.ËÈ התנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית [חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ

והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור [אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ
מחּבר  היה אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֻמּׁשּום
טמאה, מקּבל אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבארץ,
ּבהן, הּנֹוגע - ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה קּבּול; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּככלי

ּכירה. מּׁשּום טמא -]אינֹו ׁשּלֹו[חלק לכירה]הרחב [שמחובר ִִֵֵֶָָָָָ
הּדּוכן. נטמא אם מּטּמא, - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיֹוׁשבין
טמאה  זֹו הרי - ּגּביו על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכן
מקּבלת  אינּה ,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשּום

ּכּכירה. מאוירּה ְֲִִֵַָָָֻטמאה

טז  ¤¤ּפרק
רּבֹו.ּתּנּור ‡. ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻ

- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם  וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,

רב  אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו
ּבטמאתֹו הּוא עדין - אצּבעֹות.הּקטן ׁשלׁש ׁשיריה והּכירה, . ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

קטנה]הּכּפח ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו אם ֲִִִַַַַָָָָֻ
ּכּכירה. ׁשעּורּו ְִִִַָלבּׁשּול,

לכּתתֹוׁשּנטמא ּתּנּור ·. רצה ולא מטהרין [לשברו], ּכיצד - ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
הּטפלה את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו [שיכבת אֹותֹו? ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

על טיט] עֹומד מהן חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעל
ואחד  ּגדֹול אחד לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהארץ
ּכל  - ּבׁשוה לׁשנים חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָקטן
ׁשל  טבלה אבל לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אחד  היה ואם טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחרׂש

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ְֵֶַָָָָָָּגדֹול
טמא,ּתּנּור ‚. הּגדֹול - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

טהֹורין  הּקטּנים היה והּׁשנים אם - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו . ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֻ
חזר  טהֹור. טפחים, מארּבעה ּפחֹות וחליה חליה ּכל ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָֹֻֻּגבּה
והחזירֹו ּבטיט, עליהן ּומרח ז ֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֻוסּדר
מקּבל  ואינֹו אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ּבֹו לאפֹות ּכדי ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻטמאה

הּטפלה את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר הידקה ספּגנין, לא -] ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
-לתנור] הּטפלה ּובין החליֹות ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְְֵֵֵַַַָָֻ

ׁשאמרּו: הּוא וזה לעֹולם; טמאה מקּבל [חכמים:]אינֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָָֻ
חליה  ּבֹו היתה טהֹור'. והּוא ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה ְְְְְִַַָָָָָָֻ'הּנּדה
ואין  ּבמּגע, מּטּמאה היא - טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאחת

טהֹורֹות. החליֹות, ּכל ּוׁשאר ּבאויר; ְְְְֲִִַַַָָָֻמּטּמאה
סּמּוכין ּתּנּור „. לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻ

והּוא [חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין
ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו
וטח ּתּנּור ‰. לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻ

טמאה  מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על .ּבטיט ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻ
.Â יכֹול יֹורת אם - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

טה  לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד .ֹור הּטיט ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻ
.Ê ּתּנּור,הּמביא ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מקּבל  זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה
ּכּׁשעּור  מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף .טמאה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

.Á גדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ
ׁשּמקּבל  ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו

ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של הרי [- , ְֲִֵַַָָ
אּלא  לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאם

.Ë סדקיןּתּנּור חרס]ׁשל מחתיכות בנוי טפלה [- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
מקּבל  אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן הּסדקין,[גבס]טמאה. ּגּבי על ְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ
ׁשעוה  וגפרית זפת אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרי
עֹוׂשין  ׁשאין ּדבר הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּוׁשמרים

הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, ְְִִִֵֵֶֶַַַָמּמּנּו
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.È זויתסדק ּכלּפי ׁשּנתנֹו לקיר]ּתּנּור מן [צמוד ּבטיט ּומרח , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לקיר]הּצדדין התנור טהֹור.[חיבר - ְִַָָ

.‡È ּבּזויתּדף ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]ׁשל אֹופה [צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

·È,ּבלבד מאוירֹו נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ונגעה  ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאינֹו

ּולמּטה  מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו .טמאה ְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
.‚È ׁשפיתת ּכבר מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

אחת  קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; לפיכ,ׁשּתי . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
מקּבלת  עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה

טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.
.„È הכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה [בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל  מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

היה  מּלמעלה. אינּההּקדרה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
ּבטהרתּה; היא עדין הּפחת, ּפי על צרֹור אֹו אבן נתן ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשלה.
טמאה  מקּבלת הּכירה, קרקע האבן נעׂשית - ּבטיט ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמרחֹו

ּולהּבא. ְִַָָמּכאן

יז  ¤¤ּפרק
הּכליםּכל ‡. אותו]ידֹות ומשמשין לכלי המחוברים ,[דברים ְִֵַָ

לֹו הּצרי ידֹו נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהרי
,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, - לֹו צרי וׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבתׁשמיׁשֹו;
אצּבעֹות  ׁשלׁש הּכירה ּומן טפח, הּתּנּור מן הּיֹוצאת ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן
האּלּו. האבנים נטמאּו והּכירה, הּתּנּור נטמא ואם חּבּור; -ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
נגעּו ואם נטמאּו; אּלּו, ּבאבנים הּנֹוגעין ּומׁשקין ְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַָָָָואכלין
ּכירה  ׁשל אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ  אֹו ּתּנּור, ׁשל לטפח ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹּבחּוץ

טהֹורין. -ְִ
קטנה]הּכּפח ·. ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו - ֲִִַַַַָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַָָָעׂשהּו
הּתּנּור‚. התנור]מּוסף בפתח טיט ּבּתים,[תוספת ּבעלי ׁשל ֲִֵֶַַַַָ

ׁשהּוא  מּפני הּתּנּור, ּבטמאת טמא - נחּתֹומין וׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻטהֹור;
ׁשֹולקי  ׁשל יֹורה מּוסף ּבֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו ְֵֵֵֶֶַַַַָָָסֹומ

טהֹור. צּבעים, וׁשל טמא; ְִִֵֵֶַָָָזיתים,
הרותחת]הּכירהעטרת „. הקדירה הנחת טהֹורה.[מקום , ְֲִֶֶַָָ

את  ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו הּבנּוי הּמקֹום והּוא הּתּנּור, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוטירת
ׁשה  ּבזמן - רדּיתּה ּבעת טפחים,הּפת ארּבעה ּגבֹוהה יא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשאינּה לפי טהֹורה, - מּכאן ּפחּותה הּתּנּור; ּבטמאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻטמאה
על אפּלּו לּתּנּור, חּברּה ואם לֹו. -[גבי]חּבּור אבנים ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִַַַָָָֹ

ְֵָטמאה.
השמן]הּפּבית ‰. הנחת הּתבלין[מקום הנחת ּובית [מקום ְִֵֵַַַָ

ּבמּגע,התבלינים] הּכירה נטמאת אם - ׁשּבּכירה הּנר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּובית
ׁשאינן  לפי נטמאּו, לא ּבאויר, נטמאת ואם ּכּלן; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֻנטמאּו
זה  הּכר להן עׂשּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָחּבּור
ׁשאנּו ּכל וכן וקדׁשים. ּתרּומה עליהן יׂשרפּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּכדי
- ּבאויר מּטּמא ואינֹו ּבמּגע מּטּמא ׁשהּוא זה ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרין

ּכדי זה הּכר לֹו ועׂשּו סֹופרים, מּדברי אּלא חּבּור ׁשּלא אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
ּתֹולין אּלא קדׁשים עליו שורפים]יׂשרפּו ולא אוכלים .[לא ְְִִִֶָָָָָ

.Âזֹוחצר הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבין  ּבמּגע ּבין  ׁשּלּה, החצר אֹו הּכירה נטמאת ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָחּבּור;

הּׁשנּיה נטמאת - הכירה]ּבאויר או החצר [החצר, היתה . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ
הּׁשנּיה; נטמאת - ּבמּגע מהן אחת ונטמאת מּכאן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפחּותה
חברּתּה אין - ּבלבד מאוירּה מהן אחת נטמאת אם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאבל
היתה  סֹופרים. מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה לפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמאה,
ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה מן מפרׁשת הּכירה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻחצר
לטמאת  ּבין מּגע לטמאת ּבין לּה, חּבּור זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻֻאצּבעֹות
לּה ואין חלקה חצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ּפחּותה היתה ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָָאויר.
מאוירּה ּבין הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור אינּה - ְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָׂשפה

אם  וכן טהֹורה; החצר - ּבמּגע הּכירה ּבין החצר, נטמאת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ְָטהֹורה.

.Ê הקדירה]ּכירהּפטּפּוטי להנחת היה [בליטות ׁשלׁשה: , ְְִִֵָָָָֹ
נטמאת  אם - ּפחֹות אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּגבּה
היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו ּבאויר, ּבין ּבמּגע ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָהּכירה
נטמאּו ּבמּגע, הּכירה נטמאת אם - מהן אחד נּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה.
נטמאּו לא ּבאויר, נטמאת ואם ׁשּנׁשארּו; הּפטּפּוטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹׁשני

לּה עׂשה נטמאת [רק]עּמּה. אם - זה ּכנגד זה ּפטּפּוטין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
היּו נטמאּו. לא ּבאויר, נטמאת ואם נטמאּו; ּבמּגע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹהּכירה
ּולמּטה  מּׁשלׁש - אצּבעֹות מּׁשלׁש ּגבֹוהין ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹהּפטּפּוטין
ּומּׁשלׁש ּבאויר. ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין הּכירה, עם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמּטּמאין
ּבמּגע; הּכירה נטמאת אם הּכירה, עם מּטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּולמעלה
היּו עּמּה. מּטּמאין אין ּבלבד, מאוירּה נטמאת אם ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָאבל

הּׂשפה מן מׁשּוכין -]הּפטּפּוטין חוץ ׁשלׁש[כלפי ּבתֹו ְְְִִִִַַָָָֹ
ּבאויר. ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין עּמּה, מּטּמאין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאצּבעֹות
ּבמּגע. נטמאת אם עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹחּוץ
מדקּדקין  ואין עּמּה. מּטּמאין אין ּבלבד, ּבאויר נטמאת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָואם

הן. סֹופרים מּדברי ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֻּבכל

ה'תשע"ג  מרחשון ז' שלישי יום

יח  ¤¤ּפרק
ועׂשּוי ּכלי ‡. מקּבל, ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מקּבל  ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית ּבֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
מּדברי  לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - לקּבלה נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻולא
והּמּטה  והּספסל הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשאין  מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא וכל חרׂש, ׁשל והּמנֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּׁשלחן
ׁשהּמים  הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהן
ׁשהן  ּפי על ואף ּכפּופין, ׁשהן ּפי על ואף - ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהּלכין
אּלא  לקּבלה נעׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקּבלין
וחבית  ׁשּיטין, ׁשל חבית וכן הּמים. מהן ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי

דופן]הּדפּונה משמשת הּמחץ[- ולו ּבׁשּולי גדול חרס [כלי ְְֵַַַַָ
יד] הּמחץ,בתי ּבּה ׁשּנֹוׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעׂשית הֹואיל -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה נעׂשית ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולא
ֶָּבהן.
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ּבֹו,ּפנס ·. וׁשאין טמאה; מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
הּיֹוצרין מגּופת וכן כלים]טהֹור. מייצרים עליה לּה[- ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶַַָָ

טמאה. ,ְֵָּתֹו
.‚מּפני מׁשּפ מּטּמא, רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

צּדֹו על מּטהּו שמן]ׁשהּוא טיפה בו ּבֹו[וממלא ּומריח , ִִֵֵֶַַַ
ֵַַלּלֹוקח.

ׁשּלא ּכּסּוי „. טהֹורֹות, - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; בהם]נעׂשּו לקבל -], ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

.מּטּמאין  ְִִַ
גדולה]הּלפסּכּסּוי ‰. לֹו[קערה ויׁש נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ

-[בליטה]חּדּוד חּדּוד לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ
הּכלל: זה הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּטּמא,

טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּכל
.Â מחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב [כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ

ּפרּוטֹות מתּכּנסין [טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ
לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,

.Ê והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
ּתחת  ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,

מּטּמא  הּׁשמן, לקּבל .הּנרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַ
.Áאחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ּתחת [כלי ׁשּמּניחין ְְִִִֶַַַָ

טמאה. מקּבלת הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻהּכלים
.Ëאינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה

האמּורין  הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
ּבין ּבּתֹור  ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין - ה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.קטּנה  ְַָ
.È ׁשבריהן ּכל אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ראּויין  הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין
הראּוי לתׁשמיׁש חרׂש היה ׁשאם - חרׂש ּכלי מּׁשברי חּוץ ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

חרׂש"; ּכלי "וכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻלקּבל
ּכלי  ׁשברי לרּבֹות אּלא ּבא, לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּפי
לקּבל  ּתֹו זה לחרׂש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחרׂש.

סמּו לא יֹוׁשב החרׂש ּכׁשּיהיה הּמׁשקין משהו]ּבֹו ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינֹו אֹותֹו, סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.‡Èאזנֹוהחרׂש מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול [אוזן ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

חּדּודהכלי] ּבֹו ׁשהיה אֹו לצד [בליטה], מכריעֹו והחּדּוד ְְְִִִֶַַַָָ
נׁשּבר  אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על אף טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, ׁשעה ׁשּטהר חרׂש ּכלי ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחּדּוד

לעֹולם. טמאה לֹו ְְֵָָֻאין
.·È ׁשּׁשּוליהןּכלי ׁשּנׁשּברּו,[תחתיתן]חרׂש ּכמזרקֹות, חּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

אם  אּלא מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהרי
הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, קורפו]ּכן ששמו וׁשּולי [ממקום ְְְְְִִֵֵֵַֻ

מּתחּלתן, נעׂשּו ׁשּלכ טמאה; מקּבלין אּלּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּכֹוסֹות,
ּבאחיזה.ׁשּיהיּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

.‚È הּכלי ּכּמה היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהן  חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ּבין  - ּבחרׂשים ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמקּבלֹות

ּכׁשהּוא  מקּבל ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּקרקעיתיהן
טמאה  מקּבל זה הרי - רביעית .יֹוׁשב ְְְֲִִֵֵֵֶַָֻ

.„È הּמכילה היה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּכדי  הּנׁשאר ּבחרׂש היה אם - ונׁשּברה יתר, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתים
מחבית  הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי לג, חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלקּבל
ּבחרׂש אם - ונׁשּברּו ּגדֹולים, חצבים עד סאתים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמכילה
היּו טמאה. מקּבל זה הרי לג, המקּבל חרׂש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּנׁשאר
טמאה  מקּבלין אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין .החרׂשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

.ÂË ונׁשאר ּכלי ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
חד  והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
נׁשאר  ואם טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּביֹותר
ׁשּדפנֹות  לפי טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּדפנֹותיהן

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ישרים]ּכלים הם ואין [כאילו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּתֹו קיבול]להן בית חרׂש.[- ּכלי ּכפׁשּוטי ונמצאּו הּנּכר; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

.ÊË מן חזקת חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
לּכלים  הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים

אחרים] כלים טפטופי אף [מקבלים טמאה מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַַָָֻ
ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי ְִִִִִֵֵֶַעל

יט  ¤¤ּפרק
מּטמאתֹו,ּכּמה ‡. ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי  טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
מּׁשּיּנקב  למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאכלין,
יּכנס  הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָּבמכניס

הּנקב  מן לּכלי אֹותֹוהּמׁשקה מּטילין ,ּולכ לכ העׂשּוי . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
זית. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻלחמרֹו,

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו דליפת ולא לקבלת [כלי ְְְְְְְִִֶֶַָָָֹ
אחרים] הּמׁשקין כלים לקּבל עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבלבד,

ּבטל  הרי מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָהּנֹוזלים
ְִַָּתׁשמיׁשּה.

טהר חמׁש·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרׂש: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו לקּדׁש חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ּגסטרה, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהּטּמא
מי  ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבמׁשקין  הּזרעים ּבֹו להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים  אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
ּבּכלי; ׁשאינן ּכמי הן והרי הּזרעים, את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו

זיתים, ּבֹו לקּבל הּוא ּכלי ּבמֹוציא ועדין נּקב טמאה. ּומקּבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָֻ
ׁשאין  אבנים ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָזיתים
ּפתיל  ּבצמיד להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻמקּבלין

מהודק] מת.[כיסוי ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד ,ְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻֻ
הּלפסהחבית,‚. ּבאגֹוזין. גדולה]ׁשעּורּה והּקדרה,[קדירה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

אפּלּו ּבזיתים; ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשעּורן
ּבמֹוציא  ונפחתה ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָהיתה
טהֹורה; ּבּה, ולׁש צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַַָָָָָזיתים

נעׂשית. לכ לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשּמּתחּלתּה,
.„טיפין]והּטניהּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ

מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ
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ּבֹו,ּפנס ·. וׁשאין טמאה; מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
הּיֹוצרין מגּופת וכן כלים]טהֹור. מייצרים עליה לּה[- ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶַַָָ

טמאה. ,ְֵָּתֹו
.‚מּפני מׁשּפ מּטּמא, רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

צּדֹו על מּטהּו שמן]ׁשהּוא טיפה בו ּבֹו[וממלא ּומריח , ִִֵֵֶַַַ
ֵַַלּלֹוקח.

ׁשּלא ּכּסּוי „. טהֹורֹות, - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; בהם]נעׂשּו לקבל -], ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

.מּטּמאין  ְִִַ
גדולה]הּלפסּכּסּוי ‰. לֹו[קערה ויׁש נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ

-[בליטה]חּדּוד חּדּוד לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ
הּכלל: זה הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּטּמא,

טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּכל
.Â מחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב [כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ

ּפרּוטֹות מתּכּנסין [טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ
לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,

.Ê והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
ּתחת  ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,

מּטּמא  הּׁשמן, לקּבל .הּנרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַ
.Áאחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ּתחת [כלי ׁשּמּניחין ְְִִִֶַַַָ

טמאה. מקּבלת הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻהּכלים
.Ëאינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה

האמּורין  הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
ּבין ּבּתֹור  ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין - ה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.קטּנה  ְַָ
.È ׁשבריהן ּכל אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ראּויין  הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין
הראּוי לתׁשמיׁש חרׂש היה ׁשאם - חרׂש ּכלי מּׁשברי חּוץ ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

חרׂש"; ּכלי "וכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻלקּבל
ּכלי  ׁשברי לרּבֹות אּלא ּבא, לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּפי
לקּבל  ּתֹו זה לחרׂש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחרׂש.

סמּו לא יֹוׁשב החרׂש ּכׁשּיהיה הּמׁשקין משהו]ּבֹו ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינֹו אֹותֹו, סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.‡Èאזנֹוהחרׂש מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול [אוזן ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

חּדּודהכלי] ּבֹו ׁשהיה אֹו לצד [בליטה], מכריעֹו והחּדּוד ְְְִִִֶַַַָָ
נׁשּבר  אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על אף טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, ׁשעה ׁשּטהר חרׂש ּכלי ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחּדּוד

לעֹולם. טמאה לֹו ְְֵָָֻאין
.·È ׁשּׁשּוליהןּכלי ׁשּנׁשּברּו,[תחתיתן]חרׂש ּכמזרקֹות, חּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

אם  אּלא מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהרי
הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, קורפו]ּכן ששמו וׁשּולי [ממקום ְְְְְִִֵֵֵַֻ

מּתחּלתן, נעׂשּו ׁשּלכ טמאה; מקּבלין אּלּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּכֹוסֹות,
ּבאחיזה.ׁשּיהיּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

.‚È הּכלי ּכּמה היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהן  חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ּבין  - ּבחרׂשים ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמקּבלֹות

ּכׁשהּוא  מקּבל ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּקרקעיתיהן
טמאה  מקּבל זה הרי - רביעית .יֹוׁשב ְְְֲִִֵֵֵֶַָֻ

.„È הּמכילה היה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּכדי  הּנׁשאר ּבחרׂש היה אם - ונׁשּברה יתר, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתים
מחבית  הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי לג, חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלקּבל
ּבחרׂש אם - ונׁשּברּו ּגדֹולים, חצבים עד סאתים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמכילה
היּו טמאה. מקּבל זה הרי לג, המקּבל חרׂש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּנׁשאר
טמאה  מקּבלין אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין .החרׂשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

.ÂË ונׁשאר ּכלי ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
חד  והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
נׁשאר  ואם טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּביֹותר
ׁשּדפנֹות  לפי טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּדפנֹותיהן

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ישרים]ּכלים הם ואין [כאילו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּתֹו קיבול]להן בית חרׂש.[- ּכלי ּכפׁשּוטי ונמצאּו הּנּכר; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

.ÊË מן חזקת חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
לּכלים  הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים

אחרים] כלים טפטופי אף [מקבלים טמאה מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַַָָֻ
ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי ְִִִִִֵֵֶַעל

יט  ¤¤ּפרק
מּטמאתֹו,ּכּמה ‡. ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי  טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
מּׁשּיּנקב  למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאכלין,
יּכנס  הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָּבמכניס

הּנקב  מן לּכלי אֹותֹוהּמׁשקה מּטילין ,ּולכ לכ העׂשּוי . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
זית. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻלחמרֹו,

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו דליפת ולא לקבלת [כלי ְְְְְְְִִֶֶַָָָֹ
אחרים] הּמׁשקין כלים לקּבל עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבלבד,

ּבטל  הרי מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָהּנֹוזלים
ְִַָּתׁשמיׁשּה.

טהר חמׁש·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרׂש: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו לקּדׁש חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ּגסטרה, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהּטּמא
מי  ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבמׁשקין  הּזרעים ּבֹו להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים  אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
ּבּכלי; ׁשאינן ּכמי הן והרי הּזרעים, את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו

זיתים, ּבֹו לקּבל הּוא ּכלי ּבמֹוציא ועדין נּקב טמאה. ּומקּבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָֻ
ׁשאין  אבנים ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָזיתים
ּפתיל  ּבצמיד להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻמקּבלין

מהודק] מת.[כיסוי ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד ,ְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻֻ
הּלפסהחבית,‚. ּבאגֹוזין. גדולה]ׁשעּורּה והּקדרה,[קדירה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

אפּלּו ּבזיתים; ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשעּורן
ּבמֹוציא  ונפחתה ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָהיתה
טהֹורה; ּבּה, ולׁש צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַַָָָָָזיתים

נעׂשית. לכ לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשּמּתחּלתּה,
.„טיפין]והּטניהּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ

מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ
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ּפיו‰. ׁשּנּטל הפתילה]נר ׁשהּסק [מקום אדמה וׁשל טהֹור; , ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ּבפתילה בכבשן]ּפיו ּבכלל [ולא ואינֹו טמאה, מקּבל אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ

חרׂש. ּככלי ּבּכבׁשן ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרׂש, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻּכלי
.Â ּדפנּה[נחסרה]ׁשּנפחתהחבית על אֹותּה ּוכׁשּמּטין , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

מקּבלת  היא עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ׁשּנחלקה אֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמקּבלת,
נתרעעהטמאה  רעועה]. נהייתה להּטלטל [- יכֹולה ואינּה , ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָֹֻ

טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ְְְֲִַַָּבחצי
.Ê היאחבית הרי - אזניה דינה]ׁשּנּטלּו [כלי ּכגסטרה[- ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

אחרים] כלים דליפת למּטה המקבל נסּדקה אחת; אזן אפּלּו ,ְְְֲִִֶַַַָָֹ
מּתחּלה  ואם ּכגסטרה. היא קּימֹות, אזניה אפּלּו - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמאזניה

ּכחבית. נּדֹונת ּבאזנים, ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹעׂשאּה
.Á ּגסטרּיֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצאת ּבּכבׁשן, ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית

ּכל  טמאה מקּבלת נסּדקה, מלאכּתּה מּׁשּנגמרה אם -ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכ ואחר נסּדקה, מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם ואם מהן; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּגסטרה

טהֹורה  - ּבּכבׁשן היּונׂשרפה אם זה? ּדבר יּודע והיא . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשוין חלק]ׁשבריה השבר מקום ׁשּלא [- עד - מאּדים ותֹוכּה , ְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּתֹוכּה ואין ׁשוין, ׁשבריה אין נסּדקה; מלאכּתּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָנגמרה
ּומקּבלת  נׁשּברה, מלאכּתּה ׁשּנגמרה ׁשאחר ּבידּוע - ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָמאּדים

לתׁשמיׁש. הראּויין חרׂש ּכלי ׁשברי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻטמאה
.Ë ּפי ּגסטרה על אף - מׁשקין מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מׁשקין  לקּבל אּלא עׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; אכלין, ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמקּבלת
עֹוׂשין הּדֹולפין  אין ּדֹולפת, היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

לׁשּתים,ּגס  ׁשּנחלקה אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרה וכן לגסטרה. טרה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשירי  אּלא מּטּמאין, ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹטהֹורה;

ׁשּמּטּמאין. הן ּבלבד חרׂש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַּכלי
.È חּדּודיןּגסטרה ׁשהיתה [בליטות]ׁשהיּו ּבין מּמּנה, יֹוצאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

החּדּודין  מן המקּבל ּכל - צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיֹוׁשבת
זיתים]זיתים שמקבלים החידודים כל הּגסטרה [- ּכׁשּיתמּלא ְְְְִִִֵֵֶַַָ

ׁשאין  וכל ּבאויר; מּטּמא ּוכנגּדֹו ּבמּגע, מּטּמא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָזיתים
מּטּמא  ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא - ּבּזיתים עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמקּבל

ֲִָּבאויר.
.‡È ׁשאם ּכיצד ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

נכנסה  החּדּוד; מּטּמא מּתֹוכּה, ּבּגסטרה הּטמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻנגעה
לא  החּדּוד, ּכנגד היתה אפּלּו - הּגסטרה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

החּדּוד. ְִִַָנטמא
.·È ּבאויר הּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכיצד

ּדר ועל הּגסטרה. עם החּדּוד נטמא החּדּוד, ּכנגד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּגסטרה
ּובכירים, ּובתּנּור חרׂש ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל היא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָזֹו,
ּבאויר'. ּכנגּדֹו מּטּמא 'אין אֹו ּבאויר', ּוכנגּדֹו ּבמּגע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ'מּטּמא
ּתּנּור  אֹו חרׂש ּכלי טמאת ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻוכן
אויר, טמאת וכל מּתֹוכם; ּבהם הּטמאה ׁשּתּגע הּוא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻוכירים,
לאויר  ּתּכנס א ּלא ּכלל, מּתֹוכן ּבהן הּטמאה ּתּגע ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּוא

.בד ּבל  ְִַ
.‚È ּוטפלּהחבית ּפי [תיקנה]ׁשּנתרעעה, על אף - ּבגללים ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹ

מקּבלת  זֹו הרי - נֹופלים והחרׂשים הּגללים, את נֹוטל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ודּבק  נׁשּברה, מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּלא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטמאה,
אחר, מּמקֹום חרׂשים ׁשהביא אֹו ׁשּפרׁשּו, אחר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחרׂשיה

הּגללים, את נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף - ּבגללים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּוטפלם
ּכלי  ׁשם ׁשּבטל מּפני טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָוחרׂשים

ּבהן היה שהוסיף]מעליה. החרסים בין מחזיק [- חרׂש ֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ
מּפני  ּבאויר, מּטּמא ּבלבד החרׂש אֹותֹו ּכנגד - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָרביעית
ׁשּתּגע  עד מּטּמא אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ּבפני ּכלי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, הּטמאה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּבּה
.„È נׁשּברה ּכ ואחר ּבזפת, הּנקב את וסתם ׁשּנּקבה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

זה  הרי רביעית, להחזיק ּכדי ּבּזפת הּסתּום ּבחרׂש יׁש אם -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ׁשם  ּבטל ולא החבית, מּׁשברי ׁשהּוא מּפני טמאה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמקּבל
הּכלי, מן ׁשּפרׁש אחר ׁשּנּקב חרׂש אבל החבית. מעל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכלי
טהֹור; רביעית, מחזיק ׁשהּוא ּפי על אף - ּבזפת הּנקב ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָוסתם

וטהר  ׁשעליו ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּנּקב, ׁשּטהר ׁשהחרׂש וכל ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לעֹולם. טמאה לֹו אין אחת, ׁשעה חרׂש ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּבכלי

.ÂË ועׂשהּוקמקּומֹוס ׁשאינֹו[תיקנו]ׁשּנּקב, טהֹור, - ּבזפת ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֻ
והּׁשעוה  הּזפת ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין את לקּבל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיכֹול

הּכלים  ּבכלל ואינן טהֹורין, - ּבהן .וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
.ÊËׁשּפקקֹומׁשּפ חרׂש מקּבל [סתמו]ׁשל אינֹו - ּבזפת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ׁשל  מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי אֹותֹו מׂשים הּזפת ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻטמאה,
ּומתטּמא. קּבּול, ּכלי זה הרי - ׁשּסתמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָעץ

כ  ¤¤ּפרק
הּכליםּבארנּוּכבר ‡. ידֹות ׁשּכל אליהם , המחוברים [דברים ְְְִֵֵֶַַָָ

אותם] היא ומשמשים הרי ּתׁשמיׁשֹו, ּבׁשעת לּה צרי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָׁשהּכלי
הּטֹופל  ,לפיכ ּולטּמא. להּטּמא ּכלי ׁשל ּכגּופֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחׁשּובה

הּבריא[ממרח] חרׂש חזק]ּכלי הרי [- הּכלי, נטמא אם - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
צרי הּכלי ׁשאין טהֹורין; ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאכלין
הּטפלה  הרי הרעּוע, חרׂש ּכלי הּטֹופל אבל זֹו. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלטפלה

המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף מחזק]חׁשּובה ׁשל [- הּקדרה את ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבקלף  אֹו ּבעֹור אֹותּה חּפה אם - הּמים את ּבּה ׁשּדֹולין ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָחרׂש

ּכגּופּה. הן הרי רעּועה, היתה אם - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָוכּיֹוצא
חרׂשהּטֹופל ·. טפל ּכלי חּבּור; אינֹו ּבֹו, מבּׁשל להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבהן זֹופת להיֹות אחרים]ּכלים כלים לזפת זפת בהם ,[-מכין ְִִֵֵֶָ
ִחּבּור.

ּבסיד ‚. ּובגפרית ּבזפת ּבעבץ ועׂשאּה ׁשּנּקבה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָחבית
חּבּור.[גבס]ּובגבסים הּדברים, ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָ

הּמׁשּוכיןּדברים „. סמיכים]הּלחין ּבהן [- ׁשּטֹופלין , ְְְִִִִֶֶַַַָָ
גדול]הּפיטסין חרס -[כלי הּכלי ידלף ׁשּלא ּכדי מים ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

אכלין  מאוירֹו, הּכלי נטמא אפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
הרי  ּתּנּור, ׁשל טפלֹו וכן טמאין. ּבּטפלה הּנֹוגעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּומׁשקין
ׁשהּוא  טפח, עד הּטפלה ּבעבי ׁשּיהיה - והּוא ּכחרׂשֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על יתר אבל ּתּנּור; ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצרּכֹו
עביֹו הּכירה, ּוטפלת טהֹורין. מעביֹו טפח על בּיתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנֹוגעין

אצּבעֹות. ְֶָָֹׁשלׁש
הּנֹוגע חבית‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

טהֹור  מּצרּכּה, ּובּיתר טמא; על ּבצרּכּה, ׁשּנטפה זפת . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
טהֹור. ּבּה הּנֹוגע ִֵֶַַָָָהחבית,

.Â,ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּבחרסית, אֹו ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם
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מתחּבר  החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָטמא;
.לּכלי  ְִַ

.Êמכסה מגּופת][- החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
נטמאת  לא ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹאינּה

החבית. אחֹורי נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה;
.Á הּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי

הּכלי  ּכגּוף .חּבּור ְְִִַ
.Ë- ּבּפסח אם - ׁשרץ ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבצק

חֹוצץ חׁשּוב, ואּסּורֹו עצמו]הֹואיל בפני כדבר ולא [נחשב ְְִִֵָֹ
מקּפיד  היה אם - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ואם הערבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָנטמאת
ּכערבה, הּוא הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָעליו,

הערבה. ְְֲִֵֵָָונטמאת
.Èחבלים]הּמׁשיחֹות הּספרים [- ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָ

אינן  ּוקׁשּורֹות, חּבּור; ּתפּורֹות, - הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִֵֶַָוׁשּבמטּפחֹות
ּכלי  ׁשּבאזני אבל וׁשּבּקּפה; וׁשּבּׂשק ׁשּבּמעּדר וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻחּבּור.
חרׂש. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן ּתפּורֹות אפּלּו - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחרׂש

.‡Èקרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופו הּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
הּנֹוגע כשמחזיקו] ׁשלׁש, על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. לברזל]ּבֹו ידו כף בין טפח [- - ְְִֶַַַָָָֹֻ
הּנֹוג  ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, טהֹור.הּסמּו ּבֹו ע ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

.·Èהּפרּגל מחוגה]ׁשירי מּקבת[- ויד טפח. ׁשל [פטיש], ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קרנס[מסתתי]מפּתחי יד טפח. קטן]אבנים, ׁשל [פטיש ְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

חרׁשים וׁשל טפחים. ׁשירי [נגרים]זהבים, טפחים. ׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
החרישה]מלמד של ההכוונה טפחים [מוט ארּבעה הּבקר, ְְְִַַַַָָָָָ

לּדרבן החרישה]סמּו ברזל ּבדידין [- ּבֹו ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְְִִִֶַַָָָֹֻ
מים האילנות]ׁשל ׁשל [סביב קרּדם ויד טפחים. ארּבעה , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻ

ּפּטיׁש[-ניכוש]נּכׁש ּבן ויד חמּׁשה. קטן], חמּׁשה;[פטיש , ְֲֲִִִֶַַַָָָ
ּבּקּוע ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל [עצים]וׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

חרישה]עדיר טרום סּתתין,[עידור ׁשל מּקבת יד ׁשּׁשה. , ִִִֶֶֶַַַָָָ
הּמרּדע ׁשירי המחרשה]ׁשּׁשה. של ההכוונה הּסמּו[דורבן - ְְִֵֵַַַַָָָ

ׁשּבראׁש מּתכת ׁשל של]לחרחּור ׁשבעה [בקצה הּמרּדע, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
וׁשל  טפחים; ׁשמֹונה ּבּתים, ּבעלי ׁשל מגרפה יד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָטפחים.
טמא. ּבקּיּומֹו, רצה אם - זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָסּידין,

האּור מׁשּמׁשי ּכל לאש]ויד שנכנסים הּׁשּפּודין [כלים ּכגֹון , ְְְְִֵַַַַָָ
צליה]והאסּכלאֹות טמאין.[ברזלי ׁשהן, ּכל ארּכין אפּלּו - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ

.‚È ּבׁשעת לטמאה חּבּור זה הרי לקרּדם, יד ׁשעׂשהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻמּקל
מבּקע  אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלאכה.

הּמּקל  נטמא ּבּקרּדם, נגעה ואם הּקרּדם; נטמא וכן ּבֹו, . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ

מס להיֹות אֹותן מחּבר השתי והּמסמר כ'מסכת', [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ
האריגה] קבע של מלאכה. ּבׁשעת חּבּור הן הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָעליהן

זה הרי - ּבּקֹורה ו]הּדיּוסטר לקורה מתבטל לא הדיוסטר, - ] ְְֲֵֶַַָָ
לֹו חּבּור הּקֹורה  ואין טמאה, טומאה מקּבל מעבירה [אינה ְְְִֵֵַַָָֻ

הּקֹורהלדיוסטר] מקצת עׂשה מה-]. ּכל [חלק - ּדיּוסטר ְְְִַָָָָָָ
והּנֹוגע  לּדיּוסטר; חּבּור הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

חּבּור. הּקֹורה ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ְִִֵֶַַָָָָָּבׁשאר
.„Èחרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצא ׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ

הבהמות] שתי לבין הבהמות ּובּקטרבמהעגלה על המונח [עץ ְֵַַ
הבהמה]ּובעיןהמושכות] צוואר שסביב ּובעבֹות [טבעת ֲִַָָ

לעגלה] המחרישה בין המחברת מלאכה,[קורה ּבׁשעת ְְֲִִַָָאפּלּו
ּבחרב והּנֹוגע החורש]טהֹור; שאוחז עקום]ּובּבר[העץ [עץ ְֵֶֶֶַַַַָֹ

המחרישה]ּובּיצּול ּובּלחיים [טבעת]ּובעין[הגה מּתכת ׁשל ְִִֶֶֶַַַַַָָָ
בעול] התחובין עצים המסייעים ּובעיראין[שני [עצים ִִָָ

מצידיה] מגרהלמחרישה וכן טמא. -[משור], ׁשּנטמאת ְְְִֵֵֵֵֶָָ
ּומּכאן מּכאן ּבידּה קצותיו]הּנֹוגע שבשתי ידותיו ,[בשני ְִִֵַַָָָָ

ּובּמׁשיחה ּבחּוט והּנֹוגע המסור]ּובאּמה[חבל]טמא. של [עץ ְְִֵֵַַַַַָָָָ
הברזל]ּובּסניפין את חּבּור [המותחין אּלּו ׁשאין טהֹור, - ׁשּלּה ְִִִֵֵֶֶַָָ

ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל עץ]לּה. טמא.[מסגרת הּגדֹול, מּסר ׁשל ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
.ÂËהרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל הּנֹוגע [ברזל]מכּבׁש - ׁשּבֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהיא  ּבּקׁשטנית הּנֹוגע - ׁשּנטמא מקּדח טהֹור. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּמכּבׁש,
מתּוחה, ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, - עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפּופה

ּבּיתר הּנֹוגע - החץ ונטמא עּמּה, מׁשּו החבל והחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיא המתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. ׁשּלּה[מין החץ ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּסכת  וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

האריגה]נסּוכה חוטי עליהם שכרוכים אריגה ׁשּנטמאת [כלי ְְִֵֶָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג כלי העליֹון[חלק]ּבׁשעת [של ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובּניריםהאריגה] הּתחּתֹון, ּובּכבד על , הארוגים [החוטים ְִִֶַַַַֹ
ּובּקרֹוסהקנים] ארּגמן [מסרק], ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

האריגה] בעת ּובעירה[לשומרו הבגד], משפת היוצאים [חוטים ִָָ
להחזירּה עתיד בהן]ׁשאינֹו להשתמש עתיד טהֹור;[אינו - ְֲִִֵֶַָָָ

הּמּסכת ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו [חוטי ׁשּכל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הודקו] ולא לשתי שהוכנסו העֹומדהערב ּובּׁשתי העליון , [בין ְִֵַָ

ּובּכפּוללתחתון] כפול], ארּגמן,[חוט ּגּבי על ׁשהעבירֹו ְֱִֵֶֶַַַַָָָ
הבגד]ּובעירה בשפת היוצאים להחזירּה[חוטים עתיד ׁשהּוא ְֲִִִֶַָָָָ

לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, -ִִֵֵֶֶֶַָָ
.ÊËּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטות הּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר , ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו מּׁשּפרעּה,שכורכים טמא; ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ָטהֹור.
.ÊÈׁשהּׁשילֹו מּׁשני [השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ

מלצאת]צדדין המחט את לּבגד [ומונעין הכניסֹו חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵֶֶַָ
החּוט  ואין לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט -ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ
וכל  חּבּור; הּתפירה לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכּלֹו

ׁשּפרׁש החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר נפרם]ׁשאינֹו מן [- ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבחרם ׁשּקׁשּור חבל חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו [-הּבגד, ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

-חרס] אחר חבל ּבֹו קׁשר חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו ,ֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
חּבּור. אינֹו ולחּוץ, הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַמן

ּתפר. אם אּלא חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא ִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהחבל

ה'תשע"ג  מרחשון ח' רביעי יום

כא  ¤¤ּפרק
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מתחּבר  החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָטמא;
.לּכלי  ְִַ

.Êמכסה מגּופת][- החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
נטמאת  לא ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹאינּה

החבית. אחֹורי נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה;
.Á הּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי

הּכלי  ּכגּוף .חּבּור ְְִִַ
.Ë- ּבּפסח אם - ׁשרץ ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבצק

חֹוצץ חׁשּוב, ואּסּורֹו עצמו]הֹואיל בפני כדבר ולא [נחשב ְְִִֵָֹ
מקּפיד  היה אם - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ואם הערבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָנטמאת
ּכערבה, הּוא הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָעליו,

הערבה. ְְֲִֵֵָָונטמאת
.Èחבלים]הּמׁשיחֹות הּספרים [- ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָ

אינן  ּוקׁשּורֹות, חּבּור; ּתפּורֹות, - הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִֵֶַָוׁשּבמטּפחֹות
ּכלי  ׁשּבאזני אבל וׁשּבּקּפה; וׁשּבּׂשק ׁשּבּמעּדר וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻחּבּור.
חרׂש. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן ּתפּורֹות אפּלּו - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחרׂש

.‡Èקרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופו הּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
הּנֹוגע כשמחזיקו] ׁשלׁש, על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. לברזל]ּבֹו ידו כף בין טפח [- - ְְִֶַַַָָָֹֻ
הּנֹוג  ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, טהֹור.הּסמּו ּבֹו ע ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

.·Èהּפרּגל מחוגה]ׁשירי מּקבת[- ויד טפח. ׁשל [פטיש], ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קרנס[מסתתי]מפּתחי יד טפח. קטן]אבנים, ׁשל [פטיש ְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

חרׁשים וׁשל טפחים. ׁשירי [נגרים]זהבים, טפחים. ׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
החרישה]מלמד של ההכוונה טפחים [מוט ארּבעה הּבקר, ְְְִַַַַָָָָָ

לּדרבן החרישה]סמּו ברזל ּבדידין [- ּבֹו ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְְִִִֶַַָָָֹֻ
מים האילנות]ׁשל ׁשל [סביב קרּדם ויד טפחים. ארּבעה , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻ

ּפּטיׁש[-ניכוש]נּכׁש ּבן ויד חמּׁשה. קטן], חמּׁשה;[פטיש , ְֲֲִִִֶַַַָָָ
ּבּקּוע ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל [עצים]וׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

חרישה]עדיר טרום סּתתין,[עידור ׁשל מּקבת יד ׁשּׁשה. , ִִִֶֶֶַַַָָָ
הּמרּדע ׁשירי המחרשה]ׁשּׁשה. של ההכוונה הּסמּו[דורבן - ְְִֵֵַַַַָָָ

ׁשּבראׁש מּתכת ׁשל של]לחרחּור ׁשבעה [בקצה הּמרּדע, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
וׁשל  טפחים; ׁשמֹונה ּבּתים, ּבעלי ׁשל מגרפה יד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָטפחים.
טמא. ּבקּיּומֹו, רצה אם - זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָסּידין,

האּור מׁשּמׁשי ּכל לאש]ויד שנכנסים הּׁשּפּודין [כלים ּכגֹון , ְְְְִֵַַַַָָ
צליה]והאסּכלאֹות טמאין.[ברזלי ׁשהן, ּכל ארּכין אפּלּו - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ

.‚È ּבׁשעת לטמאה חּבּור זה הרי לקרּדם, יד ׁשעׂשהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻמּקל
מבּקע  אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלאכה.

הּמּקל  נטמא ּבּקרּדם, נגעה ואם הּקרּדם; נטמא וכן ּבֹו, . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ

מס להיֹות אֹותן מחּבר השתי והּמסמר כ'מסכת', [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ
האריגה] קבע של מלאכה. ּבׁשעת חּבּור הן הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָעליהן

זה הרי - ּבּקֹורה ו]הּדיּוסטר לקורה מתבטל לא הדיוסטר, - ] ְְֲֵֶַַָָ
לֹו חּבּור הּקֹורה  ואין טמאה, טומאה מקּבל מעבירה [אינה ְְְִֵֵַַָָֻ

הּקֹורהלדיוסטר] מקצת עׂשה מה-]. ּכל [חלק - ּדיּוסטר ְְְִַָָָָָָ
והּנֹוגע  לּדיּוסטר; חּבּור הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

חּבּור. הּקֹורה ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ְִִֵֶַַָָָָָּבׁשאר
.„Èחרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצא ׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ

הבהמות] שתי לבין הבהמות ּובּקטרבמהעגלה על המונח [עץ ְֵַַ
הבהמה]ּובעיןהמושכות] צוואר שסביב ּובעבֹות [טבעת ֲִַָָ

לעגלה] המחרישה בין המחברת מלאכה,[קורה ּבׁשעת ְְֲִִַָָאפּלּו
ּבחרב והּנֹוגע החורש]טהֹור; שאוחז עקום]ּובּבר[העץ [עץ ְֵֶֶֶַַַַָֹ

המחרישה]ּובּיצּול ּובּלחיים [טבעת]ּובעין[הגה מּתכת ׁשל ְִִֶֶֶַַַַַָָָ
בעול] התחובין עצים המסייעים ּובעיראין[שני [עצים ִִָָ

מצידיה] מגרהלמחרישה וכן טמא. -[משור], ׁשּנטמאת ְְְִֵֵֵֵֶָָ
ּומּכאן מּכאן ּבידּה קצותיו]הּנֹוגע שבשתי ידותיו ,[בשני ְִִֵַַָָָָ

ּובּמׁשיחה ּבחּוט והּנֹוגע המסור]ּובאּמה[חבל]טמא. של [עץ ְְִֵֵַַַַַָָָָ
הברזל]ּובּסניפין את חּבּור [המותחין אּלּו ׁשאין טהֹור, - ׁשּלּה ְִִִֵֵֶֶַָָ

ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל עץ]לּה. טמא.[מסגרת הּגדֹול, מּסר ׁשל ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
.ÂËהרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל הּנֹוגע [ברזל]מכּבׁש - ׁשּבֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהיא  ּבּקׁשטנית הּנֹוגע - ׁשּנטמא מקּדח טהֹור. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּמכּבׁש,
מתּוחה, ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, - עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפּופה

ּבּיתר הּנֹוגע - החץ ונטמא עּמּה, מׁשּו החבל והחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיא המתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. ׁשּלּה[מין החץ ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּסכת  וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

האריגה]נסּוכה חוטי עליהם שכרוכים אריגה ׁשּנטמאת [כלי ְְִֵֶָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג כלי העליֹון[חלק]ּבׁשעת [של ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובּניריםהאריגה] הּתחּתֹון, ּובּכבד על , הארוגים [החוטים ְִִֶַַַַֹ
ּובּקרֹוסהקנים] ארּגמן [מסרק], ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

האריגה] בעת ּובעירה[לשומרו הבגד], משפת היוצאים [חוטים ִָָ
להחזירּה עתיד בהן]ׁשאינֹו להשתמש עתיד טהֹור;[אינו - ְֲִִֵֶַָָָ

הּמּסכת ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו [חוטי ׁשּכל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הודקו] ולא לשתי שהוכנסו העֹומדהערב ּובּׁשתי העליון , [בין ְִֵַָ

ּובּכפּוללתחתון] כפול], ארּגמן,[חוט ּגּבי על ׁשהעבירֹו ְֱִֵֶֶַַַַָָָ
הבגד]ּובעירה בשפת היוצאים להחזירּה[חוטים עתיד ׁשהּוא ְֲִִִֶַָָָָ

לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, -ִִֵֵֶֶֶַָָ
.ÊËּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטות הּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר , ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו מּׁשּפרעּה,שכורכים טמא; ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ָטהֹור.
.ÊÈׁשהּׁשילֹו מּׁשני [השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ

מלצאת]צדדין המחט את לּבגד [ומונעין הכניסֹו חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵֶֶַָ
החּוט  ואין לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט -ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ
וכל  חּבּור; הּתפירה לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכּלֹו

ׁשּפרׁש החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר נפרם]ׁשאינֹו מן [- ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבחרם ׁשּקׁשּור חבל חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו [-הּבגד, ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

-חרס] אחר חבל ּבֹו קׁשר חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו ,ֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
חּבּור. אינֹו ולחּוץ, הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַמן

ּתפר. אם אּלא חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא ִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהחבל

ה'תשע"ג  מרחשון ח' רביעי יום

כא  ¤¤ּפרק
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ּכּמה  - 'נימין' הּנקראין והן וׁשּבסֹופּה, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחּלת
מהבגד]ׁשעּורן כחלק סּודרין [להיחשב וׁשל סדין, ׁשל ? ְִִִֶֶָָָ

גדולות] סעיף[מטפחות וׁשל ּפליֹון[צעיף], וׁשל ׁשל [כובע], ְְְִִֶֶֶָ
ועד  מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא חלּוק וׁשל אצּבעֹות. ׁשׁש - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹראׁש

לאורכו]סֹופֹו אֹותֹו[פתוח מקּבצין אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר ,ְְְְִִֶַַַ
הּסגֹוס אצּבעֹות. עׂשר חּוטיו ׁשעּור - עבה]ּבלּולאֹות [בגד ְְִֶֶֶַָָָָ

דק]והרדיד על [צעיף הּיֹותר וכל אצּבע ֹות. ׁשלׁש והּטּלית, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ
טמא  ׁשהּבגד ּפי על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשעּורין

ׁשאם [הזב]ּבמדרס לֹומר, צרי ואין טמאֹות; ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָֻ
טהֹור. ׁשהּבגד ּבּיתר, טמאה ְְֵֶֶֶַַָָָָָֻנגעה

ראׁשנימי ·. ׁשל ׁשּמּניחין אשה][של הּכּפח והּמסוה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
והּקלקין ּפניהם, על צמר]הערבּיים מן [חגורות הּׁשזּורין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

והּפנדה והּׂשמלה,[גופיה]הּׂשער, ּבׂשרֹו, על האדם ׁשּלֹובׁש ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּכל  נימיהן - ּפרכת ּכמֹו הּפתחים על ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּפרּגֹוד

ֵֶׁשהן.
הכתלים]מׁשקלת ‚. יושר לבדיקת המשמש ׁשּנטמאת,[חוט ְְִִֵֶֶֹ

הּנֹוגע  וכל לּה; חּבּור ׁשּלּה החּוט מן טפח עׂשר ׁשנים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
חרׁשים  ׁשל ּומׁשקלת טהֹור. טפח, עׂשר לּׁשנים ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבחּוץ

אּמה.[נגרים] חמּׁשים ּבּנאין, וׁשל טפח; עׂשר ׁשמֹונה ,ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהּוא ּפי על אף - אּלּו מּדֹות על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָוהּיתר

ָטהֹור.
ׁשהן,ּומׁשקלת „. ּכל ארּכין אפּלּו - צּירין וׁשל צּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

.טמאין  ְִֵ
זהבים‰ ׁשל מאזנים זהב]חּוט וׁשל [מוכרי ּפלס, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ

מּידֹו הּמאזנים ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ארּגמן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשֹוקלי
חּוט  ׁשהן. ּכל - ׁשּלּה וחּוטין ׁשּלּה קנה אצּבעֹות. ׁשלׁש -ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל וכּיֹוצא [גושים]מאזנים מּתכֹות ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ
עׂשר  ׁשנים ׁשּלּה, וחּוטין ׁשּלּה קנה טפחים; ׁשלׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבהן,
טפח; - ּבּתים ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים חּוט ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹטפח.
מאזנים  חּוט טפחים. ׁשּׁשה ׁשּלּה, והחּוטין הּמאזנים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹקנה

צּמרים צמר]ׁשל -[מוכרי זכּוכית ׁשֹוקלי קנה וׁשל טפחים; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
הּׁשעּורין  על והּיתר טפחים. ּתׁשעה ׁשּלּה, והחּוטין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמאזנים

חּבּור. אינֹו ִֵֵָהאּלּו,
.Â חּבּור [קושרים]ׁשּמסרגיןהחבל הּוא מאימתי הּמּטֹות, ּבֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו מּׁשּיסרג ריבועים]לּמּטה? ּבחבל [- והּנֹוגע . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשלׁש עד ולחּוץ הּקׁשר מן טמא; ולפנים, הּקׁשר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמן
מּכלל  הן הרי קׁשר, ׁשל צרּכֹו ׁשהן מּפני - טמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאצּבעֹות,
הּכלי; מּצר ׁשאינֹו - טהֹור אצּבעֹות, לׁשלׁש וחּוץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמּטה.

נּתר. הּקׁשר אין ּפסקֹו, ְֲִִֵֶֶֶַָָׁשאפּלּו
.Ê ארּבעה חבל סֹוף עד - טמאה ׁשהיא הּמּטה מן הּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשאינֹו לפי הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור; ּבֹו הּנֹוגע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחים,
מּפני  טמא, - עׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת לכלּום. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָראּוי
ׁשהּוא  מּפני טהֹור, - ולחּוץ מעׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתֹולין

הּמּטה  צר על .יתר ִֵֶַַָָֹ
.Á לקּבץ אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ׁשּמּקיפין אריג ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

חלקיה]אבריה קצתֹו[להדק ׁשהיתה 'מזרן', הּנקרא והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

מּצרכי  הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד - הּמּטה מן ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹוצאה
אם  - ׁשּבלה ּומזרן הּמּטה. מּצרכי אינֹו ּכן, על יתר ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמּטה;

חבק מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי טפחים ׁשבעה מּמּנּו [שמניחין נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
המרדעת] טמאה.על מקּבל זה הרי ְְֲֲֵֵֶַַָֻלחמֹור,

.Ë מדרסׁשמּטה טמאה -[מזב]היתה מּמּנה יֹוצא ּומזרן , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
מדרס; והּכל ּכּמּטה, טמאה אב הּוא הרי טפחים, עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֻעד
הּמזרן  על הּזב ּדרס מדרס. ּכמּגע הּוא הרי ולחּוץ, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמעׂשרה
מעׂשרה  מדרס; ּכּלּה הּמּטה הרי ולפנים, מעׂשרה - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּיֹוצא
לׁשאר  אבל למדרס; אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ְְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָולחּוץ,
ׁשהיה  מזרן ּכיצד? חּבּור. ּכּלֹו אּמה, מאה אפּלּו - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻטמאֹות
ׁשרץ  ׁשּנגע אֹו הּמת, לאהל קצתֹו והכניס הּמּטה, על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכרּו
נטמאת  - קצתֹו על טמאין מׁשקין ׁשּנפלּו אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבקצתֹו,

מאה הּמּטה, הּמּטה מן יֹוצא ׁשּנטמא הּקצה היה ואפּלּו ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ַָאּמה.

.Èמזרןמּטה לּה וכר מדרס, טמאה הידוק]ׁשהיא [רצועת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ּכׁשהיתה, מדרס הּמּטה - הפריׁשֹו מדרס; טמא הּכל -ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
לּה וכר ׁשבעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מּגע ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻוהּמזרן
טמאה  היא - הפריׁשֹו ׁשבעה; טמאת טמאה ּכּלּה - ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻֻמזרן
היתה  ערב. טמאת טמא והּמזרן ּכׁשהיתה, ׁשבעה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻטמאת
ערב; טמאת טמא הּכל - מזרן לּה וכר ערב, טמאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻטמאה
טהֹור. והּמזרן ּכׁשהיתה, ערב טמאת טמאה היא - ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהפריׁשֹו

.‡È טמא מּטה הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן, לּה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשרץ  ּבהן נגע ׁשבעה. טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ׁשבעה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻטמאת
ערב  טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ערב; טמאת טמאין ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻֻ

.·È המיטה]ּכרע רגל לּמּטה [- וחּברּה מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּכׁשהיתה, מדרס טמאה הּכרע - ּפרׁשּה מדרס; ּכּלּה הּמּטה -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
טמאת  טמאה הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּטה
ׁשבעה, טמאת טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֻֻׁשבעה,

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת נגע מחובר]ּכאּלּו על [כשהוא הּזה ואם ; ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּכרע  - הּזיה קדם ּפרׁשּה ואם ּבכללּה. הּכרע טהרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּמּטה,
ערב. טמאת טמאה והּמּטה ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻטמאה
טמא  הּכל - לּמּטה וחּברּה ערב, טמאת טמאה הּכרע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהיתה
והּמּטה  ערב, טמאת טמאה היא - ּפרׁשּה ערב. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאת
ולא  אדם, מטּמא הּמת מן ערב טמאת הּטמא ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻטהֹורה;
ׁשל  ּבׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכלים

לּמעּדר. חּברֹו ּכ ואחר ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָמעּדר

כב  ¤¤ּפרק
ׁשלׁשה ּכּמה ‡. על טפחים ׁשלׁשה להּטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס הזב]טפחים ׁשלׁש[טומאת על אצּבעֹות וׁשלׁש , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ
טמאֹות. לׁשאר אֹו הּמת לטמאת הּמלל עם מכּונֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻֻאצּבעֹות
ׁשל  ּבגדים אבל ּופׁשּתים. צמר ּבבגדי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
היה  אם אּלא הּטמאֹות, מּכל טמאה מקּבלין אין מינין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻׁשאר
ׁשּנאמר: יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבהן

בגד  לרּבֹות "אֹו הּכתּוב ׁשּבא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - " ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
ּבּמה  ּבגדים. ּבׁשאר טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
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האֹורג  אבל הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָָּדברים
- טמאֹות ׁשאר מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבגד
למדרס. הראּוי אּלא אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻחּוץ

הּקׁשין,הּבגדים ·. והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מצרים  ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה  עד טמאה, מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבׂשר
ּבין  למדרס, ּבין טפחים, ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּקרע

טמאֹות  .לׁשאר ְְִָֻ
הּקֹולע ּכל ‚. אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין ועׂשה [חגורה אֹותן האֹורג אֹו , ְְִִֵָָָָָָָ
אבנט רחבה]אֹותן ׁשעֹוׂשין [חגורה מּקליעה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶַַָָ

הּצּמרין צמר]אֹותן טהֹורה.[מוכרי ׁשהיא הּצמר, ּבּה לקׁשר ְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
אבנים]הּקלע ירית עֹור,[כלי אֹו אריג ׁשּבּה אבן קּבּול ׁשּבית ִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. האצבע]מקּבלת הנחת ,[מקום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבלבד ׁשּלּה הּפקיע ּבית נפסק היד טהֹורה; אחיזת [מקום ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

הּמכמֹוראֹותהשניה] ּבטמאתּה. היא עדין [מלכודות], ְְְֲִִִַַָָָֻ
מק  והחרםוהרׁשתֹות, טמאה. לצידתּבלין דגים][רשת ְְְְְְִֵֶַַָָָֻ

הּזּוטי מּפני לדגים]מקּבל, מזון אֹותּה[כיס ׁשעיני מּפני , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
החוטים]ה ּׂשבכה שבין הרווח הּוא [- והרי ּביֹותר, ּדּקין ְְֲִֵֵַַַָָ

מּטּמא. הּזּוטי, מן טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכּבגד.
הּמׁשמרת„. מן חלּוק ׁשלׁשה [מסננת]עׂשה ּבֹו יׁש אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

טמאה. מקּבל ׁשלׁשה, ְְְֵַַָָֹֻעל
ׁשּבלת‰. יין ׁשל בלתה]מׁשמרת מעין [- מׁשּמׁשת אם - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ראׁשֹונה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכּתּה
.Â מּפני טמאה, מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות

ׁשּלספר  עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאינן
חּוץ  טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֻֻנעׂשּו.

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, שעליה:]מּטמאת לזב [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה אחרת]'עמד, למלאכה מיועדת היא ּכמֹו[- , ְְְְֲֲֵֶַַֹ

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבענין ְְְְִִֵֶַַָָׁשּבארנּו
.Ê מּטּמאה הּמֹוט, מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכסת

מ  אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרס ּבמדרס. .ּטּמאה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
.Áלצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל [לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּבית  ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;
לחּפֹות מטּפחֹות אינן [לכסות]ׁשעׂשה ועּמּודים, ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

טמאה. ְְְַָֻמקּבלֹות
.Ëּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא לׁשֹותי [כרשת]חלּוק ּבֹו לׂשחק ּכדי ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ

שתיינים]ׁשכר של דרכם היה טמאה.[כך מקּבל אינֹו , ְְֵֵֵַָָֻ
.Èנשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו טהר [כיסה , ְֵֶֶַַַָָָֻ

טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻמּלקּבל
.‡Èאסּפלֹונית על [תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

להן  עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור
מתאנים]מלגמא טמאה,[תחבושת מקּבל אינֹו - הּבגד על - ְְְְֵֵֶֶַַַָָֻֻ

מּפני  טמאה, מקּבל - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי
למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ְְְְִִֵֶַַָָׁשהּוא

.·È אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻמאימתי

אצּבעֹות על  ּכיס ׁשלׁש ּכגֹון ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל . ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
נעל]ואנּפליא ׁשּתּגמר [סוג עד טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ְְַָמלאכּתן.
.‚È ּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל

טמאה  מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן .ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
.„È לעׂשֹות התחיל אם - ּבראׁשיהן הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׂשבכה

מּפיה משפתה]אֹותּה ׁשּיגמר [- עד טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּבלת  אינּה - מּקרקעיתּה ּבּה התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרקעיתּה;

ׁשּלּה וׁשביס ּפיה. את ׁשּיגמר עד השבכה]טמאה, שעל [בד ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
להּטּמא  חּבּור ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמקּבל

ְֵַּולטּמא.
.ÂË ׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה

טהֹורה  .ראׁש, ְָֹ
.ÊË הּוא מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? הצוואר]ּגמר הּגדֹול [מקום - ְְְְִִִֶֶַַַַָ
מאימתי  החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלפי
מלאכּתֹו מעין מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהיא
רּבֹו ּבטמאתֹו; הּוא עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻֻֻראׁשֹונה.

טהֹור  ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. .מּלמּטה, ְְְִִִִִֵַַָָָ
.ÊÈ,ּבגד ׁשל מּצּדֹו חגֹור -]העֹוׂשה -[או סדין ׁשל ּומּצּדֹו ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ

ׁשּימלל עד טמאה, מקּבל עׂשהּו[יתפור]אינֹו ׂשפתֹותיו; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
עד  טמאה, מקּבל אינֹו - הּסדין ּומאמצע הּבגד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמאמצע

-]ׁשּימלל הּׁשני.[גם מּצּדֹו ְִִִִֵֶַֹ
.ÁÈ טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו .חגֹור ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.ËÈ מתניו את ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׂשפה

ּכאבנט  ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
.Î עני ׁשל -טּלית קּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על זֹו[חזק]אף הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
על  ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּבלת
מקּבלת  אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֵָָֻטמאה.
.‡Î,טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמטלּיֹות

והכינן עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלֹות -[לשימוש]אינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּכל  ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּיהיּו עד טמאה, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻמקּבלֹות

מקּב אינֹו אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש טמאה ּפחֹות ל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ְְִִֵֶַַָּכלל,

.·Î[בגד] טפחים ׁשלׁשה על טפחים מּׁשלׁשה ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפחֹות
את ּבֹו לפקק שבקיר]ׁשהתקינֹו ּולנער [החור הּמרחץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּולקּנח[לערבב] הּקדרה, את הרחים,[לנקות]ּבֹו את ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבל אינֹו ּבאׁשּפה, הׁשליכֹו אם - ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ּבבגדֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּתלהּו
טמאֹות  ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ּבגדיו, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבתֹו

טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻחּוץ
.‚Îמׁשל ׁשהיה טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֻׁשלׁשה

ּגס, מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ּבריא היה אם - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבאׁשּפה
מּטּמא. אינֹו לאו, ואם ּבמדרס; מּטּמא זה הרי - יּקרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא

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



עה milk zekld - oeygxn 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

האֹורג  אבל הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָָּדברים
- טמאֹות ׁשאר מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבגד
למדרס. הראּוי אּלא אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻחּוץ

הּקׁשין,הּבגדים ·. והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מצרים  ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה  עד טמאה, מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבׂשר
ּבין  למדרס, ּבין טפחים, ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּקרע

טמאֹות  .לׁשאר ְְִָֻ
הּקֹולע ּכל ‚. אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין ועׂשה [חגורה אֹותן האֹורג אֹו , ְְִִֵָָָָָָָ
אבנט רחבה]אֹותן ׁשעֹוׂשין [חגורה מּקליעה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶַַָָ

הּצּמרין צמר]אֹותן טהֹורה.[מוכרי ׁשהיא הּצמר, ּבּה לקׁשר ְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
אבנים]הּקלע ירית עֹור,[כלי אֹו אריג ׁשּבּה אבן קּבּול ׁשּבית ִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. האצבע]מקּבלת הנחת ,[מקום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבלבד ׁשּלּה הּפקיע ּבית נפסק היד טהֹורה; אחיזת [מקום ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

הּמכמֹוראֹותהשניה] ּבטמאתּה. היא עדין [מלכודות], ְְְֲִִִַַָָָֻ
מק  והחרםוהרׁשתֹות, טמאה. לצידתּבלין דגים][רשת ְְְְְְִֵֶַַָָָֻ

הּזּוטי מּפני לדגים]מקּבל, מזון אֹותּה[כיס ׁשעיני מּפני , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
החוטים]ה ּׂשבכה שבין הרווח הּוא [- והרי ּביֹותר, ּדּקין ְְֲִֵֵַַַָָ

מּטּמא. הּזּוטי, מן טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכּבגד.
הּמׁשמרת„. מן חלּוק ׁשלׁשה [מסננת]עׂשה ּבֹו יׁש אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

טמאה. מקּבל ׁשלׁשה, ְְְֵַַָָֹֻעל
ׁשּבלת‰. יין ׁשל בלתה]מׁשמרת מעין [- מׁשּמׁשת אם - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ראׁשֹונה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכּתּה
.Â מּפני טמאה, מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות

ׁשּלספר  עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאינן
חּוץ  טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֻֻנעׂשּו.

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, שעליה:]מּטמאת לזב [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה אחרת]'עמד, למלאכה מיועדת היא ּכמֹו[- , ְְְְֲֲֵֶַַֹ

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבענין ְְְְִִֵֶַַָָׁשּבארנּו
.Ê מּטּמאה הּמֹוט, מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכסת

מ  אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרס ּבמדרס. .ּטּמאה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
.Áלצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל [לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּבית  ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;
לחּפֹות מטּפחֹות אינן [לכסות]ׁשעׂשה ועּמּודים, ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

טמאה. ְְְַָֻמקּבלֹות
.Ëּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא לׁשֹותי [כרשת]חלּוק ּבֹו לׂשחק ּכדי ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ

שתיינים]ׁשכר של דרכם היה טמאה.[כך מקּבל אינֹו , ְְֵֵֵַָָֻ
.Èנשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו טהר [כיסה , ְֵֶֶַַַָָָֻ

טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻמּלקּבל
.‡Èאסּפלֹונית על [תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

להן  עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור
מתאנים]מלגמא טמאה,[תחבושת מקּבל אינֹו - הּבגד על - ְְְְֵֵֶֶַַַָָֻֻ

מּפני  טמאה, מקּבל - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי
למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ְְְְִִֵֶַַָָׁשהּוא

.·È אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻמאימתי

אצּבעֹות על  ּכיס ׁשלׁש ּכגֹון ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל . ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
נעל]ואנּפליא ׁשּתּגמר [סוג עד טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ְְַָמלאכּתן.
.‚È ּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל

טמאה  מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן .ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
.„È לעׂשֹות התחיל אם - ּבראׁשיהן הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׂשבכה

מּפיה משפתה]אֹותּה ׁשּיגמר [- עד טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּבלת  אינּה - מּקרקעיתּה ּבּה התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרקעיתּה;

ׁשּלּה וׁשביס ּפיה. את ׁשּיגמר עד השבכה]טמאה, שעל [בד ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
להּטּמא  חּבּור ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמקּבל

ְֵַּולטּמא.
.ÂË ׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה

טהֹורה  .ראׁש, ְָֹ
.ÊË הּוא מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? הצוואר]ּגמר הּגדֹול [מקום - ְְְְִִִֶֶַַַַָ
מאימתי  החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלפי
מלאכּתֹו מעין מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהיא
רּבֹו ּבטמאתֹו; הּוא עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻֻֻראׁשֹונה.

טהֹור  ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. .מּלמּטה, ְְְִִִִִֵַַָָָ
.ÊÈ,ּבגד ׁשל מּצּדֹו חגֹור -]העֹוׂשה -[או סדין ׁשל ּומּצּדֹו ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ

ׁשּימלל עד טמאה, מקּבל עׂשהּו[יתפור]אינֹו ׂשפתֹותיו; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
עד  טמאה, מקּבל אינֹו - הּסדין ּומאמצע הּבגד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמאמצע

-]ׁשּימלל הּׁשני.[גם מּצּדֹו ְִִִִֵֶַֹ
.ÁÈ טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו .חגֹור ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.ËÈ מתניו את ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׂשפה

ּכאבנט  ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
.Î עני ׁשל -טּלית קּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על זֹו[חזק]אף הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
על  ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּבלת
מקּבלת  אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֵָָֻטמאה.
.‡Î,טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמטלּיֹות

והכינן עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלֹות -[לשימוש]אינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּכל  ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּיהיּו עד טמאה, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻמקּבלֹות

מקּב אינֹו אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש טמאה ּפחֹות ל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ְְִִֵֶַַָּכלל,

.·Î[בגד] טפחים ׁשלׁשה על טפחים מּׁשלׁשה ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפחֹות
את ּבֹו לפקק שבקיר]ׁשהתקינֹו ּולנער [החור הּמרחץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּולקּנח[לערבב] הּקדרה, את הרחים,[לנקות]ּבֹו את ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבל אינֹו ּבאׁשּפה, הׁשליכֹו אם - ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ּבבגדֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּתלהּו
טמאֹות  ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ּבגדיו, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבתֹו

טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻחּוץ
.‚Îמׁשל ׁשהיה טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֻׁשלׁשה

ּגס, מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ּבריא היה אם - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבאׁשּפה
מּטּמא. אינֹו לאו, ואם ּבמדרס; מּטּמא זה הרי - יּקרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
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יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא, היה אם - ּבּבית היה אם ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
הרי  - ּבריא היה ולא מלח, צֹורר ׁשהיה אֹו מלח, ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלצרר

מדרס  טמא .זה ְִֵֶָָ
.„Î אם - הּקרעים הבּדלּו ולא ׁשּנקרע, ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹֻׁשלׁשה

זה  הרי - ּבּכּסא ּבׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס  מּטּמא זה הרי יּגע, לא ואם .טהֹור; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

.‰Îׁשּנמהה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּמּנּו[נחלש]ׁשלׁש ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
חּוטין  ׁשני אֹו קׁשר, ּבֹו ׁשּנמצא אֹו אחד, חּוט ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָאפּלּו

וערב]מתאימין שתי ואינם טהֹורה.[- זֹו הרי - ְְֲִִֵַָ
.ÂÎ על ׁשהׁשליכּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש

הׁשלכתּה לעֹולם טמאה. מקּבלת החזירּה, טהֹורה; ְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהאׁשּפה,
וׁשל  ארּגמן מּׁשל חּוץ מטּמאתּה; והחזרתּה ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָמטהרתּה,
מקּבלת  היא הרי - האׁשּפה על היתה ׁשאפּלּו טֹובה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָזהֹורית

חׁשּובה  ׁשהיא מּפני .טמאה, ְְֲִִֵֶָָֻ
.ÊÎאֹו ּבּכּדּור, ׁשּנתנּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁש

טפחים  ׁשלׁשה אבל טהֹורה; - עצמּה ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ּבּכּדּור ׁשּנתנֹו טפחים ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מּטּמא  אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור עׂשהּו ּבמדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּטּמא

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו הּתפר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמדרס,

כג  ¤¤ּפרק
ּומן הּמּפץ ‡. החבלים מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא - ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

[- והּגמא[קנה עשב]הּסּוף הּמּפץ [מין ואין ּבהן. וכּיֹוצא ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ
הּוא  מּטּמא כן ּפי על ואף ּבּתֹורה, האמּורין הּכלים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבכלל

רּבה ׁשהרי - ּתֹורה ּדין וזה ּבמדרס הּמׁשּכב", "ּכל הּכתּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
טמאֹות  ּובׁשאר ּבמת מּטּמא וכן לֹו. ועׂשּוי למׁשּכב ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֻראּוי
ּכלל  וזה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּככל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמּדבריהם,

טמאֹות. ּבׁשאר מּטּמא - ּבמדרס הּמּטּמא ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּגדֹול,
ּבׁשאר ּבארנּוּכבר ·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מּטּמא ׁשהּבגד , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס. טפחים ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֻטמאֹות,
העֹור,הּׂשק,‚. טפחים; ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורּו ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ

למדרס, ּבין - ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הּמּפץ, חמּׁשה; על ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָחמּׁשה
טהֹורין  האּלּו, הּׁשעּורין מּכל ּופחֹות טמאֹות. לׁשאר ְְְִִִִִֵֵַָָָָֻּבין
ּבלא  ׁשּנקרע מהם אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּכלּום.

טפח ּכּונה  על טפח אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל . ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
- למׁשּכב טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹלמֹוׁשב,
ׁשהקציע  טפח על הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, מּטּמא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהרי
וכן  מּפץ. אֹו עֹור אֹו ׂשק אֹו ּבגד ׁשלׁשה, על הּׁשלׁשה ְְְֵֶֶַַַַָָָֹֹאֹו

לאחיזה מהם מאחד כפפה]המקּצע ּבידֹו,[- ּבֹו ׁשּיאחז ּכדי ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הרי  - אצּבעֹותיהן יּזקּו ׁשּלא ּתאנים קֹוצצי ׁשעֹוׂשין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֹֻּכדר
מּׁשלׁש ּפחֹות יהיה ׁשּלא והּוא, ׁשהּוא; ּבכל טמא ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹזה

מּכלּום. טהֹור מּׁשלׁש, ּפחֹות ׁשּכל - ְְִִֶֶָָָָָֹאצּבעֹות
ׁשלׁשה המחּבר „. הּׂשק, מן וטפח הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּׂשק  הּמּפץ מן מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
טפחים  חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס; מן טהֹור זה הרי -ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּׂשק, מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
זה  מדרס. טמא זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה

הׁשלימֹו טמא; מּמּנּו, ּבחמּור ׁשעּורּו ׁשהׁשלים ּכל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהּכלל:
טהֹור  הּקל, .מן ִַַָ

ואין ּבלֹויי ‰. טהֹורין; ליׁשיבה, ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּיקּצע עד טמאה הרשת אֹותם[יסיר]מקּבלין [את ְְְְִֶַַַַָָֻ

ּכמּפץ.ממסגרתה] יהיּו ּכ ואחר ,ְְְִַַַָָ
.Â ּכׁשעּור חלּוק ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבמדרס, מּטּמא אינֹו קטן ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכברּיתֹו ּכפּול ונמּדד טפחים; ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
תשמישו] בעת שהוא ּבגדים [כמו ּכפּולין: נמּדדין ואּלּו .ְְְְִִִִֵָָ

הראׁש, ואת הּׁשֹוקים, ועל הרגלים, על ּבהן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּמלּביׁשין
ּפנּדה ׁשל וכיס והּכֹובע, ּומטלית [חגורה]והּמכנסים, . ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

הּׂשפה[תפרה]ׁשּטליּה הבגד]על שפת ּפׁשּוטה,[- אם - ְְִֶַַָָָָָ
ּכפּולה. נמּדדת ּכפּולה, ואם ּפׁשּוטה; ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָנמּדדת

.Ê ואחר הּבגד ּבמדרס, ונטמא ׁשלׁשה, על ׁשלׁשה ּבֹו ׁשארג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את הׁשלים אחד ּכ חּוט נּטל מדרס; ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

בתחילה]מּתחּלתֹו שנטמא ממה אבל [- הּמדרס, מן טהֹור , ְְֲִִִִַָָָָ
נטל  ּבמדרס. ׁשּנגע ּככלי ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָטמא
ּכל  - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָחּוט
אצּבעֹות  ׁשלׁש ּבֹו ׁשארג ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבגד
הּבגד  ּכל את עליו הׁשלים ּכ ואחר ּבמת, ונטמא ׁשלׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
טהֹור  - מּתחּלתֹו אחד חּוט נּטל מת; טמא ּכּלֹו הּבגד -ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
אחד  חּוט נטל מת. טמא מּגע טמא אבל מת, ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמּטמא
טהֹור. הּכל - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ ואחר ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחּלתֹו,
ׁשלׁש על ׁשלׁש ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹולּמה

על [אצבעות] ׁשלׁשה אבל מּכלּום. טהֹורה ְְְְֲֲִִֶַַָָָָֹׁשּנתמעטה,
ּפי[טפחים]ׁשלׁשה על אף - הּמדרס,ׁשּנתמעטה מן ׁשּטהרה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

הּטמאֹות. ּבכל טמאה היא ְְְֲִֵֵַָָֻהרי
.Áּוטלאּהמטלית מדרס, טלאי]ׁשהיא הּקּפה [עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָָֻ

את [סל] הפריׁש לטמאה; ראׁשֹון הּכל נעׂשה - העֹור על ְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻאֹו
ּבּמדרס. ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור אֹו הּקּפה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמטלית
טליּה ּבטלה. והפריׁשּה, ׁשּטליּה ׁשּכיון - טהֹורה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוהּמטלית
אב  הּכל והרי מדרס, הּכל נעׂשה - הּׂשק על אֹו הּבגד ְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹעל
נגע  ׁשהרי ראׁשֹון, הּׂשק אֹו הּבגד הרי - הפריׁשּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻטמאה.
על  ּבטלה ׁשאינּה ּכׁשהיתה, טמאה אב והּמטלית ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּמדרס;
אֹו אחת מרּוח ּכׁשּטליּה - הּבגד על הּמטלית ּתפר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהאריג.

ּגם ּכמין רּוחֹות יוונית]מּׁשּתי ג' א [- נעׂשה - ולא חּבּור, ינּה ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ּתפרּה ּבלבד; מדרס מּגע אּלא אב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּכל

אב. הּכל ונעׂשה חּבּור, היא הרי - זֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹּכנגד
.Ë ׁשלׁשה- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

הן  והרי ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻטהר
ׁשּנטמא  ּכלי מּמּנּוּכׁשברי וקרע ּבמדרס, ׁשּנטמא ּבגד אבל . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

מן  טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלׁש
הּבגד  מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; ּבמּגע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרס,

ּבמּגעֹו. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול,
.È מן סדין טהר - ּפרכת עׂשהּו ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס ? מן טהרתֹו היא ּומאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.
הּפרֹוכֹות  ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא .הּלּולאֹות ְְִִֶֶַַָָָָָ

.‡Èׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס, ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית
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אינּה ׁשּוב רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהתחיל
ּכּלּה וטהרה מעּפרת חּבּור ּכדי ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

קטן] סודר והֹולך[- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, [סופו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
כולו] יֹוםליקרע ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה [שהוטבלה . ְְֲִִִֶַַָ

עליההיום] חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; ּכ[שמא להטּבילּה, ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּולפיכ  ּכּלּה, את לקרע יחּוס ּכּלּה.לא טהרה  ְְֲִִֶַָָָָָָֹֹֻֻ

ה'תשע"ג  מרחשון ט' חמישי יום

כד  ¤¤ּפרק
לׁשטחֹואּלּו‡. עליו ׁשחׁשב עֹור ּבמדרס: מּטּמאין עֹורֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

עליו] לשבת ליׁשן [- מּלמעלן הּמּטֹות על ׁשּמּניחין ועֹור ,ְְְִִִִִֶַַַַַָ
ועֹור  הּמּׂשאֹוי, ּתחת החמֹור על ׁשּמּניחין ועֹור ְְֲִִֶַַַַַַַָָעליו,
עֹור  וכן הּכסת. ועֹור הּכר, ועֹור הּקטן, ּתחת ּבערס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּניחין
עליו  ׁשּיּפלּו ּכדי האכילה ּבעת הּׁשלחן ּתחת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּניחין
החּמר  ׁשחֹוגר ועֹור ּברגלֹו; עליו נׁשען ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּפרּורין,

נֹופץ ׁשחֹוגר ועֹור ׁשּנֹופץ,[חובט]עליו, ּבעת עליו הּפׁשּתן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּמּניח  ועֹור ׁשּסֹובל, ּבעת ּכתפֹו על הּסּבל ׁשּמּניח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָועֹור

הּׁשחין ׁשּמפיס ּבעת ּברּכיו על מוגלה]הרֹופא מּפני [פותח ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
קטן, ׁשל הּלב עֹור וכן עליהן. יֹוׁשב העֹורֹות, אּלּו ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכל

יפסיד ׁשּלא ּכדי עליו יֹורד ועֹור [יקלקל]ׁשרירֹו ּבגדיו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ועֹור  הּׁשרב, מּפני הּקציר ּבעת לּבֹו על נֹותנֹו להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשעׂשהּו

כורכים]ׁשּלֹופפין ּתבה [- ּכמֹו הּתפּור ועֹור הּכסּות; ּבֹו ְְְְִֵֶַַָָ
עליהן מתהּפכין אּלּו ׁשּכל - הּבגדים ּבֹו [הופכים ׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

השני] צידם על עליהן.ויושבים ְְֲִִֵֶָונׁשענין
ׁשּיהיּווכל ·. עד מּטּמאֹות אינן ּבמדרס, הּמּטּמאֹות העֹורֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

טפחים  חמּׁשה ּבמדרס:ּכׁשעּור מּטּמאין ׁשאין עֹורֹות ואּלּו . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור ׁשּסֹורק, ּבעת הּצמר סֹורק ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַעֹור
הּתפּור  ועֹור הארּגמן ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור הּסרּוק, ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצמר

טמאֹות. ּבׁשאר מּטּמאֹות וכּלן הארּגמן. ּבֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻׁשּמּניחין
מּכלּום עֹור ‚. טהֹור לכלים, חּפּוי חּפּוי ׁשעׂשהּו עׂשהּו . ְְִִִִֵֶָָָָָ

כתלים]למׁשקלת למדידת המשמש עופרת שבקצהו -[חוט ְְִֶֹ
מּטּמא  ואינֹו לקּבלה; נעׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבל

ְְִָּבמדרס.
ּולפרסתֹועֹור „. לעקבֹו הרגל]ׁשעׂשהּו של התחתון [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ

טהֹור. לאו, ואם מּטּמא; הרגל, רב את חֹופה אם -ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
האמּוםמנעל ‰. מלאכה]ׁשעל בשעת הנעל הנחת -[מקום ְִֵֶַָָ

ּבמדרס; מּטּמא זה הרי אדם, לבׁשֹו לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָׁשּכבר

.Â ּכל- מלאכה חסר ואינֹו ּבמדרס, להּטּמא הראּוי עֹור ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ
ׁשלחן  עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם מטּמאתֹו; ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּמחׁשבה
אין  - מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מּטּמא זה הרי ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
מהעֹור  חּוץ מלאכּתֹו; ׁשּתּגמר עד ּבֹו, מֹועלת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה

הּמרּכב ּבֹו מרכבה]ׁשּמחּפין ׁשּמחׁשבה [- - האבק מּפני ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּדברים  ּבּמה מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמֹועלת

העּבדנין עֹורֹות אבל הּבית; ּבעל ּבעֹורֹות [מעבדי אמּורים? ְְֲֲִִִַַַַַָָָ
למכירה] מטּמאתן,עורות הּמחׁשבה אין - למכירה ׁשּסתמן ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

למדרס. אֹותן ויכין מעׂשה ּבהן ׁשּיעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָעד

.Ê ׁשּלֹואין ׁשאינֹו מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא ,אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבלא  עליו ודרס מׁשּכב ּגזל ּבמׁשּכבֹו". "והּנֹוגע ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּגנב  טמא. הּבעלים, נתיאׁשּו ואם טהֹור; זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנגיעה,
ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; זה הרי - עליו ויׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמׁשּכב,
לא  ׁשעדין ידּוע ואם ּגנבֹו. מי יֹודעין ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבעלים,
עֹור, ׁשּגנב ּגּנב ,לפיכ טהֹור. זה הרי הּבעלים, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו
ּומּטּמא  לֹו, מֹועלת הּמחׁשבה - לׁשכיבה עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחּׁשב
אם  אּלא מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּגזלן אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמדרס;

הּבעלים. ְְֲִִַָָנתיאׁשּו
.Á הּוא עֹור הרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָׁשּנטמא

טפחים  מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד .ּבטמאתֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
.Ë ּכל- אחר לכלי וׁשּנהּו הּזב, ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו קיבול]אם בית ללא כלי הרי [- לפׁשּוט, ְֲִִִֵַָָָ
המק  ּומן למקּבל, הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו ּבטמאתֹו; ּבל הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

חמת ּכיצד? טמא. הּכל ּובּבגד, טהֹור. - [נוד]לפׁשּוט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חמת  אבל טהֹור; - חמת ׁשעׂשהּו וׁשטיח ׁשטיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשיּה

ּתרמל ועׂשיּה ּבמדרס, ׁשעׂשהּו[ילקוט]ׁשּנטמאה ּתרמל אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ
ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָָחמת

.È ּבגדּכר בד]ׁשל סדין [- אֹו סדין, ועׂשהּו ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
מטּפחת  אֹו מטּפחת, ׁשעׂשהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעׂשהּו

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ּכסת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשעׂשאּה
.‡È ּכרים ּכלים ּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

והּמרצּופין והּׂשּקין גדולים]ּוכסתֹות -[שקים נפחתּו אם - ְְְְְֲִִִִַַַַָ
מּפני  טמאֹות, ּובׁשאר ּבמת מּלהּטּמא ׁשּטהרּו ּפי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻאף
הן  ׁשעדין ּבמדרס, מּטּמאין הן הרי לקּבל, יכֹולין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינן
ּכגֹון  ּבלבד, לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל למדרס. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָראּויין
ליׁשב  ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולים היּו אם - והּתרמל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻהחמת
מּטּמאין  הם הרי ּגדלן, מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל - ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעליהן
ׁשאפׁשר  ּפי על ואף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדרס
ׁשעּקר  ּבמדרס; מּטּמאין אין אּלּו הרי - עליהן ליׁשב ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָעדין
טהרּו מּלקּבל, ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, לקּבלה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָעׂשּיתן
ׁשעּורן  הּוא וכּמה ּבמדרס. ולא טמאֹות ּבׁשאר לא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹֻמּלהּטּמא

ה  למדרס? ראּויין והּילקּוט,ויהיּו קּבין; ׁשבעה חמת, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
והּקלסטר קּבין; קטן]חמׁשת הּׂשעֹורין [שק ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֻ

והּכריתית קּבין; ארּבעת הּבהמה, עור]ּבראׁש ׁשּמערין [שק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ראּויין  אינן - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות סאה. הּמים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהן

וצרר נפחתּו, עליהן. ליׁשב העם ּדר ואין קשר]למדרס, -] ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מקֹום  קׁשר לא ּוכאּלּו טהֹורין, הן הרי - הּפחת ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹמקֹום
מּׁשל  חּוץ טהֹורֹות, - ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל ְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָהּפחת.
חלילין  וחמת לצררן. ּתמיד ּדרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבּיים;

מעור] זמר ראּויה [כלי אינּה ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ְְִָלמדרס.

כה  ¤¤ּפרק
עץ‡. ּכלי ּפׁשּוטי קיבול]ּכל בית ללא העׂשּויין [-כלים ְְֲִֵֵֵָָ

ּכגֹון  ּבמדרס, מּטּמאין - לרכיבה אֹו לׁשכיבה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָליׁשיבה
ּבהן. וכּיֹוצא והּכּסא ְְִִֵֵֶַַַָָהּמּטה

ׁשל ·. ּומׁשּבר ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה
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אינּה ׁשּוב רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהתחיל
ּכּלּה וטהרה מעּפרת חּבּור ּכדי ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

קטן] סודר והֹולך[- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, [סופו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
כולו] יֹוםליקרע ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה [שהוטבלה . ְְֲִִִֶַַָ

עליההיום] חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; ּכ[שמא להטּבילּה, ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּולפיכ  ּכּלּה, את לקרע יחּוס ּכּלּה.לא טהרה  ְְֲִִֶַָָָָָָֹֹֻֻ

ה'תשע"ג  מרחשון ט' חמישי יום

כד  ¤¤ּפרק
לׁשטחֹואּלּו‡. עליו ׁשחׁשב עֹור ּבמדרס: מּטּמאין עֹורֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

עליו] לשבת ליׁשן [- מּלמעלן הּמּטֹות על ׁשּמּניחין ועֹור ,ְְְִִִִִֶַַַַַָ
ועֹור  הּמּׂשאֹוי, ּתחת החמֹור על ׁשּמּניחין ועֹור ְְֲִִֶַַַַַַַָָעליו,
עֹור  וכן הּכסת. ועֹור הּכר, ועֹור הּקטן, ּתחת ּבערס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּניחין
עליו  ׁשּיּפלּו ּכדי האכילה ּבעת הּׁשלחן ּתחת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּניחין
החּמר  ׁשחֹוגר ועֹור ּברגלֹו; עליו נׁשען ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּפרּורין,

נֹופץ ׁשחֹוגר ועֹור ׁשּנֹופץ,[חובט]עליו, ּבעת עליו הּפׁשּתן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּמּניח  ועֹור ׁשּסֹובל, ּבעת ּכתפֹו על הּסּבל ׁשּמּניח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָועֹור

הּׁשחין ׁשּמפיס ּבעת ּברּכיו על מוגלה]הרֹופא מּפני [פותח ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
קטן, ׁשל הּלב עֹור וכן עליהן. יֹוׁשב העֹורֹות, אּלּו ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכל

יפסיד ׁשּלא ּכדי עליו יֹורד ועֹור [יקלקל]ׁשרירֹו ּבגדיו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ועֹור  הּׁשרב, מּפני הּקציר ּבעת לּבֹו על נֹותנֹו להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשעׂשהּו

כורכים]ׁשּלֹופפין ּתבה [- ּכמֹו הּתפּור ועֹור הּכסּות; ּבֹו ְְְְִֵֶַַָָ
עליהן מתהּפכין אּלּו ׁשּכל - הּבגדים ּבֹו [הופכים ׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

השני] צידם על עליהן.ויושבים ְְֲִִֵֶָונׁשענין
ׁשּיהיּווכל ·. עד מּטּמאֹות אינן ּבמדרס, הּמּטּמאֹות העֹורֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

טפחים  חמּׁשה ּבמדרס:ּכׁשעּור מּטּמאין ׁשאין עֹורֹות ואּלּו . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור ׁשּסֹורק, ּבעת הּצמר סֹורק ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַעֹור
הּתפּור  ועֹור הארּגמן ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור הּסרּוק, ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצמר

טמאֹות. ּבׁשאר מּטּמאֹות וכּלן הארּגמן. ּבֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻׁשּמּניחין
מּכלּום עֹור ‚. טהֹור לכלים, חּפּוי חּפּוי ׁשעׂשהּו עׂשהּו . ְְִִִִֵֶָָָָָ

כתלים]למׁשקלת למדידת המשמש עופרת שבקצהו -[חוט ְְִֶֹ
מּטּמא  ואינֹו לקּבלה; נעׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבל

ְְִָּבמדרס.
ּולפרסתֹועֹור „. לעקבֹו הרגל]ׁשעׂשהּו של התחתון [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ

טהֹור. לאו, ואם מּטּמא; הרגל, רב את חֹופה אם -ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
האמּוםמנעל ‰. מלאכה]ׁשעל בשעת הנעל הנחת -[מקום ְִֵֶַָָ

ּבמדרס; מּטּמא זה הרי אדם, לבׁשֹו לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָׁשּכבר

.Â ּכל- מלאכה חסר ואינֹו ּבמדרס, להּטּמא הראּוי עֹור ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ
ׁשלחן  עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם מטּמאתֹו; ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּמחׁשבה
אין  - מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מּטּמא זה הרי ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
מהעֹור  חּוץ מלאכּתֹו; ׁשּתּגמר עד ּבֹו, מֹועלת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה

הּמרּכב ּבֹו מרכבה]ׁשּמחּפין ׁשּמחׁשבה [- - האבק מּפני ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּדברים  ּבּמה מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמֹועלת

העּבדנין עֹורֹות אבל הּבית; ּבעל ּבעֹורֹות [מעבדי אמּורים? ְְֲֲִִִַַַַַָָָ
למכירה] מטּמאתן,עורות הּמחׁשבה אין - למכירה ׁשּסתמן ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

למדרס. אֹותן ויכין מעׂשה ּבהן ׁשּיעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָעד

.Ê ׁשּלֹואין ׁשאינֹו מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא ,אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבלא  עליו ודרס מׁשּכב ּגזל ּבמׁשּכבֹו". "והּנֹוגע ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּגנב  טמא. הּבעלים, נתיאׁשּו ואם טהֹור; זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנגיעה,
ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; זה הרי - עליו ויׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמׁשּכב,
לא  ׁשעדין ידּוע ואם ּגנבֹו. מי יֹודעין ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבעלים,
עֹור, ׁשּגנב ּגּנב ,לפיכ טהֹור. זה הרי הּבעלים, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו
ּומּטּמא  לֹו, מֹועלת הּמחׁשבה - לׁשכיבה עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחּׁשב
אם  אּלא מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּגזלן אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמדרס;

הּבעלים. ְְֲִִַָָנתיאׁשּו
.Á הּוא עֹור הרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָׁשּנטמא

טפחים  מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד .ּבטמאתֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
.Ë ּכל- אחר לכלי וׁשּנהּו הּזב, ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו קיבול]אם בית ללא כלי הרי [- לפׁשּוט, ְֲִִִֵַָָָ
המק  ּומן למקּבל, הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו ּבטמאתֹו; ּבל הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

חמת ּכיצד? טמא. הּכל ּובּבגד, טהֹור. - [נוד]לפׁשּוט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חמת  אבל טהֹור; - חמת ׁשעׂשהּו וׁשטיח ׁשטיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשיּה

ּתרמל ועׂשיּה ּבמדרס, ׁשעׂשהּו[ילקוט]ׁשּנטמאה ּתרמל אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ
ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָָחמת

.È ּבגדּכר בד]ׁשל סדין [- אֹו סדין, ועׂשהּו ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
מטּפחת  אֹו מטּפחת, ׁשעׂשהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעׂשהּו

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ּכסת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשעׂשאּה
.‡È ּכרים ּכלים ּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

והּמרצּופין והּׂשּקין גדולים]ּוכסתֹות -[שקים נפחתּו אם - ְְְְְֲִִִִַַַַָ
מּפני  טמאֹות, ּובׁשאר ּבמת מּלהּטּמא ׁשּטהרּו ּפי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻאף
הן  ׁשעדין ּבמדרס, מּטּמאין הן הרי לקּבל, יכֹולין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינן
ּכגֹון  ּבלבד, לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל למדרס. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָראּויין
ליׁשב  ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולים היּו אם - והּתרמל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻהחמת
מּטּמאין  הם הרי ּגדלן, מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל - ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעליהן
ׁשאפׁשר  ּפי על ואף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדרס
ׁשעּקר  ּבמדרס; מּטּמאין אין אּלּו הרי - עליהן ליׁשב ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָעדין
טהרּו מּלקּבל, ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, לקּבלה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָעׂשּיתן
ׁשעּורן  הּוא וכּמה ּבמדרס. ולא טמאֹות ּבׁשאר לא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹֻמּלהּטּמא

ה  למדרס? ראּויין והּילקּוט,ויהיּו קּבין; ׁשבעה חמת, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
והּקלסטר קּבין; קטן]חמׁשת הּׂשעֹורין [שק ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֻ

והּכריתית קּבין; ארּבעת הּבהמה, עור]ּבראׁש ׁשּמערין [שק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ראּויין  אינן - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות סאה. הּמים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהן

וצרר נפחתּו, עליהן. ליׁשב העם ּדר ואין קשר]למדרס, -] ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מקֹום  קׁשר לא ּוכאּלּו טהֹורין, הן הרי - הּפחת ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹמקֹום
מּׁשל  חּוץ טהֹורֹות, - ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל ְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָהּפחת.
חלילין  וחמת לצררן. ּתמיד ּדרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבּיים;

מעור] זמר ראּויה [כלי אינּה ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ְְִָלמדרס.

כה  ¤¤ּפרק
עץ‡. ּכלי ּפׁשּוטי קיבול]ּכל בית ללא העׂשּויין [-כלים ְְֲִֵֵֵָָ

ּכגֹון  ּבמדרס, מּטּמאין - לרכיבה אֹו לׁשכיבה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָליׁשיבה
ּבהן. וכּיֹוצא והּכּסא ְְִִֵֵֶַַַָָהּמּטה

ׁשל ·. ּומׁשּבר ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה
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הּכלים את עליו ּכֹורס ׁשהּוא ּכֹובס ׁשל וכּסא [עושה חּיה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשלערימה] וכּסא ּפי [ילד], על אף רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבמדרס. מּטּמאין אּלּו ּכל - טפח ּגבּה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשאין
.‚- עליו נתּון והעֹור הּכּסא, ּבבית ׁשעֹוׂשין ּברזל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכּסא

העֹור  הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס מּטּמא הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֻהרי
מּטּמא  והּברזל ּבמדרס, מּטּמא העֹור - הּברזל על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמחּפה

ּבמדרס  לא אבל טמאֹות, .ּבׁשאר ְְְְֲִִָָָֹֻ
קטן]טרסקל„. ּבעֹור,[סל המחּפה ּבֹו וכּיֹוצא ּגמי ׁשל ְְְְְְִֵֶֶַַַָֻ

העֹור  - מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות; ּובׁשאר ּבמדרס ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֻמּטּמא
נעׂשה  ׁשהרי מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּטּמא

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
.‰- עץ ׁשל ספסל ׁשל רגליו ׁשּׁשּתי ׁשּבּמרחץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָספסלין

טהֹור  ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ, ׁשל אחת היתה ּבמדרס. .מּטּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.Âׁשּׁשּגמן מרחץ ׁשל ׁשאינן [החליקם]נסרים טהֹורין; - ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ּתחּתיהן. מהּלכין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ליׁשיבה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעׂשּויין
.Êמֹוכין אֹו ּתבן ׁשּמלאן והּכלּכּלה צמר]הּסל אף [אגודות - ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָ

מדרס; טמאת מקּבלין אינן - ליׁשיבתֹו ׁשהתקינן ּפי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻעל
סרגן ואם ליׁשיבה. ראּויין ּבמׁשיחה [תפרם]ׁשאינן אֹו ּבגמי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָָ

ּפיהן המוכין]על יצאו ּבמדרס.[שלא מּטּמאין אּלּו הרי , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
.Áהּבד ּבית הזיתים]קֹורת סוחטין ראׁשּה[שבה ׁשעׂשה ֵֶַַַָָָֹ

ּכּסא ישיבה]האחד מקום חקק מּפני [- ּבמדרס, מּטּמא אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לֹו: עליה:]ׁשאֹומרין שיושב לזב ונעׂשה [כביכול, 'עמד, ְְֲֲִֶֶַֹ

עליה]מלאכּתנּו' לשבת תכליתה אין את [- קבע אם אבל . ְְֲִֵֶַַָָ
ואם [המוכן]הּכּסא מדרס; מּטּמא הּכּסא הּבד, ּבית ּבקֹורת ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ

הּכּסא  קבע אם וכן הּכּסא. נטמא לא הּקֹורה, על הּזב ְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹּדרס
טמא  אין - ּכּסא הּגדֹולה הּקֹורה ראׁש עׂשה ּגדֹולה. ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבקֹורה
הּדין  וכן טהֹורה. הּקֹורה ּוׁשאר ּבלבד, הּכּסא מקֹום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלא

טהֹור. ׁשהּוא ּבערבה, ׁשּקבעֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָָּבכּסא
.Ëקצה]קצת האבן [- את המסּתת אֹותֹו ׁשּמתּקן הּקֹורה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מקֹום  ּבמדרס. מּטּמא יׁשיבתֹו מקֹום הרי עליו, יֹוׁשב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהיֹות
צער. יׁשיבת אּלא ׁשאינּה טהֹור, - הּקרֹון ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׁשיבה

.Èּכלֹונסֹות גדולות]ראׁשי עליהם,[קורות יֹוׁשבין ׁשהאּמנין ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֻ
ּבהן וכּיֹוצא האבנים את וכןוׁשפין טהֹורין. [חתיכת ּכפת- ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

עבה] -עץ טפח ּגבּה אפּלּו - עליו יֹוׁשב ׁשהּוא ּתמרה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ׁשסרקֹו ּפי על אף - עץ ׁשל ּבּול וכן ּכלי. זה ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָטהֹור,

ציורים] ּפנים[צבעו]וכרּכמֹו[צייר לנוי]ועׂשהּו לׁשער [חזית ְְְְְִִַַָָָ
ׁשּיחק עד טמאה, מקּבל ולא ּכלי; אינֹו ּבֹו, [יחקוק]וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ

ּבֹו.
.‡Èחקּוקין ׁשהן ּכלֹונסֹות ישיבה]ראׁשי חקקן [מקום אם - ְֲֲִִֵֵֶָָָָ

עליהן, חּׁשב אם - חקּוקין מצאן טמאה. מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻלדעת,
ׁשֹוטה  חרׁש עליהן חּׁשב אם ּולהּבא; מּכאן טמאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמקּבלין
ּבהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורֹות. - ׁשּלֹו ׁשאינן אדם אֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוקטן,
ל ׁשאין ּבמחׁשבה; אּלא טמאה מקּבלין ׁשאינן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמּדברים

ּדעה. ּבני ׁשהן ּבעלים מחׁשבת אּלא מֹועלת, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמחׁשבה
.·Èּכּפה ליׁשיבה [גוש]העֹוׂשה ויחדּה ויּבׁשּה הּׂשאֹור, מן ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָ

היא  ׁשהרי ּבמדרס; ּומּטּמאה אכל, מּתֹורת ּבטלה הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
העץ. ּתׁשמיׁשי ְְִֵֵֶֶַַָמׁשּמׁשת

.‚È וׁשל הּקנים ּומחצלת ּבמדרס; מּטּמאה הּקׁש, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחצלת
עשב]חלף למדרס.[מין ראּויה ׁשאינּה מּפני טהֹורה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

טמאה; מקּבלת לׁשכיבה, עׂשאּה אם - הּמחצלאֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּוׁשאר
ּגדֹולה, היתה אם - סתם עׂשאּה טהֹורה. ,לסּכּו ְְְְְֲֲִִָָָָָָָָָעׂשאּה

לׁשכיבה. סתמּה והּקטּנה, ;לסּכּו ְְְְְְִִִַַָָָָָָסתמּה
.„È,מדרס טמאה - לארּכּה קנים לּה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּומחצלת

ּגם ּכמין עׂשאן לׁשכיבה; ראּויה יוונית]ׁשעדין טהֹורה.[ג' , ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ
ארּבעה  לחברֹו קנה ּבין אין אם - לרחּבּה קנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעׂשה
טמאה. מקּבלת עדין לרחּבּה, נחלקה טהֹורה. ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻטפחים,

מעדּנים ׁשלׁשה ּבּה ונׁשּתּירּו לארּכּה, ׁשל [קשרים]נחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּפחֹות  ּומּטּמאה; למדרס, ראּויה היא עדין - טפחים ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָׁשּׁשה
ואף  טהֹורה. מעדּנים, ראׁשי הּתיר אם וכן טהֹורה. ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמּכאן,
מלאכּתּה ׁשּתּגמר עד הּמחצלת, ּתקּבל לא מדרס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻטמאת

בקצוות]ותתקּנב הבולט ׁשּבארנּו.[יחתוך ּכמֹו , ְְְְִֵֵֶַַ
.ÂËׁשאינּה הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן ׁשּפתחּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתבה

מּצּדּה וׁשּפתחּה טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת עליה; ליׁשב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻראּויה
טמאֹות  ּובׁשאר ּבמדרס טמאה -. ְְְְְִִֵָָָֻ

.ÊË עליה נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, מּטּמאה - קטן ׁשל .עגלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
.ÊÈ לסּיע אּלא ׁשאינֹו מּכלּום, טהֹור - זקנים ׁשל .מּקל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.ÁÈ,ּבמדרס מּטּמא - עץ ׁשל סנּדל והּוא סּידין, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסנּדל

לביתֹו ׁשּמּגיע עד ּבֹו מטּיל ּפעמים ׁשהּסּיד .מ ּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
.ËÈתותבת]קב קּטע[רגל קּבּול [חיגר]ׁשל ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַ

רגלו]ּכתיתין ּבית [שארית מּפני טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמא - ְְְְִִִִִֵֵֵַָֻ
עליו. נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, ּומּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָקּבּולֹו,

.Î וטּפיטן חמֹור, ׁשל מרּדעת מרּכב: מּׁשּום טמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָואּלּו
סּוס הרוכב]ׁשל רגלי הנחת ׁשל [מקום ואּכף הּגמל, וכר , ְְֶֶַַָָָֻ

לבן]נאקה ּגּבי [גמל על ׁשּמּניחין הּלּוחֹות ּבהן. ּכּיֹוצא וכל , ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
היתה  ואם טהֹורֹות; - הּמּׂשֹוי עליו נֹותנין ּכ ואחר ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָהחמֹור,

טמאה. למרּכב, ְְְְֵֶָָָראּויה

כו  ¤¤ּפרק
ׁשּקבעֹוּכלי ‡. למדרס הראּוי ּבתֹו[במסמרים]עץ ּבּכתל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

קבעֹו ולא ּגּביו על ּבנה אֹו ּגּביו, על ּבנה ולא קבעֹו - ְְְְְִַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּבנין
ּובנה  ּבמסמרים קבעֹו ּכׁשהיה; ּבמדרס מּטּמא הּוא עדין -ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

מּפץ וכן טהֹור. - הּקֹורֹות [מחצלת]עליו ּגּבי על ׁשּנתנֹו ְְֵֵֶַַַַָָָָָ
המעזיבה] יציקת הּמעזיבה [מקום את עליו נתן ולא קבעֹו -ְְֲִֶַַַָָָָָֹ

הטיט] -[שכבת קבעֹו ולא הּמעזיבה את עליו ׁשּנתן אֹו ,ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
-עדין הּמעזיבה את עליו ונתן קבעֹו ּבמדרס; מּטּמא הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ָטהֹור.
מראׁשיוספסל ·. אחד רגליו]ׁשּנּטל ראּוי [- הּוא עדין - ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

מּטּמא  טפח, ּגבּה ּבֹו יׁש ואם טהֹור. הּׁשני, נּטל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלמדרס;
ְְִָּבמדרס.

חּפּוייוּכּסא ‚. ׁשּנּטלּו ּכּלה לא [כיסוייו]ׁשל ואם טהֹור; , ְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יֹוצאין חּפּוייו ראּוי [בולטים]היּו הּוא עדין - ונּטלּו , ְְְֲִִִִַָָָ

עליו. ויֹוׁשב צּדֹו על מּטהּו להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלמדרס,
מּטּמא ּכּסא „. - ליׁשיבה ראּוי הּוא ועדין חּפּוייו, ;ׁשּנּטלּו ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

טהֹור. זה, ּבצד זה מחּפּוייו ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַָָנּטלּו
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ישיבה]ׁשּדה ‰. מפלסי שני בו -[קרון ׁשּלּה העליֹון ׁשּנּטל ְִִֶֶֶַָָָ
- הּתחּתֹון נּטל למדרס; ראּוי ׁשהּוא הּתחּתֹון מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָטמאה,
- והּתחּתֹון העליֹון נּטלּו ראּוי. ׁשהּוא העליֹון מּפני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמאה,

טהֹורין. הּדפנים ְְֲִִֵַָהרי
.Â מּצּדּהּתבה ּכׁשאר [בדופנה]ׁשּנפחתה ּבמדרס מּטּמאה - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָ

עליה. יֹוׁשבין והּכל ליׁשיבה אף ראּויה ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאֹות,
ראּויה  אינּה ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנפחתה
מקּבלת. היא ׁשעדין טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻליׁשיבה;

ט  מּכל טהֹורה - מּלמּטן ׁשאפׁשר נפחתה ּפי על אף מאה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבטל  ּוכבר לקּבלה, מעׂשיה ׁשעּקר מּפני ּככּסא, עליה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליׁשב

והּמגֹורֹות לּה.[מגירות]העּקר; חּבּור ואינן מּטּמאֹות, ׁשּלּה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
מׁשּפלת אשפה]וכן על [סל אף  - רּמֹונים מּלקּבל ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּפני  מּכלּום; טהֹורה היא הרי למדרס, ראּויה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָּפי
הּטפלה.ׁשעּקר ּבטלה העּקר, ּובטל והֹואיל לקּבלה, מעׂשיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

.Êׁשּמגּבליןערבה עץ את [מערבבים]ׁשל הּבּנאין ּבּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גבס]הּגביסין אינּה[- טמאֹות, ׁשאר ׁשּמקּבלת ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשהיא  הּבצק, ּבּה ׁשּלׁשין עץ ׁשל ערבה ּבמדרס. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּטּמאה
ׁשאינֹו עד ׁשּנסּדקה קּבין, ּתׁשעת ועד לּגין מּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמחזקת
מּטּמאה  זֹו הרי - הּסדק מּפני אחת רגלֹו ּבּה לרחץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול

עליה ויֹוׁשב אֹותּה ּכֹופה ׁשהּוא ׁשּסתמּה מיועדת ּבמדרס; -] ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לכך] עד גם ּבּגׁשמים הּניחּה ׁשּלּה. וסדק ּגדלּה לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

היא  ׁשהרי ּבמדרס, מּטּמאה אינּה - הּסדק ונסּתם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתּפחה,
ׁשאר  ּומקּבלת ּבּה; ללּוׁש מעׂשיה ּותחּלת ּבּה, ללּוׁש ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָראּויה

ּבקדים והּניחּה חזר לייבשה]טמאֹות. מזרחית רוח ונפּתח [- , ְְְְְִִִִַַָָָֻ
טמאֹות. מּׁשאר ּוטהֹורה מדרס, טמאת לקּבל חזרה - ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּסדק

.Á קּבין,ערבה ּתׁשעה על יתר מחזקת ׁשהיא ּגדֹולה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
והכינּה רּמֹונים, מּלקּבל -]ׁשּנפחתה שתשמש [התכוון ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָ

ׁשּיקציע  עד מדרס מּטמאת אף טהֹורה זֹו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻליׁשיבה
הקצוות] ּגדֹולה [יחתוך ּבערבה מֹועלת הּמחׁשבה ׁשאין ;ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ

- לּבהמה אבּוס עׂשיּה מעׂשה. ּבּה ׁשּיעׂשה עד ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנפחתה,
הּטמאֹות. ּבכל טמאה ּבּכתל, ׁשּקבעּה ּפי על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאף

.Ëארּכֹות ׁשּנּטלּו האורך]מּטה ׁשּנטמאת,[דפנות אחר ׁשּלּה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻ
הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות, לּה שבהם ועׂשה [חריצים ְְְֲִִֶַָָָָָָֹ

הארוכות] ּבטמאתּה;מונחים היא עדין - החדׁשֹות ונׁשּתּברּו ,ְְְְְֲֲִִִַַַָָָֻ
היׁשנֹות. אחר הֹול ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּברּו

.È טמאהמּטה קצרהׁשהיתה ונּטלה הרוחב]מדרס, [דופן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
ּכרעים המיטה]ּוׁשּתי ׁשעדין [רגלי ּבטמאתּה, היא עדין - ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

טהֹורה. ּכרעים, ּוׁשּתי ארּכה נּטלה עֹומדת; הּמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצּורת
.‡Èמּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי תחובים קצץ שבהם קרשים -] ְְִֵֶַָָ

המיטה] ומערבית ּבאלכסֹוןדפנות דרומית מזרחית [כגון ְֲַַ
אֹוצפונית] ּבאלכסֹון, טפח על טפח ּכרעים ׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
רגליה]ׁשּמעטן כל נׁשּברה ּפחֹו[קצץ זֹו הרי - מּטפח ת ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

טמאה  אב היא עדין - ותּקנּה ארּכה, נׁשּברה ְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻֻּוטהֹורה.
מן  טהֹורה - ותּקנּה הּׁשנּיה, הארּכה נׁשּברה ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
את  לתּקן הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמדרס,

טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד ְְְְִִִֶַַָָָָָהראׁשֹונה
.·È ונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה

זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו אבד, אֹו ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻחציּה
טמאה  מקּבלת החזירּוה, ׁשּנׁשּבר. ּככלי זֹו ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻטהֹורה,
ּכלי  מּׁשברי אחד ּכלי לעֹוׂשה ּדֹומה? זה למה ּולהּבא. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמּכאן

להּבא  טמאה ּומקּבל טהֹור, ׁשהּוא - .ׁשּנטמא ְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ
.‚È ּוׁשּתי ארּכה נׁשארה אם - אבריה ׁשּנתּפרקּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמּטה

מּטּמאין  אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה אֹו מּפני ּכרעים, , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
עליהן. וליׁשן לּכתל לסמכן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשראּויין

.„È,אברים אברים הטּבילּה אם - ּכּלּה ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻּומּטה
.טהֹורה  ְָ

.ÂË טהֹור ּבחבליה, הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את .המפרק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה'תשע"ג  מרחשון י' שישי יום

כז  ¤¤ּפרק
מדרס;‡. טמאה מּצּדּה, ׁשּפתחּה ּתבה הן: ּתבֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש

ּבמּדה והּבאה מת; טמא טמאה מּלמעלה, [מחזיקה ּפתחּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
סאה] מּכלּום.מ' טהֹורה ,ְְִָ

ערבֹות·. ּתׁשעת [קערות]ׁשלׁש ועד לּגין מּׁשני ערבה הן: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָֹֻ
מת; טמא טמאה ּוׁשלמה, מדרס; טמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָקּבין

מּכלּום. טהֹורה ּבמּדה, ְְְְִִַָָָָוהּבאה
ּכּקּתדרה‚. העׂשּויה הן: עגלֹות כסא]ׁשלׁש טמאה [- , ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

אבנים, וׁשל מת; טמא טמאה ּכמּטה, והעׂשּויה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָמדרס;
מּכלּום. ְְִָטהֹורה

ּתריסין„. מלחמה]ׁשלׁשה טמא [מגיני הּכפּוף, ּתריס הן: ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבּקמּפֹון ּבֹו וׁשּמׂשחקין אימונים]מדרס; שדה טמא [- טמא , ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻ

הערבּיים ודיצת הילדים]מת; בו מּכלּום [שמשחקין טהֹורה , ְְְְִִִִֵַַָָ
אדם, מּמׁשּמׁשי ואינּה ּבלבד, לצּורה עׂשּויה ׁשהיא לפי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
עּקר. ּכל טמאה מקּבל אינֹו אדם, מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻוכל

ּתרּבּוסין‰. משטחים]ׁשלׁשה סּפרים,[- ׁשל הן: עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָֹ
מת; טמא טמא עליו, ׁשאֹוכלין אכלין וׁשל מדרס; ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמא

עליו ׁשאינֹווׁשּׁשֹוטחין לפי - מּכלּום טהֹור הּזיתים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

.Âׁשּלפני הן: ּבסיסֹות לרגלי]ׁשלׁש וׁשּלפני [- הּמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וׁשל  מת; טמא טמא ׁשלחן, וׁשל מדרס; טמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּסֹופרים,

מתחתיו]מגּדל קצת [- ּכמֹו ׁשהּוא לפי - מּכלּום טהֹור , ְְְְְִִִֶָָָ
עליו. מֹוכחת וצּורתֹו ְְִַַַָָָָהּמגּדל,

.Ê וׁשל מדרס; טמאה לׁשכיבה, העׂשּויה הן: מּטֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש
סרגין  וׁשל מת; טמא טמאה זכּוכית, ּכלי ּבּה ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָזּגגין

לפי [אורגים] - מּכלּום טהֹורה הּסבכֹות, את עליה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמסרגין
אדם. מּמׁשּמׁשי ְְִֵֵֶַָָָׁשאינּה

.Áמׁשּפלֹות גדולים]ׁשלׁש טמאה [סלים זבל, ׁשל הן: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ
והּפחלץ מת; טמא טמאה ּתבן, ׁשל מחבלים מדרס; [רשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

קׁשים עבים] ׁשּלֹו ׁשהחבלים לפי - מּכלּום טהֹור ּגמּלים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
ׂשבכים ועיני עליו, ליׁשב ראּוי ואינֹו ועבים [החלל ּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָ

לחבל] חבל וכּיֹוצא שבין ּתבן לקּבל ראּוי ואינֹו הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָרחבים
ּבלבד. חבלים אּלא ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּבֹו,

.Ëמּפצין טמא [מחצלאות]ׁשלׁשה ליׁשיבה, העׂשּוי הן: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
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ישיבה]ׁשּדה ‰. מפלסי שני בו -[קרון ׁשּלּה העליֹון ׁשּנּטל ְִִֶֶֶַָָָ
- הּתחּתֹון נּטל למדרס; ראּוי ׁשהּוא הּתחּתֹון מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָטמאה,
- והּתחּתֹון העליֹון נּטלּו ראּוי. ׁשהּוא העליֹון מּפני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמאה,

טהֹורין. הּדפנים ְְֲִִֵַָהרי
.Â מּצּדּהּתבה ּכׁשאר [בדופנה]ׁשּנפחתה ּבמדרס מּטּמאה - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָ

עליה. יֹוׁשבין והּכל ליׁשיבה אף ראּויה ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאֹות,
ראּויה  אינּה ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנפחתה
מקּבלת. היא ׁשעדין טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻליׁשיבה;

ט  מּכל טהֹורה - מּלמּטן ׁשאפׁשר נפחתה ּפי על אף מאה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבטל  ּוכבר לקּבלה, מעׂשיה ׁשעּקר מּפני ּככּסא, עליה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליׁשב

והּמגֹורֹות לּה.[מגירות]העּקר; חּבּור ואינן מּטּמאֹות, ׁשּלּה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
מׁשּפלת אשפה]וכן על [סל אף  - רּמֹונים מּלקּבל ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּפני  מּכלּום; טהֹורה היא הרי למדרס, ראּויה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָּפי
הּטפלה.ׁשעּקר ּבטלה העּקר, ּובטל והֹואיל לקּבלה, מעׂשיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

.Êׁשּמגּבליןערבה עץ את [מערבבים]ׁשל הּבּנאין ּבּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גבס]הּגביסין אינּה[- טמאֹות, ׁשאר ׁשּמקּבלת ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשהיא  הּבצק, ּבּה ׁשּלׁשין עץ ׁשל ערבה ּבמדרס. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּטּמאה
ׁשאינֹו עד ׁשּנסּדקה קּבין, ּתׁשעת ועד לּגין מּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמחזקת
מּטּמאה  זֹו הרי - הּסדק מּפני אחת רגלֹו ּבּה לרחץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול

עליה ויֹוׁשב אֹותּה ּכֹופה ׁשהּוא ׁשּסתמּה מיועדת ּבמדרס; -] ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לכך] עד גם ּבּגׁשמים הּניחּה ׁשּלּה. וסדק ּגדלּה לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

היא  ׁשהרי ּבמדרס, מּטּמאה אינּה - הּסדק ונסּתם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתּפחה,
ׁשאר  ּומקּבלת ּבּה; ללּוׁש מעׂשיה ּותחּלת ּבּה, ללּוׁש ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָראּויה

ּבקדים והּניחּה חזר לייבשה]טמאֹות. מזרחית רוח ונפּתח [- , ְְְְְִִִִַַָָָֻ
טמאֹות. מּׁשאר ּוטהֹורה מדרס, טמאת לקּבל חזרה - ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּסדק

.Á קּבין,ערבה ּתׁשעה על יתר מחזקת ׁשהיא ּגדֹולה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
והכינּה רּמֹונים, מּלקּבל -]ׁשּנפחתה שתשמש [התכוון ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָ

ׁשּיקציע  עד מדרס מּטמאת אף טהֹורה זֹו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻליׁשיבה
הקצוות] ּגדֹולה [יחתוך ּבערבה מֹועלת הּמחׁשבה ׁשאין ;ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ

- לּבהמה אבּוס עׂשיּה מעׂשה. ּבּה ׁשּיעׂשה עד ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנפחתה,
הּטמאֹות. ּבכל טמאה ּבּכתל, ׁשּקבעּה ּפי על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאף

.Ëארּכֹות ׁשּנּטלּו האורך]מּטה ׁשּנטמאת,[דפנות אחר ׁשּלּה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻ
הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות, לּה שבהם ועׂשה [חריצים ְְְֲִִֶַָָָָָָֹ

הארוכות] ּבטמאתּה;מונחים היא עדין - החדׁשֹות ונׁשּתּברּו ,ְְְְְֲֲִִִַַַָָָֻ
היׁשנֹות. אחר הֹול ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּברּו

.È טמאהמּטה קצרהׁשהיתה ונּטלה הרוחב]מדרס, [דופן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
ּכרעים המיטה]ּוׁשּתי ׁשעדין [רגלי ּבטמאתּה, היא עדין - ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

טהֹורה. ּכרעים, ּוׁשּתי ארּכה נּטלה עֹומדת; הּמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצּורת
.‡Èמּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי תחובים קצץ שבהם קרשים -] ְְִֵֶַָָ

המיטה] ומערבית ּבאלכסֹוןדפנות דרומית מזרחית [כגון ְֲַַ
אֹוצפונית] ּבאלכסֹון, טפח על טפח ּכרעים ׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
רגליה]ׁשּמעטן כל נׁשּברה ּפחֹו[קצץ זֹו הרי - מּטפח ת ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

טמאה  אב היא עדין - ותּקנּה ארּכה, נׁשּברה ְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻֻּוטהֹורה.
מן  טהֹורה - ותּקנּה הּׁשנּיה, הארּכה נׁשּברה ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
את  לתּקן הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמדרס,

טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד ְְְְִִִֶַַָָָָָהראׁשֹונה
.·È ונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה

זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו אבד, אֹו ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻחציּה
טמאה  מקּבלת החזירּוה, ׁשּנׁשּבר. ּככלי זֹו ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻטהֹורה,
ּכלי  מּׁשברי אחד ּכלי לעֹוׂשה ּדֹומה? זה למה ּולהּבא. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמּכאן

להּבא  טמאה ּומקּבל טהֹור, ׁשהּוא - .ׁשּנטמא ְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ
.‚È ּוׁשּתי ארּכה נׁשארה אם - אבריה ׁשּנתּפרקּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמּטה

מּטּמאין  אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה אֹו מּפני ּכרעים, , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
עליהן. וליׁשן לּכתל לסמכן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשראּויין

.„È,אברים אברים הטּבילּה אם - ּכּלּה ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻּומּטה
.טהֹורה  ְָ

.ÂË טהֹור ּבחבליה, הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את .המפרק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה'תשע"ג  מרחשון י' שישי יום

כז  ¤¤ּפרק
מדרס;‡. טמאה מּצּדּה, ׁשּפתחּה ּתבה הן: ּתבֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש

ּבמּדה והּבאה מת; טמא טמאה מּלמעלה, [מחזיקה ּפתחּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
סאה] מּכלּום.מ' טהֹורה ,ְְִָ

ערבֹות·. ּתׁשעת [קערות]ׁשלׁש ועד לּגין מּׁשני ערבה הן: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָֹֻ
מת; טמא טמאה ּוׁשלמה, מדרס; טמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָקּבין

מּכלּום. טהֹורה ּבמּדה, ְְְְִִַָָָָוהּבאה
ּכּקּתדרה‚. העׂשּויה הן: עגלֹות כסא]ׁשלׁש טמאה [- , ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

אבנים, וׁשל מת; טמא טמאה ּכמּטה, והעׂשּויה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָמדרס;
מּכלּום. ְְִָטהֹורה

ּתריסין„. מלחמה]ׁשלׁשה טמא [מגיני הּכפּוף, ּתריס הן: ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבּקמּפֹון ּבֹו וׁשּמׂשחקין אימונים]מדרס; שדה טמא [- טמא , ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻ

הערבּיים ודיצת הילדים]מת; בו מּכלּום [שמשחקין טהֹורה , ְְְְִִִִֵַַָָ
אדם, מּמׁשּמׁשי ואינּה ּבלבד, לצּורה עׂשּויה ׁשהיא לפי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
עּקר. ּכל טמאה מקּבל אינֹו אדם, מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻוכל

ּתרּבּוסין‰. משטחים]ׁשלׁשה סּפרים,[- ׁשל הן: עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָֹ
מת; טמא טמא עליו, ׁשאֹוכלין אכלין וׁשל מדרס; ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמא

עליו ׁשאינֹווׁשּׁשֹוטחין לפי - מּכלּום טהֹור הּזיתים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

.Âׁשּלפני הן: ּבסיסֹות לרגלי]ׁשלׁש וׁשּלפני [- הּמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וׁשל  מת; טמא טמא ׁשלחן, וׁשל מדרס; טמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּסֹופרים,

מתחתיו]מגּדל קצת [- ּכמֹו ׁשהּוא לפי - מּכלּום טהֹור , ְְְְְִִִֶָָָ
עליו. מֹוכחת וצּורתֹו ְְִַַַָָָָהּמגּדל,

.Ê וׁשל מדרס; טמאה לׁשכיבה, העׂשּויה הן: מּטֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש
סרגין  וׁשל מת; טמא טמאה זכּוכית, ּכלי ּבּה ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָזּגגין

לפי [אורגים] - מּכלּום טהֹורה הּסבכֹות, את עליה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמסרגין
אדם. מּמׁשּמׁשי ְְִֵֵֶַָָָׁשאינּה

.Áמׁשּפלֹות גדולים]ׁשלׁש טמאה [סלים זבל, ׁשל הן: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ
והּפחלץ מת; טמא טמאה ּתבן, ׁשל מחבלים מדרס; [רשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

קׁשים עבים] ׁשּלֹו ׁשהחבלים לפי - מּכלּום טהֹור ּגמּלים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
ׂשבכים ועיני עליו, ליׁשב ראּוי ואינֹו ועבים [החלל ּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָ

לחבל] חבל וכּיֹוצא שבין ּתבן לקּבל ראּוי ואינֹו הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָרחבים
ּבלבד. חבלים אּלא ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּבֹו,

.Ëמּפצין טמא [מחצלאות]ׁשלׁשה ליׁשיבה, העׂשּוי הן: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
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וׁשל  מת; טמא טמא הּכלים, ּבֹו ׁשּמּניחין צּבעין וׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמדרס;
ּומחּפין ענבים עליו ׁשּנֹותנין מּכלּום [מכסים]ּגּתֹות טהֹור ּבֹו, ְְְֲִִִִִֶַָָָָ

אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן -ְְִֵֵֶַָָָ
.Èחמתֹות עור]ׁשלׁש ּתרמלין[נודות ּוׁשלׁשה [ילקוטים]הן, ְְְֲִֵָָָֹֹֻ

החמת  ׁשעּורן? וכּמה מדרס; טמאין ּכּׁשעּור, המקּבלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהן:
ּכּׁשעּור, מקּבלין וׁשאינן קּבין. חמׁשת והּתרמל קּבין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻארּבעת

מּכלּום. טהֹורֹות הּדג, עֹור וׁשל מת; טמא ְְְְְִִֵֵֵֶַָטמאין
.‡È והעׂשּוי מדרס; טמא לׁשטיח, העׂשּוי הן: עֹורֹות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה

כלים]לתכרי בו וׁשל [לכרוך רצּועֹות וׁשל מת; טמא טמא , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָ
ּכלי. צּורת עליו ׁשאין לפי - מּכלּום טהֹור ְְְְִִִִֵֶַַָָָָסנּדלין,

.·È;מדרס טמא לׁשכיבה, העׂשּוי הן: סדינין ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשלׁשה
מת  טמא טמא לפרכת, צּורֹותוהעׂשּוי וׁשל [ציורים]; ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָֹ

- מּכלּום טהֹור הרֹוקם, מּמּנּו ׁשּיתלּמד ּכדי אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשעֹוׂשין
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶַָָלפי

.‚È הן מטּפחֹות וׁשל ׁשלׁש מדרס; טמאה ידים, ׁשל : ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּמ ּתכריכי וׁשל מת; טמא טמאה ּבני ספרים, נבלי וׁשל ת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן לפי - מּכלּום טהֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלוי,
.„È מּפני והאצּבעֹות הּיד ּבֹו ׁשּמכניסין יד, ּכמֹו העׂשּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹור

כפפות]הּצּנה 'ּפרקלים';[- הּנקרא והּוא ּבהן, וכּיֹוצא וההּזק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
- מדרס טמא ועֹוף, חּיה צּידי ׁשל הן: ּפרקלימין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
מּפני  - מת טמא טמא חגבים, וׁשל עליו; נׁשען ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשהרי

קּיצין וׁשל החגבים; את ּבֹו פירות]ׁשּנֹותנין ׁשּמקּיצין [קוטפי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי - מּכלּום טהֹור הּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבֹו

.ÂËסבכֹות עבה]ׁשלׁש ילּדה[בגד ׁשל אותה הן: [שמורידה ְְֵֶַָָָֹ
עליה] ויושבת זקנהלפעמים וׁשל מדרס; טמאה [אינה , ְְְְִֵֵֶָָָ

אותה] לׁשֹותי מורידה ּבּה לצחק וׁשעֹוׂשין מת; טמא טמאה ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֹ
מּמׁשּמׁשי [שתיינים]ׁשכר ׁשאינּה לפי - מּכלּום טהֹורה , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ָָאדם.
.ÊË מּתכת ׁשל מדרס; טמא אדם, ׁשל הן: סנּדלין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה

מת  טמא טמא ּבהמה, ׁשעםוׁשל ׁשל רך]; צפירה [עץ וׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ראּוי [גומי] ׁשאינֹו ּכלי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו מּכלּום. טהֹור ,ְְְִִֵֶֶָָָָָָ

אּלא  לכ נעׂשה ולא ראּוי ׁשהּוא אֹו למרּכב, אֹו ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹלמׁשּכב
נעׂשה  הּמדרס. מן טהֹור הּוא הרי - אחרת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלמלאכה

עּמּה ּומׁשּמׁש אחרת ּכגֹון [גם]למלאכה היׁשיבה, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבמדרס, הּמּטּמא וכל ּבמדרס; מּטּמא - והרדיד ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהּטּלית
ּכמֹו ּבמדרס, מּטּמא ואינֹו ּבמת ׁשּמּטּמא ויׁש ּבמת. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָמּטּמא
הּטמאֹות, אבֹות ּבׁשאר מּטּמא - ּבמת הּמּטּמא וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּבארנּו.

ּבמׁשקין. ּומּטּמא ּדבריהם; ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבין
.ÊÈקּפֹות מהּוהה[שקים]ׁשלׁש עשאה ׁשּטליּה[בלויה]הן: -] ְְֵֶָָָָֹֻ

הּבריאהעלטלאי] אחר הֹולכין טומאה]הּבריאה, ;[לענין ְְְִִִַַַַַָָ
ׁשוֹות, ׁשּתיהן היּו הּגדֹולה. אחר הֹולכין הּגדֹולה, על ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָקטּנה
נּקבה  ׁשאם אחריה? הֹולכין ּכיצד הּפנימית; אחר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהֹולכין

טהֹורֹות. ׁשּתיהן רּמֹון, ְְְִִֵֶּבמֹוציא
.ÁÈּפנקסּיֹות האּפיפירין[לוחות]ׁשלׁש כתיבה]הן: [לוחות ְִִִִִֵֶָָָֹ

קּבּול  ּבית ּבֹו וׁשּיׁש מדרס; טמא הּספרים, עליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמּניחין
ׁשאין  לפי - מּכלּום טהֹורה וחלקה, מת; טמא טמא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשעוה,

למדרס. ראּוי ואינֹו ּכלי, צּורת ְְְְִִֵַָָָָעליו

כח  ¤¤ּפרק
אחֹוריהן ‡. ׁשּנטמאּו קּבּול, ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל

הגניהםּבמׁשקין  ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא ,[שפתיהם]- ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ
אזניהם שלהם]ולא יד ידיהם[בית ולא מחבת], יד ולא [כגון , ְְְְְֵֵֶֶָֹֹֹ

ּכלי, ׁשל ּתֹוכֹו נטמא הּכלי; ּבׂשפת הּׁשֹוקע האצּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמקֹום
על  אֹו הּכלים, ּכּני על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻנטמאּו
הרי  - המקּבלין הּכלים ידֹות על אֹו אזניהם, על אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהגניהם,
נטמאּו. לא ּכּלֹו, הּכלי אחֹורי ואפּלּו ּוטהֹורין; מנּגבן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹֻזה

והּמרצּופין·. הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי גדולים]אחד ,[שקים ְְְְִִֵֶַַַַַַָ
אפּלּו העץ, ּכלי ואחד והּכסתֹות, הּכרים ּכגֹון העֹור, ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹו

ּומׁשּפלֹות גדולים]קּפֹות אחֹוריהן [סלים נטמאּו אם - ְְְֲִִֵֵֶַֻ
ּתֹוכן. נטמא לא ְְְִִַָָֹּבמׁשקין,

קיבול]ּפׁשּוטי‚. בית ללא ׁשטף[- במקווה]ּכלי המיטהרים -] ְְֵֵֶֶ
ּדפן  לּה ׁשאין והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון למדרס, ראּויין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשאינן

אם [מסגרת] - הּתֹורה מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל -ְְְְִִִִֵַַָָֻ
ּכלי  ּפׁשּוטי אבל ּתֹוכן. נטמא לא ּבמׁשקין, אחֹוריהן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹנטמאּו

הּמּטה, ּכגֹון - למדרס הראּויין עליו,ׁשטף ׁשּיׁשנים והעֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ּבין  אּלא ;ותֹו אחֹורים להן אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּכּסא,
ּכּלֹו. הּכלי נטמא - מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן, ּבהן מׁשקין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנגעּו

ליסטרה וזּומי וׁשמן, יין מּדֹות צלייה]וכן ׁשל [מזלג ּומסננת , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
אם  אּלא ;ותֹו אחֹורים להן אין - יין ׁשל ּומׁשמרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחרּדל,

הּבגדים. ּכמֹו ּכּלן נטמאּו מקצתן, על מׁשקין ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֻנפלּו
הּמלמד„. והּוא החרישה]הּמרּדע, הכוונת לׁשני [מוט יׁש - ְְְְִֵֵֵַַַַַָ

החרחּור  על מׁשקין נפלּו ּכיצד? .ותֹו אחֹורים ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָקצֹותיו
האדמה] לעומק שנכנס הּסמּו[החלק העץ מן נטמא לא -ְִִֵַָָָֹ

וכן  טהֹור; העץ ּוׁשאר ּבלבד, טפחים ׁשבעה אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלחרחּור
הּדרבן על מׁשקין נפלּו החורש]אם אּלא [הברזל נטמא לא , ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹ

וחּוץ  לּׁשבעה חּוץ נפלּו לּדרבן. הּסמּוכין טפחים ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָארּבעה
ולא  ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו קּבּול ּככלי זה הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלארּבעה

ולחּוץ. מּגעֹו מּמקֹום אּלא ְְְִִֶַַָָָנטמא
נטמא ‰. לא - ּבמׁשקין מהן אחד ׁשּנטמא ּכיס, ּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכיס

אבל  ׁשוין. ׂשפתֹותיהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו.
החיצֹון; נטמא - הּפנימי ונטמא עֹודף, החיצֹון היה ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָאם
ּכ ּובין ּכ ּבין - ּובּׁשרץ הּפנימי. נטמא לא החיצֹון, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנטמא

חברֹו נטמא לא מהן, אחד נטמא אם -. ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ
.Âרבע אחד [הקב]החֹוקק ּבעץ רבע מהן וחצי אחד ונטמא , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכיצד? אחד. עץ ׁשהן ּפי על אף הּׁשני, נטמא לא - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבמׁשקין
וחצי  טמא, ואחֹוריו הרבע - הרבע ּבתֹו טמאין מׁשקין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹנגעּו
הרבע  חצי - מּתֹוכֹו הרבע ּבחצי נגע טהֹור; ואחֹוריו ֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרבע
מטּביל, ּוכׁשהּוא טהֹורין. ואחֹוריו והרבע טמאים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹואחֹוריו
הרבע  חצי אחֹורי אֹו הרבע, אחֹורי נטמאּו הּכל. את ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹמטּביל
את  חֹולקין ׁשאין טמא; הּכל אחֹורי הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבמׁשקין

ֲִַָהאחֹורים.
.Ê[קומקום]קמקּומֹוס- מרּתיח והיה טמאין, אחֹוריו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ

וחזרּו ּבאחֹוריו ונגעּו מּתֹוכֹו מׁשקין יצאּו ׁשּמא חֹוׁששין ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָאין
לתרּומה. טהֹורין ׁשּבתֹוכֹו הּמׁשקין הרי אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלתֹוכֹו,
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ּדסּייען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zFewn zFkld¦§¦§
ואחר  מקוה ּבמי טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור יטהר. ְְְִִִִֵֵַָָָּכ

א  ּפרק
הלכות מקוואות 

¤¤
ּכלים ‡. ּבין אדם, ּבין - הּטמאין ּבטמאה ּכל ׁשּנטמאּו ּבין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ

ּדבריהם  ׁשל ּבטמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּתֹורה, ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻחמּורה
ּבטבילה [מדרבנן] אּלא טהרה, להם אין הּנקוין - ּבמים ְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ְַַַּבּקרקע.
מן ·. ּבגדים וכּבּוס ּבׂשר רחיצת ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

ׁשּנאמר  וזה ּבמקוה; הּגּוף ּכל טבילת אּלא אינן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּטמאֹות,
והּוא  ּגּופֹו. ׁשּיטּבל ּכלֹומר ּבּמים", ׁשטף לא "וידיו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּבזב
אצּבעֹו מראׁש חּוץ ּכּלֹו טבל ׁשאם הּטמאֹות, לׁשאר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהּדין
על  אף - האּלה הּדברים וכל ּבטמאתֹו. הּוא עדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהּקטּנה,

הּׁשמּועה מּפי ׁשהם רבינו]ּפי "ּבּמים [ממשה נאמר הרי , ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
אב ּבנין הערב"; עד וטמא לימוד]יּובא הּטמאים,[- לכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּמים. ִֶַַָׁשּיבֹואּו
מּכלי ‚. חּוץ ּבמקוה, טהרה להן יׁש - ׁשּנטמאּו הּכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

הּמּפץחרׂש וכן זכּוכית; מחצלת]ּוכלי נאמר [- חרׂש, ּוכלי . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
חּברֹו אפּלּו ׁשבירה. אּלא טהרה לֹו אין - תׁשּברּו" "ואתֹו ְְְְֲֳִִִִֵֶָָָָֹֹּבֹו
ּגבסים  אֹו סיד מּלאהּו ואפּלּו ּבמסמר, קבעֹו ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָּבּקרקע,

זכּוכית,[גבס] ּוכלי ׁשּיּׁשבר. עד ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
זה. ּבדבר עׂשאּום חרׂש ְְֲִֵֶֶֶָָָּככלי

הּטמא „. ּכל ׁשאר המקּבלים הּכלים ּבכלל אינֹו ֹות;הּמּפץ ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ
ּבּתֹורה  האמּורין עץ ּכלי ּבכלל אינֹו קּבּול, ּכלי ׁשאינֹו ;לפי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

מדרס לטמאת נתרּבה למׁשּכב, ראּוי והּוא [הזב]והֹואיל ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֻ
ּבפרּוׁש, טהרה ולא טמאה לֹו ׁשאין וכיון ּתֹורה; ּדין ְְְְְֳִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּבלבד
מּטהר  ׁשאין ּבמקוה, לטהר יתרּבה לא - לטמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻונתרּבה
טהרה  למּפץ ואין ּבּתֹורה. האמּורין הּכלים אּלא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמקוה

ׁשּיּׁשאר עד קריעתֹו, ׁשּׁשה אּלא על טפחים מּׁשּׁשה ּפחֹות ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ְִָטפחים.

ּבמעין‰. אּלא טהרה לֹו אין - זורמין]הּזב ׁשהרי [שמימיו , ְְֲֳֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבין  הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל חּיים"; "ּבמים ּבֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנאמר

ּבמקוה. אף טֹובלין - ּכלים ּבין ְְְִִִֵֵֶַָָאדם
.Â,ויֹולדת מּנּדה חּוץ - ּבּיֹום טבילתן טבילֹות, חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל

טֹובל  קרי ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
"והיה  ׁשּנאמר: - הּלילה מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהֹול

ער  מּתחּלת לפנֹות והֹול ׁשּטֹובל מלּמד ּבּמים", ירחץ ב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשמׁש. הערב עד ְֲֵֶֶַַַַָהּלילה

.Ê ערם ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל, ּבבת ּכל , ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
הּוא  והרי ראׁשֹו; ׂשער ּכל יטּביל ׂשער, ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
עלתה  ּבבגדיהן, ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכגּופֹו,

ּבהם ּבאין ׁשהּמים מּפני - טבילה דרכם]להן אינן [עוברים , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לבעלּה. מּתרת ּבבגדיה, ׁשּטבלה הּנּדה וכן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחֹוצצין.

.Á,נתּכּון לא ואם לטבילה; להתּכּון צרי הּטֹובל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל

לחּלין טבילה לֹו לקדשים]עלתה ׁשּטבלה [ולא נּדה אפּלּו . ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֻ
הרי  - להקר ירדה אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפלה ּכגֹון ּכּונה, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבלא
טהֹורה, אינּה - וקדׁשים לתרּומה אבל לבעלּה; מּתרת ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻזֹו

ּבכּונה. ׁשּתטּבל ְְִֶַַָָֹעד
.Ëנכנסּו אם - הּמים ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת

טהֹור  ּכּלֹו, ּדר מגּנה מים זה הרי הּמקוה, לתֹו הּקֹופץ . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻ
מצווה] לשם שטובל נראה לא ּבּמקוה,[- ּפעמים והּטֹובל .ְְֲִִֵֶַַַַ

מגּנה זה עלי [כנ"ל]הרי יד 'ּכבׁש לחברֹו: והאֹומר . ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
מגּנה  זה הרי .[כנ"ל]ּבּמקוה', ְְֲִֵֶֶֶַֻ

.Èהּסתרים נראים]ּבית שאינם בגוף הּקמטים,[מקומות ּובית ְְִִֵֵַַָָ
ׁשטף  לא "וידיו ׁשּנאמר: הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאינן
להיֹות  צריכין כן ּפי על ואף ּבלבד. הּנראין אברים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָּבּמים",
לפיכ חֹוצץ. ּדבר יהיה ולא הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹראּויין
אּׁשה  ׁשּתהיה ּביתֹו, ּבתֹו אדם ילּמד 'לעֹולם חכמים: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאמרּו
ּכדר טֹובלת האּׁשה ּתטּבל'. ּכ ואחר ּבמים קמטיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמדיחה

ּבנּה את וכמניקה ּכאֹורגת, אריגה ּגדילתּה בעת [כעמידתה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָ
הנקה] .או

.‡È אדם מּבני ׁשּמתּבּיׁשת מּפני ּבנמל, טֹובלת אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
מּפץ לּה הּקיף ואם ּכהגן; טֹובלת וכּיֹוצא [מחצלת]ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלי  ּגּבי על ּתטּבל ולא ּבנמל. טֹובלת להצניעּה, ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבֹו
ּתעלה  ולא מפחדת ׁשהיא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא סל אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחרׂש

טבילה. ְִָָלּה
.·È ּבינם חֹוצץ ּדבר יהיה לא הּכלים, ואחד האדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

האדם  ּבׂשר על מדּבק טיט אֹו ּבצק ׁשהיה ּכגֹון הּמים; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלבין
להם  עלתה ולא ּכׁשהיה, טמא זה הרי - הּכלי ּגּוף על ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

חֹופה.טבילה  החֹוצץ ּדבר היה אם ּתֹורה, את [מכסה]ּדבר ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
והּוא  טבילה. להם עלתה לא - הּכלי רב אֹו האדם ְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֹרב
אינֹו אם אבל להעבירֹו; ורֹוצה עליו, מקּפיד האדם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה
עבר  לא ּבין עבר ּבין לב על אֹותֹו ׂשם ולא עליו, ְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹמקּפיד
היה  אם וכן רּבֹו. את חֹופה ׁשהּוא ּפי על ואף חֹוצץ, אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
עליו. מקּפיד ׁשהּוא ּפי על אף חֹוצץ, אינֹו - מעּוטֹו ְִִִֵֵֶֶַַַָָחֹופה
מקּפיד  היה אם - חֹוצץ ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמּדברי
מעּוטֹו; על ׁשהּוא ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - ְְִִִֶַַַָָָָָֹעליו
את  חֹופה היה אם - החֹוצץ ּדבר וכל רּבֹו. מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּגזרה,
עליו; מקּפיד ׁשאינֹו ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻרּבֹו
היה  ׁשאם אֹומר, נמצאת עליו. הּמקּפיד רּבֹו מּׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּגזרה,
החֹוצצין, מּדברים ּדבר הּכלי ּגּוף על אֹו האדם ּבׂשר ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָעל
והּוא  ּכחרּדל, טּפה אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא וזפת ּבצק ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכגֹון
עליה  מקּפיד אינֹו ואם טבילה; לֹו עלתה לא - עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמקּפיד
הּכלי  רב את חֹופה היה ּכן אם אּלא טבילה, לֹו עלתה -ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האדם, רב ְְֵֶַָָָֹאֹו

ה'תשע"ג  מרחשון י"א קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
לפלּוף‡. ּבאדם: חֹוצצין העין]אּלּו לעין [ליחת ׁשחּוץ ְְְִִִֵֶַָָָ

לעין] מחוץ וגלד[שנדבקת פצע], וסם [ליחת הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַַָ
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ּדסּייען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zFewn zFkld¦§¦§
ואחר  מקוה ּבמי טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור יטהר. ְְְִִִִֵֵַָָָּכ

א  ּפרק
הלכות מקוואות 

¤¤
ּכלים ‡. ּבין אדם, ּבין - הּטמאין ּבטמאה ּכל ׁשּנטמאּו ּבין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ

ּדבריהם  ׁשל ּבטמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּתֹורה, ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻחמּורה
ּבטבילה [מדרבנן] אּלא טהרה, להם אין הּנקוין - ּבמים ְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ְַַַּבּקרקע.
מן ·. ּבגדים וכּבּוס ּבׂשר רחיצת ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

ׁשּנאמר  וזה ּבמקוה; הּגּוף ּכל טבילת אּלא אינן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּטמאֹות,
והּוא  ּגּופֹו. ׁשּיטּבל ּכלֹומר ּבּמים", ׁשטף לא "וידיו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּבזב
אצּבעֹו מראׁש חּוץ ּכּלֹו טבל ׁשאם הּטמאֹות, לׁשאר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהּדין
על  אף - האּלה הּדברים וכל ּבטמאתֹו. הּוא עדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהּקטּנה,

הּׁשמּועה מּפי ׁשהם רבינו]ּפי "ּבּמים [ממשה נאמר הרי , ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
אב ּבנין הערב"; עד וטמא לימוד]יּובא הּטמאים,[- לכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּמים. ִֶַַָׁשּיבֹואּו
מּכלי ‚. חּוץ ּבמקוה, טהרה להן יׁש - ׁשּנטמאּו הּכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

הּמּפץחרׂש וכן זכּוכית; מחצלת]ּוכלי נאמר [- חרׂש, ּוכלי . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
חּברֹו אפּלּו ׁשבירה. אּלא טהרה לֹו אין - תׁשּברּו" "ואתֹו ְְְְֲֳִִִִֵֶָָָָֹֹּבֹו
ּגבסים  אֹו סיד מּלאהּו ואפּלּו ּבמסמר, קבעֹו ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָּבּקרקע,

זכּוכית,[גבס] ּוכלי ׁשּיּׁשבר. עד ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
זה. ּבדבר עׂשאּום חרׂש ְְֲִֵֶֶֶָָָּככלי

הּטמא „. ּכל ׁשאר המקּבלים הּכלים ּבכלל אינֹו ֹות;הּמּפץ ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ
ּבּתֹורה  האמּורין עץ ּכלי ּבכלל אינֹו קּבּול, ּכלי ׁשאינֹו ;לפי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

מדרס לטמאת נתרּבה למׁשּכב, ראּוי והּוא [הזב]והֹואיל ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֻ
ּבפרּוׁש, טהרה ולא טמאה לֹו ׁשאין וכיון ּתֹורה; ּדין ְְְְְֳִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּבלבד
מּטהר  ׁשאין ּבמקוה, לטהר יתרּבה לא - לטמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻונתרּבה
טהרה  למּפץ ואין ּבּתֹורה. האמּורין הּכלים אּלא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמקוה

ׁשּיּׁשאר עד קריעתֹו, ׁשּׁשה אּלא על טפחים מּׁשּׁשה ּפחֹות ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ְִָטפחים.

ּבמעין‰. אּלא טהרה לֹו אין - זורמין]הּזב ׁשהרי [שמימיו , ְְֲֳֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבין  הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל חּיים"; "ּבמים ּבֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנאמר

ּבמקוה. אף טֹובלין - ּכלים ּבין ְְְִִִֵֵֶַָָאדם
.Â,ויֹולדת מּנּדה חּוץ - ּבּיֹום טבילתן טבילֹות, חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל

טֹובל  קרי ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
"והיה  ׁשּנאמר: - הּלילה מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהֹול

ער  מּתחּלת לפנֹות והֹול ׁשּטֹובל מלּמד ּבּמים", ירחץ ב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשמׁש. הערב עד ְֲֵֶֶַַַַָהּלילה

.Ê ערם ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל, ּבבת ּכל , ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
הּוא  והרי ראׁשֹו; ׂשער ּכל יטּביל ׂשער, ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
עלתה  ּבבגדיהן, ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכגּופֹו,

ּבהם ּבאין ׁשהּמים מּפני - טבילה דרכם]להן אינן [עוברים , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לבעלּה. מּתרת ּבבגדיה, ׁשּטבלה הּנּדה וכן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחֹוצצין.

.Á,נתּכּון לא ואם לטבילה; להתּכּון צרי הּטֹובל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל

לחּלין טבילה לֹו לקדשים]עלתה ׁשּטבלה [ולא נּדה אפּלּו . ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֻ
הרי  - להקר ירדה אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפלה ּכגֹון ּכּונה, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבלא
טהֹורה, אינּה - וקדׁשים לתרּומה אבל לבעלּה; מּתרת ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻזֹו

ּבכּונה. ׁשּתטּבל ְְִֶַַָָֹעד
.Ëנכנסּו אם - הּמים ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת

טהֹור  ּכּלֹו, ּדר מגּנה מים זה הרי הּמקוה, לתֹו הּקֹופץ . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻ
מצווה] לשם שטובל נראה לא ּבּמקוה,[- ּפעמים והּטֹובל .ְְֲִִֵֶַַַַ

מגּנה זה עלי [כנ"ל]הרי יד 'ּכבׁש לחברֹו: והאֹומר . ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
מגּנה  זה הרי .[כנ"ל]ּבּמקוה', ְְֲִֵֶֶֶַֻ

.Èהּסתרים נראים]ּבית שאינם בגוף הּקמטים,[מקומות ּובית ְְִִֵֵַַָָ
ׁשטף  לא "וידיו ׁשּנאמר: הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאינן
להיֹות  צריכין כן ּפי על ואף ּבלבד. הּנראין אברים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָּבּמים",
לפיכ חֹוצץ. ּדבר יהיה ולא הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹראּויין
אּׁשה  ׁשּתהיה ּביתֹו, ּבתֹו אדם ילּמד 'לעֹולם חכמים: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאמרּו
ּכדר טֹובלת האּׁשה ּתטּבל'. ּכ ואחר ּבמים קמטיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמדיחה

ּבנּה את וכמניקה ּכאֹורגת, אריגה ּגדילתּה בעת [כעמידתה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָ
הנקה] .או

.‡È אדם מּבני ׁשּמתּבּיׁשת מּפני ּבנמל, טֹובלת אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
מּפץ לּה הּקיף ואם ּכהגן; טֹובלת וכּיֹוצא [מחצלת]ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלי  ּגּבי על ּתטּבל ולא ּבנמל. טֹובלת להצניעּה, ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבֹו
ּתעלה  ולא מפחדת ׁשהיא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא סל אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחרׂש

טבילה. ְִָָלּה
.·È ּבינם חֹוצץ ּדבר יהיה לא הּכלים, ואחד האדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

האדם  ּבׂשר על מדּבק טיט אֹו ּבצק ׁשהיה ּכגֹון הּמים; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלבין
להם  עלתה ולא ּכׁשהיה, טמא זה הרי - הּכלי ּגּוף על ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

חֹופה.טבילה  החֹוצץ ּדבר היה אם ּתֹורה, את [מכסה]ּדבר ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
והּוא  טבילה. להם עלתה לא - הּכלי רב אֹו האדם ְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֹרב
אינֹו אם אבל להעבירֹו; ורֹוצה עליו, מקּפיד האדם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה
עבר  לא ּבין עבר ּבין לב על אֹותֹו ׂשם ולא עליו, ְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹמקּפיד
היה  אם וכן רּבֹו. את חֹופה ׁשהּוא ּפי על ואף חֹוצץ, אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
עליו. מקּפיד ׁשהּוא ּפי על אף חֹוצץ, אינֹו - מעּוטֹו ְִִִֵֵֶֶַַַָָחֹופה
מקּפיד  היה אם - חֹוצץ ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמּדברי
מעּוטֹו; על ׁשהּוא ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - ְְִִִֶַַַָָָָָֹעליו
את  חֹופה היה אם - החֹוצץ ּדבר וכל רּבֹו. מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּגזרה,
עליו; מקּפיד ׁשאינֹו ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻרּבֹו
היה  ׁשאם אֹומר, נמצאת עליו. הּמקּפיד רּבֹו מּׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּגזרה,
החֹוצצין, מּדברים ּדבר הּכלי ּגּוף על אֹו האדם ּבׂשר ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָעל
והּוא  ּכחרּדל, טּפה אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא וזפת ּבצק ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכגֹון
עליה  מקּפיד אינֹו ואם טבילה; לֹו עלתה לא - עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמקּפיד
הּכלי  רב את חֹופה היה ּכן אם אּלא טבילה, לֹו עלתה -ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האדם, רב ְְֵֶַָָָֹאֹו

ה'תשע"ג  מרחשון י"א קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
לפלּוף‡. ּבאדם: חֹוצצין העין]אּלּו לעין [ליחת ׁשחּוץ ְְְִִִֵֶַָָָ

לעין] מחוץ וגלד[שנדבקת פצע], וסם [ליחת הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַַָ
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רפואי] וגלדי [חומר ׁשעליה, והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָיבׁש
והּמלמּולין  הּצּפרן, ׁשּתחת טיט אֹו ּובצק ּבׂשרֹו, ׁשעל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹצֹואה

בצק] הּיון[שיירי וטיט הּגּוף, עבה]ׁשעל הּיֹוצרין [- וטיט , ְְְִִִֵֶַַַַָ
חרס] כלי אפּלּו[יוצרי ּתמיד ׁשם הּנמצא ּדרכים ׁשל וטיט ,ְְְֲִִִִִֶַָָָָ

ּכׁשהּוא  - הּטיט ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אּלּו ּכל - החּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָּבימֹות
חֹוצץ. יבׁש, ּוכׁשהּוא ּבּמים; נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלח

ּוׂשרף ·. הּתּות, ּוׂשרף והּדם, והחלב, והּדבׁש, ְְְְְְְֶַַַַַַַָָָהּדיֹו,
חֹוצצין; יבׁשין, - החרּוב ּוׂשרף הּׁשקמה, ּוׂשרף ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּתאנה,
יבׁשין, ּבין לחין ּבין - הּׂשרפין ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אינן ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלחין,

ׁשּנסרחֹוצצין  והּדם חֹוצץ.[נדבק]. לח, אפּלּו - ּבּבׂשר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
המדלּדלים והּבׂשר נפרדו]האבר לא אך מהגוף ,[נתלשו ְְְִֵַַָָָָָֻ

ְִחֹוצצין.
ּתחּלה ‚. ׁשּתדיח עד חֹוצץ, - ּבאּׁשה הּסתרים ׁשהּזעה ּבית ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
ּבפנ  אבל חֹוצץ.ּבנׂשּואה; אינֹו מקּפדת, ואינּה הֹואיל - ּויה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

והּקׂשקּׂשין[תחבושת]האגד„. הּמּכה, ּגּבי [מתכות]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
והּׁשירים הּׁשבר, ּגּבי והּקטליֹות [שרשראות]ׁשעל והּנזמים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבּבׂשר,[מחרוזות] ּודבּוקין חזקין ׁשהן ּבזמן - ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּטּבעֹות
חֹוצצין. אינן רפין, ׁשהן ּובזמן ְְְִִִִֵֵֶַָָחֹוצצין;

הּנׁשים ‰. ׁשּקֹוׁשרֹות והרצּועֹות ּפׁשּתן, וחּוטי הּצמר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָחּוטי
הּמים  ּבין מבּדילין ׁשהן מּפני חֹוצצין, - לנֹואי ראׁשיהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָעל

הּגּוף  ׁשהּמים ּובין מּפני חֹוצצין, אין - ׂשער חּוטי אבל . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
רפין. ׁשאינן ּפי על אף ּבהם ִִִֵֶֶַַָָָָּבאין

.Â;ּפׁשּתן ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אין - ׁשּבּצּואר לפי חּוטין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
חבקין אבל ּבהן. עצמּה חֹונקת אּׁשה [תכשיטים]ׁשאין ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

חֹונקת  ׁשהיא לפי חֹוצצין; - וענקים קטליֹות ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּצּואר,
ּבׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ּבהן, ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָעצמּה

.Êקלקין ונעׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל סבך]ׂשער וכן [- , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
חֹוצצין. - הּזקן ְְִִֵַָָקלקי

.Á;חֹוצץ נראה, ׁשהּוא ּבזמן - ּבאדם ּתחּוב ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָחץ
על  אף לערב, ּבתרּומתֹו ואֹוכל טֹובל - נראה ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּובזמן

טמא  חץ ׁשהּוא -ּפי וטבל טמאה, טּבעת ׁשּבלע מי וכן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבמּגעּה; נטמא ׁשּטבל, אחר הקיאּה ואם טהֹור; זה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ולא  מטּמאין אינן החי, ּבגּוף הּבלּועים ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּכבר

צרֹורֹות נכנסּו אדמה]מּטּמאין. רגליו [רגבי ּבסדקי וקיסמין ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָ
חֹוצצין. ְְִִַָמּלמּטה,

.Ëּורטּיה מלּוגמא, תחבושות]אס ּפלֹונית, ּבית [מיני ׁשעל ְְְְְִִִֵֶַָָ
הּמים, ׁשּיּכנסּו צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חֹוצצין; - ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּסתרים
ּכמֹו חֹוצץ, ּדבר עליהן יהיה ולא ראּויין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹצריכין
וראׁשן  לּמּכה חּוץ ׂשערֹות ׁשּתי אֹו ׂשערה ּבֹו היתה ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבארנּו.
ׁשהיּו אֹו ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבקין ׁשהיּו אֹו לּמּכה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻמדּבק
חֹוצצין. אּלּו הרי - מּלמעלה עיניו ּבריסי ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָּבֹו

.È רגליו ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל חֹוצץ.לא אינֹו טבל, ואם ; ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
.‡È,ּבטמאתן הן הרי - והטּבילן ּובכלים, ּבאדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֻהאֹוחז

ׁשּמא  ּגזרה, הּמים; ּבהן ׁשּבאּו עד ידיו ׁשרּפה ּפי על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָואף
על  ּתחּלה, ּבמים ידיו הדיח ואם ירּפה. טבילה לא להן .תה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

.·Èלּה עלתה לא - וטבלה לאחֹוריה, ּבנּה ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּמפׁשלת

ונדּבק  ּבידֹו, אֹו הּתינֹוק ּברגלי היה טיט ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָטבילה;
נפל  ׁשעלתה ואחר וחצץ, טבילה, ּבׁשעת .ּבאּׁשה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ

.‚Èׁשּקפצה אֹו ּבפיה, ׂשערּה ׁשּנתנה אֹו[הידקה]נּדה ידּה, ְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ
ּבׂשפתֹותיה בחוזק]ׁשּקרצה לזו זו ּבצק [הדביקם ׁשּנמצא אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָ

טבלה. לא ּכאּלּו - ׁשּניה ּבין עצם ׁשּנמצא אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבׂשפתֹותיה,
- וטבלה וירדה ּבפיה, מעֹות נתנה הּטמאים. ׁשאר ְְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָוכן

ּגב על טמאה היא והרי נּדה, מּטמאת מחמת]טהרה רּקּה;[- ְְֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻ
הּדין  וכן הּנּדה. ּברק ׁשּנגע ּכמי לטמאה, ראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻונמצאת

ְָּבזב.
.„Èקלקי ּבאדם: חֹוצצין ׁשאין -]ואּלּו שערות הראׁש[סבך ְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ

ולפלּוף ׁשּבאיׁש, הּסתרים ּובית הּׁשחי ׁשּבעין,[ליחה]ּובית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וצֹואה  ּבׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ולכלּוכי הּמּכה, ׁשהעלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוגלד
והּוא  הּקטן, ּוכׁשּות המדלּדלת, וצּפרן הּצּפרן, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּתחת

ּבׂשרֹו ׁשעל הּדק קטן]הּׂשער ילד חֹוצצין.[של אין אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ
.ÂË- אחד קׁשר ּכאחת קׁשּורין ׁשהיּו יתר אֹו ׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתי

וׂשע  ּבהן. ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, אחת אינן רה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אם  אבל עליה; מקּפיד ׁשּיהיה והּוא, חֹוצצת; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקׁשרה,
ׂשערֹו רב ׁשּיהיה עד טבילה, לֹו עלתה עליה, מקּפיד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

עצמּה ּבפני נימא נימא ויראה קׁשּור, הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ואינֹו טבילה, לענין חׁשּוב הּוא ּכגּופֹו אדם ׁשל ׁשּׂשערֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלי,
ּפי  על אף אּלא הּׂשער'; 'רב ׁשּנאמר ּכדי עצמֹו ּבפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּכגּוף
עליו, מקּפיד אינֹו אם - נימא נימא קׁשּור ראׁשֹו ׂשער ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּכל
ּגּופֹו, על אחר לחֹוצץ נצטרף ּכן אם אּלא טבילה, לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלתה
ׁשּיׁש הּטמאין ׁשאר ואחד הּנּדה, ואחד ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

ׂשער. ְֵָָֹּבראׁשם
.ÊË ואחר ׂשערּה, חֹופפת האּׁשה ׁשּתהיה היא, עזרא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתּקנת

ּתטּבל  ּתכף ּכ מּיד, ותטּבל ּבּלילה לחף לּה אפׁשר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
החלי  מּפני אֹו הּדחק, ּוב ׁשעת מׁשּבח. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻלחפיפה

ׁשּבת. למֹוצאי וטֹובלת ׁשּבת, ּבערב אפּלּו חֹופפת -ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
.ÊÈּבאֹותֹו אם - חֹוצץ ּדבר עליה ונמצא ועלתה, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָטבלה

אּלא  ׁשנּיה, ּפעם לחף צריכה אינּה טבלה, ׁשחפפה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּיֹום
ׁשנּיה  ּפעם לחף צריכה לאו, ואם ּבלבד. וטֹובלת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹוזרת

.ולטּבל  ְְִֹ
.ÁÈּבנתר אּׁשה ּתחף חפיפה]לא מק [אבן ׁשהּוא מּפני ּטף , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבאהלה[מנתק] ולא הּׂשער, מסר[אלון]את ׁשהּוא מּפני , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מסבך] חּמה[- ּבחּמי ואפּלּו ּבחּמין, אּלא הּׂשער; [-את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּומסלסלין שמש] הּׂשער את מיּׁשרין ׁשהחּמין מּפני -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּומבלּבלין [מפרידים] הּׂשער, את מקּבצין הּצֹונין אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאֹותֹו.

ּומתקּׁשר. ְִֵַאֹותֹו
.ËÈלּה עלתה לא - וטבלה לבנּה, ּתבׁשיל ׁשּנתנה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנּדה

ידּה ׁשעל הּׁשמנּונית מּפני .טבילה, ְְְִִִֵֶַַַָָָ
.Î ׁשלׁשה ּבתֹו - וטבלה ּדם, והֹוציאה ּבׂשרּה ְְְְְְְִָָָָָָָָָֹׂשרטה

הרי  ימים, ׁשלׁשה לאחר חֹוצץ; הּׂשריטֹות מקֹום אין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹימים,
ׁשעל  ּכּגלד ׁשם, קֹופה ׁשהּדם מּפני חֹוצץ, הּׂשריטֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום

הּמּכה  יבׁש,ּגּבי היה אם חֹוצץ. אינֹו - ׁשּבעין לפלּוף וכן . ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
להֹוריק ׁשהתחיל ירוק]והּוא צבע ּבנּדה.[- חֹוצץ , ְְְְִִִִֵֶָ

.‡Îׁשּבעין בעין]ּכחל שנותנת כחול חֹוצץ;[צבע אינֹו , ִֵֵֶַַָֹ
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ּפֹורחֹות עיניה היּו ואם חֹוצץ. העין, ּגּבי [עוצמת ׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
תמיד] חֹוצץ.ופותחת אינֹו העין ּגּבי על אף ,ִֵֵֵַַַַָ

.·Î לא - ּביֹותר עיניה ׁשעצמה אֹו ּביֹותר, עיניה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹּפתחה
טבילה  לּה טהרֹות;עלתה לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

ּתבׁשיל  ׁשּנתנה ּפי על אף מּתרת. לבעלּה, להּתירּה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻאבל
ּכחל, עיניה ּגב על ׁשהיה אֹו יׁשן, ׂשרט ּבּה ׁשהיה אֹו ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלבנּה,
לבעלּה; מּתרת זֹו הרי - אֹותן עצמה אֹו עיניה ּפתחה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻּובין
מּדבריהם, אּלא אינן ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
החֹוצץ  וכל ּגזרּו. לא ּבעילה לענין ּגזרּו, טהרֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּולענין

טהרֹות, לענין טמאֹות ּבׁשאר חֹוצץ - לטהרֹות (ıˆÂÁÂּבנּדה ְְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ
(‰ÏÈ·Ë ˙Ú˘· טבילה.·‚¯ ּבׁשעת ּבבגד ְְְְִִֵֶֶַָוחֹוצץ

.‚Î ּפי על אף - חֹוצץ ּדבר עליו ונמצא ועלה, ׁשּטבל, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
עד  ּבטמאתֹו, הּוא הרי הּיֹום, ּכל הּמין ּבאֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּנתעּסק
טבילה'; קדם עלי זה היה ׁשּלא ּבוּדאי אני 'יֹודע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּיאמר:
ׁשּתדע  עד טמאתֹו, על טמא העמד טמא, והחזק ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻהֹואיל

ׁשּטהר  .ּבוּדאי ְֶַַַָ

ג  ¤¤ּפרק
ּבהן ‡. וכּיֹוצא והחמר, הּזפת, ּבכלים: חֹוצצין הּזפת ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית בתוכן]ׁשּבכֹוס חֹוצצין;[- , ְְְְִִִִֶֶָ
מּבית  אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוצצין. אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומאחֹוריהן,
מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין - הּבית מּבעל אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאּמן;

הּזפ  ׁשּבתמחּויחֹוצצין. גדולה]ת ּכ[קערה ּבין - וׁשּבקערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
חֹוצצין. - האּמן מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ,ּכ ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻּובין

בושם]הּמר·. דיו]והּקֹומֹוס[מין ממרכיבי ּבכֹוס [אחד ּבין - ְְֵַַֹ
מּבית  ּבין הּבית מּבעל ּבין ּוקערה, ּבתמחּוי ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּוצלֹוחית
וכּיֹוצא  חמר אֹו זפת היה חֹוצצין. - ּכ ּובין ּכ ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהאּמן,

הּדרּגׁש ועל הּׁשלחן, ועל הּטבלה, על קטן]ּבהן אם [כסא - ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֻ
הּבלּוסין  ועל עליהן; מקּפיד ׁשהּוא מּפני חֹוצצין, - נקּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהיּו

עליהן.[מלוכלכים] מקּפיד ׁשאינֹו מּפני חֹוצצין, אינן -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ
אינן ‚. עני, ׁשל ועל חֹוצצין; הּבית, ּבעל מּטֹות על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו

זּקקין ׁשל ועל חֹוצץ; הּבית, ּבעל אּכף ועל [נודות חֹוצצין. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֻ
הּמרּדעתעור] על חֹוצץ. אינֹו חמור], של צדדין[- [-מּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ

אורכה] לכל היא חֹוצץ.החציצה ,ֵ
חכמים „. ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מלּבּוׁשן  על מקּפידין ׁשהן מּפני חֹוצץ, אחד מּצד אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּצד  חֹוצץ; צדדין, מּׁשני - הארץ עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ  אינֹו .אחד, ֵֵֶָ
מפּסלי ‰. וׁשל יֹוצרין, וׁשל זּפתין, ׁשל מטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהיּו

ענפים][אילנֹות חֹוצצין.כורתי אינן - ְִִֵָָ
.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדֹו על ּדם ׁשהיה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטּבח

.מקּפיד  ְִַ
.Êרבב בבגד]מֹוכר שנבלע דבר כל ּבגדֹו,[- על רבב ׁשהיה ְְְִֵֶַָָָָ

והיה  רבב, מֹוכר הּטּבח היה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצץ; ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאינֹו
ׁשהם  מּפני חֹוצץ, אם ספק זה הרי - ּורבב ּדם ּבגדֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָעל
ואינֹו היא מלאכּתֹו ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו אֹו מקּפיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַׁשנים

ְִַמקּפיד.

.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
- הּספסל על חֹוצץ. אינֹו ּומּלמּטה, חֹוצץ; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמּלמעלה,

חֹוצץ  אינֹו מּלמּטה, חֹוצץ; הּצדדין, מן אֹו .מּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
.Ëהמכּבׁשין וׁשּבקתדרה ׁשּבכּסא צֹואה -[יבשים]לכלּוכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

אינן  - הּצדדין מן ּבין מּלמּטן ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
ׁשמרים  לכלּוכי אבל אֹותם. מעבירין ׁשהּמים מּפני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָחֹוצצין,

ׁשּבּׁשיר והּמֹו וׁשּבּצלֹוחית, וׁשּבּזּוג [תכשיט]ׁשּבּכֹוס ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
יד[פעמון] ׁשעל והּבצק והּטיט קת], יד [- וׁשעל הּקרּדם ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹֻ

חֹוצצין. - ְְִֵַַָהּמגרפה
.Èוכּיֹוצא ּדבר ּובחמר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ּבכלים, חֹוצצין ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבהן
ּבהן  וכּיֹוצא ּבחמר אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפיכ

ׁשּבארנּו ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא ׁשאינֹו- ּפי על אף , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכל  אּלא הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקּפיד.

זה. ּבדבר ׁשוין ְִִֵֶַָָָהּכלים
.‡Èּכדרּכן ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות [-ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לתוכו] נכנסים לא מרקןוהמים ולא ּכדרּכן ׁשהכניסן אֹו [לא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
לגמרי] עלתה הכניסם לא - ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו ,ְְְְִֶֶֶֶַָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.·È מּפני טבל, לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה, ּפיו ׁשהפ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכלי

ּבֹו נכנסין ׁשאינן מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאין
צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו עד טבילה, לֹו עלתה לא - ׁשּיּטּנּו ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעד

.‚Èאינֹו - האמצע מן ורחב ּומּכאן, מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלי
צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד .טהֹור, ִֶֶַַַָ

.„È ׁשּיּטּנה עד טהֹורה, אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה על צלֹוחית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ִָצּדּה.

.ÂËלדיו]קלמרין מּצּדּה[כלי ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה, אינּה - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּבּה לעקמּומית הּמים ׁשּיּכנסּו .ּכדי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

.ÊËהּׁשיר ׁשהיה ונטמא,[תכשיט]ּבהמה רפּוי עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו אֹותֹו .[בצווארה]מטּבילין ְְִִִַ

.ÊÈהּקמקמּוס את יטּביל אּלא [קומקום]ולא ׁשּבֹו, ּבּפחמין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ
ׁשפׁשף. ּכן ְִִֵֵאם

.ÁÈ טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין, מלא ׁשהּוא .ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ
ּכאחת, טהֹורין והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים, מלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָהיה
אכלין  ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו טהרה, להן יׁש ׁשהּמים ְְְְְֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמּפני
הן  ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין רגלים, מי מלא הּכלי היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּומׁשקין.

חּטאת מי ּבֹו היה אדומה]מים. פרה הּכלי [- רב היה אם - ְִִִֵַַַָָָָָֹ
זה  הרי - ׁשּבתֹוכֹו חּטאת מי על מקוה מי ׁשּירּבּו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפנּוי,
ׁשאר  הן ּוכאּלּו ּבטמאתֹו, הּוא עדין - לאו ואם ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻטהֹור;

הּמקוה. מי ּובין הּכלי ּגּוף ּבין ׁשחֹוצצין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַמׁשקין
.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

ּפנּוי, הּכלי רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֹחלב,
מּדבריהם  ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכדי

לא [מדרבנן] מׁשקין, ׁשאר אֹו אדם יין ּבֹו היה אם אבל .ְְֲִִִַַָָָָָֹֹ
טבילה. לֹו ְְִָָָעלתה

.Îטיט [כד]לגין ּפיו על ונתן טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ואם [לח]טֹופח טהֹור; - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט והיה , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ
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ּפֹורחֹות עיניה היּו ואם חֹוצץ. העין, ּגּבי [עוצמת ׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
תמיד] חֹוצץ.ופותחת אינֹו העין ּגּבי על אף ,ִֵֵֵַַַַָ

.·Î לא - ּביֹותר עיניה ׁשעצמה אֹו ּביֹותר, עיניה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹּפתחה
טבילה  לּה טהרֹות;עלתה לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

ּתבׁשיל  ׁשּנתנה ּפי על אף מּתרת. לבעלּה, להּתירּה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻאבל
ּכחל, עיניה ּגב על ׁשהיה אֹו יׁשן, ׂשרט ּבּה ׁשהיה אֹו ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלבנּה,
לבעלּה; מּתרת זֹו הרי - אֹותן עצמה אֹו עיניה ּפתחה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻּובין
מּדבריהם, אּלא אינן ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
החֹוצץ  וכל ּגזרּו. לא ּבעילה לענין ּגזרּו, טהרֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּולענין

טהרֹות, לענין טמאֹות ּבׁשאר חֹוצץ - לטהרֹות (ıˆÂÁÂּבנּדה ְְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ
(‰ÏÈ·Ë ˙Ú˘· טבילה.·‚¯ ּבׁשעת ּבבגד ְְְְִִֵֶֶַָוחֹוצץ

.‚Î ּפי על אף - חֹוצץ ּדבר עליו ונמצא ועלה, ׁשּטבל, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
עד  ּבטמאתֹו, הּוא הרי הּיֹום, ּכל הּמין ּבאֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּנתעּסק
טבילה'; קדם עלי זה היה ׁשּלא ּבוּדאי אני 'יֹודע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּיאמר:
ׁשּתדע  עד טמאתֹו, על טמא העמד טמא, והחזק ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻהֹואיל

ׁשּטהר  .ּבוּדאי ְֶַַַָ

ג  ¤¤ּפרק
ּבהן ‡. וכּיֹוצא והחמר, הּזפת, ּבכלים: חֹוצצין הּזפת ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית בתוכן]ׁשּבכֹוס חֹוצצין;[- , ְְְְִִִִֶֶָ
מּבית  אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוצצין. אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומאחֹוריהן,
מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין - הּבית מּבעל אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאּמן;

הּזפ  ׁשּבתמחּויחֹוצצין. גדולה]ת ּכ[קערה ּבין - וׁשּבקערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
חֹוצצין. - האּמן מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ,ּכ ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻּובין

בושם]הּמר·. דיו]והּקֹומֹוס[מין ממרכיבי ּבכֹוס [אחד ּבין - ְְֵַַֹ
מּבית  ּבין הּבית מּבעל ּבין ּוקערה, ּבתמחּוי ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּוצלֹוחית
וכּיֹוצא  חמר אֹו זפת היה חֹוצצין. - ּכ ּובין ּכ ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהאּמן,

הּדרּגׁש ועל הּׁשלחן, ועל הּטבלה, על קטן]ּבהן אם [כסא - ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֻ
הּבלּוסין  ועל עליהן; מקּפיד ׁשהּוא מּפני חֹוצצין, - נקּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהיּו

עליהן.[מלוכלכים] מקּפיד ׁשאינֹו מּפני חֹוצצין, אינן -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ
אינן ‚. עני, ׁשל ועל חֹוצצין; הּבית, ּבעל מּטֹות על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו

זּקקין ׁשל ועל חֹוצץ; הּבית, ּבעל אּכף ועל [נודות חֹוצצין. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֻ
הּמרּדעתעור] על חֹוצץ. אינֹו חמור], של צדדין[- [-מּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ

אורכה] לכל היא חֹוצץ.החציצה ,ֵ
חכמים „. ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מלּבּוׁשן  על מקּפידין ׁשהן מּפני חֹוצץ, אחד מּצד אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּצד  חֹוצץ; צדדין, מּׁשני - הארץ עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ  אינֹו .אחד, ֵֵֶָ
מפּסלי ‰. וׁשל יֹוצרין, וׁשל זּפתין, ׁשל מטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהיּו

ענפים][אילנֹות חֹוצצין.כורתי אינן - ְִִֵָָ
.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדֹו על ּדם ׁשהיה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטּבח

.מקּפיד  ְִַ
.Êרבב בבגד]מֹוכר שנבלע דבר כל ּבגדֹו,[- על רבב ׁשהיה ְְְִֵֶַָָָָ

והיה  רבב, מֹוכר הּטּבח היה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצץ; ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאינֹו
ׁשהם  מּפני חֹוצץ, אם ספק זה הרי - ּורבב ּדם ּבגדֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָעל
ואינֹו היא מלאכּתֹו ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו אֹו מקּפיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַׁשנים

ְִַמקּפיד.

.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
- הּספסל על חֹוצץ. אינֹו ּומּלמּטה, חֹוצץ; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמּלמעלה,

חֹוצץ  אינֹו מּלמּטה, חֹוצץ; הּצדדין, מן אֹו .מּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
.Ëהמכּבׁשין וׁשּבקתדרה ׁשּבכּסא צֹואה -[יבשים]לכלּוכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

אינן  - הּצדדין מן ּבין מּלמּטן ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
ׁשמרים  לכלּוכי אבל אֹותם. מעבירין ׁשהּמים מּפני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָחֹוצצין,

ׁשּבּׁשיר והּמֹו וׁשּבּצלֹוחית, וׁשּבּזּוג [תכשיט]ׁשּבּכֹוס ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
יד[פעמון] ׁשעל והּבצק והּטיט קת], יד [- וׁשעל הּקרּדם ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹֻ

חֹוצצין. - ְְִֵַַָהּמגרפה
.Èוכּיֹוצא ּדבר ּובחמר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ּבכלים, חֹוצצין ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבהן
ּבהן  וכּיֹוצא ּבחמר אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפיכ

ׁשּבארנּו ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא ׁשאינֹו- ּפי על אף , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכל  אּלא הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקּפיד.

זה. ּבדבר ׁשוין ְִִֵֶַָָָהּכלים
.‡Èּכדרּכן ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות [-ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לתוכו] נכנסים לא מרקןוהמים ולא ּכדרּכן ׁשהכניסן אֹו [לא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
לגמרי] עלתה הכניסם לא - ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו ,ְְְְִֶֶֶֶַָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.·È מּפני טבל, לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה, ּפיו ׁשהפ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכלי

ּבֹו נכנסין ׁשאינן מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאין
צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו עד טבילה, לֹו עלתה לא - ׁשּיּטּנּו ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעד

.‚Èאינֹו - האמצע מן ורחב ּומּכאן, מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלי
צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד .טהֹור, ִֶֶַַַָ

.„È ׁשּיּטּנה עד טהֹורה, אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה על צלֹוחית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ִָצּדּה.

.ÂËלדיו]קלמרין מּצּדּה[כלי ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה, אינּה - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּבּה לעקמּומית הּמים ׁשּיּכנסּו .ּכדי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

.ÊËהּׁשיר ׁשהיה ונטמא,[תכשיט]ּבהמה רפּוי עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו אֹותֹו .[בצווארה]מטּבילין ְְִִִַ

.ÊÈהּקמקמּוס את יטּביל אּלא [קומקום]ולא ׁשּבֹו, ּבּפחמין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ
ׁשפׁשף. ּכן ְִִֵֵאם

.ÁÈ טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין, מלא ׁשהּוא .ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ
ּכאחת, טהֹורין והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים, מלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָהיה
אכלין  ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו טהרה, להן יׁש ׁשהּמים ְְְְְֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמּפני
הן  ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין רגלים, מי מלא הּכלי היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּומׁשקין.

חּטאת מי ּבֹו היה אדומה]מים. פרה הּכלי [- רב היה אם - ְִִִֵַַַָָָָָֹ
זה  הרי - ׁשּבתֹוכֹו חּטאת מי על מקוה מי ׁשּירּבּו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפנּוי,
ׁשאר  הן ּוכאּלּו ּבטמאתֹו, הּוא עדין - לאו ואם ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻטהֹור;

הּמקוה. מי ּובין הּכלי ּגּוף ּבין ׁשחֹוצצין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַמׁשקין
.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

ּפנּוי, הּכלי רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֹחלב,
מּדבריהם  ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכדי

לא [מדרבנן] מׁשקין, ׁשאר אֹו אדם יין ּבֹו היה אם אבל .ְְֲִִִַַָָָָָֹֹ
טבילה. לֹו ְְִָָָעלתה

.Îטיט [כד]לגין ּפיו על ונתן טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ואם [לח]טֹופח טהֹור; - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט והיה , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ
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הּיון טיט טּבעת [עבה]היה וכן טבל. לא ּכאּלּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ואם  טהֹורה; - והטּבילּה טֹופח, טיט ׁשל ּבלבנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנתנּה

טבלה. לא ּכאּלּו יון, טיט ְְִִֵָָָָָֹהיה
.‡Î ּבגדי קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

ּבעלי  ּבגדי וק ׁשרי חֹוצצין. עליהן, הקּפיד ואם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַענּיים;
אינן  הּקׁשרים, על מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּבּתים,

הּבגדים נימי וקׁשרי הבגד]חֹוצצין. ׁשּנקׁשרּו[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
וחבט לולאה]מאליהן, ּותפּלה[- ראׁש[תפילין]הּסנּדל, ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלּה הרצּועה ּבבית הרצּועה עם ּדבּוקה ׁשהּקציצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבזמן
ויֹורדת עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה [רצועתו וחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

זזה] החמתאינה ואזני הּתרמל[נוד], וכל [ילקוט]ואזני , ְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
להּתירן. עתיד ׁשאינֹו ּותפרים מּקׁשרים ּבאּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכּיֹוצא

.·Î הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואּלּו
ׁשהם החלּוק לּולאֹות ׁשּבפתחי קׁשרי וכן ּבלּולאֹות, עׂשּויין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ראׁש ׁשל ּותפּלה למּתח, צרי סדין ׁשל וׂשפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבּכתף,
ויֹורדת, עֹולה ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה, ׁשאינּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבזמן

אֹותן,[רצועה]וׁשנץ ׁשּקׁשר הּבגדים נימי וקׁשרי סנּדל, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּולמתחן. לגּלֹותן עתיד ׁשהּוא מּמקֹומֹות ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוכן

ּגת ׁשל היין]הּסּלין ּבד[בית השמן]וׁשל היּו[בית אם - ְִִֶֶַַַַָ
לחטט צרי לנער.[לנקותם]חזקים, צרי רפים, היּו ואם ; ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָֹ

ּבהן. הּמים ׁשּיבֹואּו צריכים עֹור, ׁשל והּכסת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּכר
.‚Î והאּמּוםּכסת והּכּדּור, בדים]עגּלה, ממולא ,[עוד ְְֲִֶֶַַָָֻ

לחללן. הּמים ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן - והּתפּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּקמיע,
סתּום. טֹובל ּולהֹוציא, להכניס ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹזה

.„Î מכּבסיןהּמטּביל ּכׁשהן רטובים]ּבגדים צריכין [ועדיין , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֻ
עד  נגּובין, הטּבילן ׁשּיבעּבעּו; עד  הּמים ּבהן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּכנסּו

מּבעּבּוען. וינּוחּו ְְְְְִִֶַָָׁשּיבעּבעּו
.‰Î לקֹוצן ּכל ועתיד מּצרּכן, יתר ארּכין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ

הּמּדה מקֹום  עד מטּבילן לה]- שצריך ׁשלׁשלת .[- ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
ּגדֹול -]ּדלי מידתה עׂשרה;[- - וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְֲִִַָָָָָָָָ

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, זֹו מּדה עד הּׁשלׁשלת מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמטּביל
.ÂÎ ּכלי- הּכל והטּביל אחרים, ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשהרי  ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
עלתה  הּגדֹול, לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָהּמים

ׁשּבתֹוכֹו לּכלים לא טבילה - והטּביל צּדֹו, על הּטהּו ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ
וכן  הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעלתה
- והטּבילן טמאים , ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור, הּכלי היה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָאם
הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלא
אין  - לקדׁשים אבל לתרּומה. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּבּמה
אֹו ּבסל היּו ואפּלּו ּכלל, טהֹורין ּכלים ּבתֹו ּכלים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמטּבילין

גדול]ּבקּפה ׁשּבארנּו.[שק ּכמֹו ְְְֵֶַָֻ

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. - ּבהן טֹובלין מכּנסין, מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין

מים" להעלֹות "מקוה ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא, מקֹום. מּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אּמה  חכמים, ׁשערּו אחת; ּבבת האדם ּגּוף לכל ּבהן ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָטבילה

ארּבעים  מחזיק הּוא זה וׁשעּור אּמֹות; ׁשלׁש ּברּום אּמה ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹעל
ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים, ְְְִִִֵֵֵֶַָָסאה

לטבילה ·. ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ;ּומּדברי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ
לתֹוכן  ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן מים מקוה אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ׁשּפּסּול  ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים לּגין ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשת
הּוא  ׁשהרי ּבהּקׁש; למדּוהּו ס ֹופרים, מּדברי ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמים
הּמעין  - טהֹור" יהיה מים, מקוה ּובֹור מעין א" ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאֹומר:

ּתפּוסת ּבֹו התערבות]אין ּבידי [- ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם יד ְְְִֵֵַַַָָָֻ
לא  הּמקוה חכמים: אמרּו ׁשאּובין; מים ּכּלן ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדם,
ׁשמים  ּבידי ּכּלֹו להיֹות צרי ואינֹו ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻֻיהיה

ּכׁשר. אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו יׁש אם אּלא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכמעין,
להן ‚. וירדּו לנּגבן, הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?

זה  הרי הּגׁשמים, עֹונת ׁשהיא ּפי על אף - ונתמּלאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּגׁשמים
יכּפה אֹו הּקנקּנים הּנקוים [יהפוך]יׁשּבר והּמים אֹותן, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹ

ּבכלים, היּו האּלּו הּמים ׁשּכל ּפי על ואף לטבילה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשרים
והערה  הּקנקּנים, הגּביּה אם ,לפיכ ּבידֹו. מּלאן לא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהרי

ׁשאּובין. ׁשּבהן הּמים ּכל הרי - ְֲִִֵֶֶַַָָָאֹותן
אחד „. זמן, ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמּניח

אבנ  ּכלי אפּלּו קטּנים, ּכלים ואחד ּגדֹולים וכּיֹוצא ּכלים ים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
- ּגׁשמים מי ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבהן
הּמים  - ׁשברן אֹו ּפיהן, על ּכפין ואם ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהרי
נתמּלאּו; לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנקוין
הּצּנֹור, ּתחת הּכלים ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָׁשחזקת
את  הּמּניח וכן הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח, על ּגזרּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָּפסּולין

עבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר לקראת הּכלים העננים [התאסף ְִִִֵֵֵֶַָָ
לדעּתֹוגשמים] ׁשהרי ּפסּולין, ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

עבים, קּׁשּור ּבׁשעת ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנתמּלאּו.
עבים, ּובאּו עבים, ּפּזּור ּבׁשעת ּבחצר הּניחן מּניח. ְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
לנּגבן. הּגג ּבראׁש ׁשהּניחן ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹונתמּלאּו
ונתקּׁשרּו, וחזרּו ונתּפּזרּו, עבים, קּׁשּור ּבׁשעת הּניחן אם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָוכן
הּמים  ּכפין, אֹו ׁשברן ואם ּכׁשרין. אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָונתמּלאּו

ּכׁשרין. מהם ְְִִִֵֵֶַהּנקוין
ּפי ‰. על אף - מים ונתמּלא ּבּמקוה, עציץ ׁשּׁשכח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּסּיד

רב  ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט, אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
הּמקוה  ונמצא ּבמקֹומֹו, העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּמקוה

ּכׁשר  ּכדי ּכּלֹו הּמקוה, ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ
למלאתם]לחּסמן ׁשּבלע [- ּפי על אף - מים ונתמּלאּו , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָ

מים  אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ולא מימיו, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמקוה
הּנקוין  והּמים הּקנקּנים, יׁשּבר זה הרי - הּקנקּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַֹׁשּבתֹו

ּכׁשר. מקוה ְִֵֵֶֶָמהם
.Â?לּגין ּבׁשלׁשת הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֻּכיצד

ׁשלׁשת  לֹו ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאם
מקוה  אבל ּפסּול. הּכל הרי - לארּבעים והׁשלימּוהּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻלּגין

ּבכד,ׁש וׁשאב ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּכׁשר  זה הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו אּלא וׁשפ עֹוד, ולא . ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

ממּלא  והיה ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש עליֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקוה
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ּתחּתֹון  למקוה וירדּו הּמים, ׁשרּבּו עד לתֹוכֹו ונֹותן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבכלי
ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ְְְֲִֵֵַַַָָָארּבעים

.Êמכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש בדיוק]מקוה ונתן [- , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הרי  - סאה מּמּנּו ּכ אחר ונטל ׁשאּובין, מים סאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלתֹוכֹו
רּבֹו. עד - ּכׁשר והּוא סאה, ונֹוטל סאה נֹותן וכן ּכׁשר; ְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֻזה

.Á,לּגין ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻאין
נגררּו אם אבל הּכלי; מן הּמקוה לתֹו ׁשּיּפלּו [על עד ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָ

לּמקוה הקרקע] וירדּו ונמׁשכּו לּמקוה, חּוץ הּׁשאּובין ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָהּמים
אבל  למחצה; מחצה ׁשּיהּו עד אּלא הּמקוה, ּפֹוסלין אינן -ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ּכׁשר. הּמקוה הּכׁשרים, מן רב היה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאם
וׁשֹואב  ממּלא והיה ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו סאה עׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹו
ׁשהיּו ּבין - לּמקוה ויֹורדין נמׁשכין והּמים לּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָחּוץ
מּדברים  ּבֹו וכּיֹוצא הּסילֹון ּבתֹו אֹו הּקרקע, על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָנמׁשכין
לאלף  הׁשלימֹו ואפּלּו ּכׁשר, - הּמקוה את ּפֹוסלין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאינן

ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה -]סאה; למקווה שנגררו שאובין -] ְְְִִֶֶַָָָ
ּגג  וכן הּכׁשר. מן סאה ארּבעים רב ׁשם היה אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּכׁשרה,

ס  עׂשרים ּבראׁשֹו ּבכתפֹוׁשהיה ּומּלא ּגׁשמים, מי ּומּׁשהּו אה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּופתח  ּפסּול, הּכל ׁשּנמצא מעׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹונתן
ּכׁשר; מקוה זה הרי - אחד למקֹום הּכל ּומׁשכּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּצּנֹור
רב  ׁשם והיה הֹואיל ּכׁשרה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהּׁשאּובה

ּבזה. וכּיֹוצא ְֵֵֶַָָּכׁשר.

.Ë חכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו
ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה', ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻ'ׁשאּובה
יחיד  ּדברי והמׁשכה, רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין; מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה 'ׁשאּובה ּבּסֹוף אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם - זה ּדבר ּולפי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָטהֹורה'.

ּכׁשר.והּמים מקוה זה הרי אחד, למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכל  ׁשהרי ּכׁשרין, מקוֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
מי  ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. ׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמים

זה. ּבדבר מעׂשה ְֲֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
.È ונמׁשכין מי ּבחצר, מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים ּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לעּוקה על [גומא]ויֹורדין מתערבין ׁשהיּו אֹו ׁשּבחצר, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מן [מדריגות]מעלֹות רב אם - לּמערה ויֹורדין הּמערה, ְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

למחצה, מחצה ּפסּול; הּפסּול, מן רב ואם ּכׁשר; ְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשר,
לּמקוה, יּגיעּו ׁשּלא עד ׁשּמתערבין ּבזמן אימתי? ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּפסּול.
מקּלחין  והּפסּולין הּכׁשרין היּו אם אבל ויֹורדין. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָונמׁשכין

ל  ׁשּנפל ידּוע אם - הּמקוה מים לתֹו סאה ארּבעים תֹוכֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּכׁשר; ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ירדּו ׁשּלא עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻּכׁשרין

ּפסּול. לאו, ְִָָואם
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ּבידּה"‡. ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ּבּתֹורה ׁשּנאמר -זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּנֹותן  ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו, הּכֹותב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
אּלא  "וכתב", נאמר לא לּה; לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבידֹו,
ּתּקח  ׁשּלא "ונתן", ּבכתב; אּלא מתּגרׁשת ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהֹודיע

ְֵַָמעצמּה.
אּלּו·. הרי - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר

עדיו  הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין [הם ּכֹותבין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָ
שלו] המסירה ועידי עליו החתומים גם  והם הגט אם שלוחי וכן ;ְִֵ

- לחּתם לעדים ואמר לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאמר
ׁשּירצה. עת ּבכל ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּכֹותבין

עּמֹו‚. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט והּוא וכֹותבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ׁשּזה  ויֹודעין מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
ׁשנים  מקֹום ּבאֹותֹו היּו ואם ּפלֹונית. היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִַָָהּוא
אחד  מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהן ּוׁשמֹות ׁשוים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּׁשמֹותיהן
חברֹו לאׁשת ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהן

עליו. ְִֶָָָָויגרׁשּנה
הּסּכנה„. למות]ּובׁשעת נוטה שהבעל ונֹותנין [כגון ּכֹותבין - ְְְְִִִַַַָָ

ּבכל  הּסֹופר ׂשכר נֹותנת והאּׁשה מּכירין. ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ָמקֹום.

ולעדים:‰. 'ּכתב', לּסֹופר: עצמֹו הּבעל ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי
ּגט  'נכּתב ׁשנים: אֹו ּדין ּבית לֹו ׁשאמרּו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹ'חתֹומּו'.
ּבֹו, וחתמּו עצמן הן וכתבּו 'ּכתֹובּו', להם: ואמר ?'ְְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָלאׁשּת

ּכׁשר  זה וחתמּוהרי ולעדים וכתב לּסֹופר הן אמרּו אם אבל ; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
לאׁשּתֹו זה ּגט ונתן וחזר לּבעל, ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי על אף -ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לֹו אמר ׁשּלא מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל, ּגט זה הרי - עדים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפני

לכתבֹו. ְְַַַָהּבעל
.Â,לאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר 

וחתמּו, ּולעדים וכתב, לסֹופר ואמרּו ויחתֹומּו' לעדים ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָואמרּו
ואּתם  לאׁשּתי, ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשנים: ׁשאמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
מּפני  הרּבה, זה ּבדבר ּומתיּׁשבין ּפסּול; ּגט זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחתֹומּו'

ּב ּגט להיֹות קרֹוב .טל ׁשהּוא ְִֵֵֶָָ
.Ê ּבגט זה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר  מקֹום וכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא 'ּבטל', ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָ'ּפסּול',

.Á'לאׁשּתי זה ּגט 'ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו ּגט ׁשהביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
לּה יּתנּו אּלּו הרי ולּתנֹו- ּבֹו ולחּתם ּגט לכּתב לאחרים אמר . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ

ּפסּול  אֹו ּבטל הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלאׁשּתֹו,
ּגט  לידּה ׁשּיּגיע עד מאה, אפּלּו אחר, ּכֹותבין אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ֵָּכׁשר.
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ּתחּתֹון  למקוה וירדּו הּמים, ׁשרּבּו עד לתֹוכֹו ונֹותן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבכלי
ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ְְְֲִֵֵַַַָָָארּבעים

.Êמכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש בדיוק]מקוה ונתן [- , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הרי  - סאה מּמּנּו ּכ אחר ונטל ׁשאּובין, מים סאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלתֹוכֹו
רּבֹו. עד - ּכׁשר והּוא סאה, ונֹוטל סאה נֹותן וכן ּכׁשר; ְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֻזה

.Á,לּגין ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻאין
נגררּו אם אבל הּכלי; מן הּמקוה לתֹו ׁשּיּפלּו [על עד ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָ

לּמקוה הקרקע] וירדּו ונמׁשכּו לּמקוה, חּוץ הּׁשאּובין ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָהּמים
אבל  למחצה; מחצה ׁשּיהּו עד אּלא הּמקוה, ּפֹוסלין אינן -ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ּכׁשר. הּמקוה הּכׁשרים, מן רב היה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאם
וׁשֹואב  ממּלא והיה ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו סאה עׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹו
ׁשהיּו ּבין - לּמקוה ויֹורדין נמׁשכין והּמים לּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָחּוץ
מּדברים  ּבֹו וכּיֹוצא הּסילֹון ּבתֹו אֹו הּקרקע, על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָנמׁשכין
לאלף  הׁשלימֹו ואפּלּו ּכׁשר, - הּמקוה את ּפֹוסלין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאינן

ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה -]סאה; למקווה שנגררו שאובין -] ְְְִִֶֶַָָָ
ּגג  וכן הּכׁשר. מן סאה ארּבעים רב ׁשם היה אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּכׁשרה,

ס  עׂשרים ּבראׁשֹו ּבכתפֹוׁשהיה ּומּלא ּגׁשמים, מי ּומּׁשהּו אה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּופתח  ּפסּול, הּכל ׁשּנמצא מעׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹונתן
ּכׁשר; מקוה זה הרי - אחד למקֹום הּכל ּומׁשכּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּצּנֹור
רב  ׁשם והיה הֹואיל ּכׁשרה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהּׁשאּובה

ּבזה. וכּיֹוצא ְֵֵֶַָָּכׁשר.

.Ë חכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו
ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה', ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻ'ׁשאּובה
יחיד  ּדברי והמׁשכה, רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין; מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה 'ׁשאּובה ּבּסֹוף אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם - זה ּדבר ּולפי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָטהֹורה'.

ּכׁשר.והּמים מקוה זה הרי אחד, למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכל  ׁשהרי ּכׁשרין, מקוֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
מי  ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. ׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמים

זה. ּבדבר מעׂשה ְֲֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
.È ונמׁשכין מי ּבחצר, מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים ּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לעּוקה על [גומא]ויֹורדין מתערבין ׁשהיּו אֹו ׁשּבחצר, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מן [מדריגות]מעלֹות רב אם - לּמערה ויֹורדין הּמערה, ְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

למחצה, מחצה ּפסּול; הּפסּול, מן רב ואם ּכׁשר; ְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשר,
לּמקוה, יּגיעּו ׁשּלא עד ׁשּמתערבין ּבזמן אימתי? ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּפסּול.
מקּלחין  והּפסּולין הּכׁשרין היּו אם אבל ויֹורדין. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָונמׁשכין

ל  ׁשּנפל ידּוע אם - הּמקוה מים לתֹו סאה ארּבעים תֹוכֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּכׁשר; ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ירדּו ׁשּלא עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻּכׁשרין

ּפסּול. לאו, ְִָָואם
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ּבידּה"‡. ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ּבּתֹורה ׁשּנאמר -זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּנֹותן  ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו, הּכֹותב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
אּלא  "וכתב", נאמר לא לּה; לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבידֹו,
ּתּקח  ׁשּלא "ונתן", ּבכתב; אּלא מתּגרׁשת ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהֹודיע

ְֵַָמעצמּה.
אּלּו·. הרי - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר

עדיו  הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין [הם ּכֹותבין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָ
שלו] המסירה ועידי עליו החתומים גם  והם הגט אם שלוחי וכן ;ְִֵ

- לחּתם לעדים ואמר לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאמר
ׁשּירצה. עת ּבכל ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּכֹותבין

עּמֹו‚. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט והּוא וכֹותבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ׁשּזה  ויֹודעין מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
ׁשנים  מקֹום ּבאֹותֹו היּו ואם ּפלֹונית. היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִַָָהּוא
אחד  מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהן ּוׁשמֹות ׁשוים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּׁשמֹותיהן
חברֹו לאׁשת ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהן

עליו. ְִֶָָָָויגרׁשּנה
הּסּכנה„. למות]ּובׁשעת נוטה שהבעל ונֹותנין [כגון ּכֹותבין - ְְְְִִִַַַָָ

ּבכל  הּסֹופר ׂשכר נֹותנת והאּׁשה מּכירין. ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ָמקֹום.

ולעדים:‰. 'ּכתב', לּסֹופר: עצמֹו הּבעל ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי
ּגט  'נכּתב ׁשנים: אֹו ּדין ּבית לֹו ׁשאמרּו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹ'חתֹומּו'.
ּבֹו, וחתמּו עצמן הן וכתבּו 'ּכתֹובּו', להם: ואמר ?'ְְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָלאׁשּת

ּכׁשר  זה וחתמּוהרי ולעדים וכתב לּסֹופר הן אמרּו אם אבל ; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
לאׁשּתֹו זה ּגט ונתן וחזר לּבעל, ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי על אף -ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לֹו אמר ׁשּלא מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל, ּגט זה הרי - עדים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפני

לכתבֹו. ְְַַַָהּבעל
.Â,לאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר 

וחתמּו, ּולעדים וכתב, לסֹופר ואמרּו ויחתֹומּו' לעדים ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָואמרּו
ואּתם  לאׁשּתי, ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשנים: ׁשאמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
מּפני  הרּבה, זה ּבדבר ּומתיּׁשבין ּפסּול; ּגט זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחתֹומּו'

ּב ּגט להיֹות קרֹוב .טל ׁשהּוא ְִֵֵֶָָ
.Ê ּבגט זה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר  מקֹום וכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא 'ּבטל', ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָ'ּפסּול',

.Á'לאׁשּתי זה ּגט 'ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו ּגט ׁשהביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
לּה יּתנּו אּלּו הרי ולּתנֹו- ּבֹו ולחּתם ּגט לכּתב לאחרים אמר . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ

ּפסּול  אֹו ּבטל הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלאׁשּתֹו,
ּגט  לידּה ׁשּיּגיע עד מאה, אפּלּו אחר, ּכֹותבין אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ֵָּכׁשר.
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.Ë,'לּה להֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָאמר
ּכֹותבין  אין - ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָוכתבּו
ׁשלּוחין  אֹותן עׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

לשליח]לגרּוׁשין למוסרו ׁשּיכּתבּו[אלא אּלא רצה לא וׁשּמא , ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
והרי  אחר, מעׂשה ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד לׁשליח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹויּתנּו
ּכׁשר, אחר ּגט ּכתבּו ואם אחר; יכּתבּו לא לפיכ ונתנּו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּכתבּו

מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה ּונתנֹו לּׁשליח, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּונתנּוהּו
.È,'לאׁשּתי ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ׁשנים: על ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

'ּתרכּוּה' 'ׁשבּקּוּה', 'ׁשּלחּוה', אּגרת [גרשוה]'ּגרׁשּוה', 'ּכתבּו , ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
להם: אמר לּה. ויּתנּו ּכׁשר ּגט יכּתבּו אּלּו הרי - לּה' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּותנּו
'עׂשּו ּכּנימּוס', לּה 'עׂשּו ּכּדת', לּה 'עׂשּו 'ּפרנסּוה', ְְְֲֲֲִַַַַָָָָָ'ּפּטרּוה',

ל  ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם ּכלּום; אמר לא - ּכראּוי' זה לּה הרי ּה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹ
ֵָּבטל.

.‡È,'הּניחּוה' 'הּתירּוה', 'עזבּוה', 'הֹוציאּוה', להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
אֹו הּגרּוׁשין, אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'הֹועילּוה'

אחר  לּה,ּדבר ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָ
מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי

.·È וחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:
לּתן  להם ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין

גט  אינֹו לּה, נתנּו ואם ּבבריא;לּה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
והכּביד  ּבמהרה החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאבל

בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, לפני חליֹו להתדיין בצווארו [בשלשלת ְְִֵַַָָָ
ּבׁשּירה,המלך] והּיֹוצא ּבּים, והמפרׁש ממֹון, עסקי על אפּלּו ,ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

לּה, ויּתנּו ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָואמר
לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ידּוע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהּדבר

.‚È והרג לּה, ונתנּו וכתבּו לאׁשּתי', ּגט 'ּכתבּו ׁשאמר: ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבריא
לּים  עצמֹו הּפיל אֹו הּגג, מן עצמֹו ׁשהׁשלי ּכגֹון מּיד, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָעצמֹו
גט  אינֹו - ומת הרּוח ּודחפּתּו לּגג עלה ּכׁשר; ּגט זה הרי -; ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

עצמֹו הּפיל ׁשּיּודע ספק עד ּגט, זה הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואמר: ּבּבֹור מׁשל ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָֹ'ּכל

אֹותֹו ׁשּידעּו בעלה]והּוא שהוא ּפי [יכירוהו על ואף . ְְְִֵֶַַ
הּסּכנה  ּכׁשעת ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהעלּוהּו
ׁשּנפלּו מי וכן מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא,
רב  ּבֹו נׁשחט אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו

הּסימנין וושט]ׁשני הרי [קנה - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר: ורמז , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ
למּות. ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאּלּו

.„Èּבֹו ּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי
ּדעּתֹו ׁשאין מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהחלי:

ּומיּׁשבת  ואם נכֹונה לֹוט; ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ
ספק. זה הרי הּגיע, ֲִִֵֵֶַָֹלא

.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר
ואין [חלה]נבעת לּה, ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

קדם  ונתנּו ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹצרי
ּפסּול. זה הרי ְֲִֵֶֶַָׁשּיבריא,

.ÊËׁשּנׁשּתּתק לֹו:[נתאלם]מי אמרּו נכֹונה, ּדעּתֹו והרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
ׁשלׁשה  אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ?'לאׁשּת ּגט ְְְְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ'נכּתב
הרי  - 'הן' הן ועל 'לאו', לאו על אמר אם ּבסרּוגין: ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפעמים
נטרפה  ׁשּמא יפה, יפה לבדקֹו ּוצריכין ויּתנּו; יכּתבּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָאּלּו
אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט ּותנּו 'ּכתבּו ּבידֹו: ּכתב אם וכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּדעּתֹו.
ּדין  ׁשאין עליו; מיּׁשבת ּדעּתֹו היתה אם לּה, ונֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּכֹותבין

החרׁש. ּכדין ׁשּנׁשּתּתק ְְִִִֵֵֵֶַַמי
.ÊÈ נׁשּתּטה לֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

רמיזת  על סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
אבל  ּומיּׁשבת. נכֹונה ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהחרׁש
קּדּוׁשיו  ׁשאין - ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאם

הּתֹורה  מן ּכקּדּוׁשין ּברמיזה, ׁשּכֹונס ּוכׁשם ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּברמיזה. ְִִִָמֹוציא

.ÁÈאביה ידי על קטּנה לאביה]המקּדׁש קידושיה ,[נתן ְְְִֵֵַַַַָָָ
הּגט  ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה; את מקּבל אביה - קטּנה ּכׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוגרׁשּה
הּגט  הּגיע אם - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָליד
עֹוׂשה  מארׂשה נערה ואין נתּגרׁשה. אביה, ליד אֹו ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֹלידּה
עֹוׂשה  האב אבל אביה; ּבחּיי ּבעלּה מּיד ּגּטּה לקּבל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשליח

נערה  ּבין קטּנה ּבין המארׂשת, לבּתֹו הּגט לקּבל .ׁשליח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
.ËÈּגּטּה ּבין מבחנת אם - ומת קטּנה ּכׁשהיא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקּדׁשּה

לאו, ואם לידּה. הּגט מּׁשּיּגיע מתּגרׁשת זֹו הרי אחר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדבר
מגרׁשת  אינּה ּגרׁשּה, ואם ׁשּתבחין; עד מתּגרׁשת .אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Îלגרׁש אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן ׁשהּדין רצה מי ולא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אֹותֹו מּכין זמן ּובכל מקֹום ּבכל יׂשראל ׁשל ּדין ּבית - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגרׁש
אם  וכן ּכׁשר. ּגט והּוא הּגט ויכּתב אני', 'רֹוצה ׁשּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
,'ל אֹומרין ּׁשּיׂשראל מה 'עׂשה לֹו: ואמרּו ּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהּכּוהּו
ּכׁשר; זה הרי - ׁשּגרׁש עד הּגֹויים ּביד יׂשראל אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָולחצּו
נֹותן  והּדין ה ֹואיל - ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן הּגֹויים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואם
הּוא  ׁשהרי זה, ּגט ּבטל לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיכּתב,
'אנּוס' אֹומרין ׁשאין יׂשראל? ּביד ּבין ּגֹויים ּביד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאנּוס,
הּתֹורה  מן חּיב ׁשאינֹו ּדבר לעׂשֹות ונדחק ׁשּנלחץ למי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּתקפֹו מי אבל נתן; אֹו ׁשּמכר עד ׁשהּכה מי ּכגֹון ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלעׂשֹותֹו,
ׁשעׂשה  עד והּכה עברה, לעׂשֹות אֹו מצוה לבּטל הרע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻיצרֹו
לעׂשֹותֹו ׁשאסּור מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשחּיב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדבר
הרעה. ּבדעּתֹו עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, אנּוס זה אין -ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
להיֹות  רֹוצה ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ׁשאינֹו זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפיכ
מן  ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות הּוא רֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,
יצרֹו ׁשּתׁשׁש עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ויצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהעברֹות,

הּד היה לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר - אני' 'רֹוצה נֹותן ואמר ין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשהיּו אֹו יׂשראל, ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּכֹופין
הֹואיל  ּפסּול; ּגט זה הרי - ׁשּגרׁש עד ואנסּוהּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהדיֹוטֹות,
לגרׁש אנסּוהּו הּגֹויים ואם ויגרׁש. יגמר אנסּוהּו, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹויׂשראל
אני', 'רֹוצה ּבּגֹויים ׁשאמר ּפי על אף גט; אינֹו - ּכּדין ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מחּיבֹו הּדין ואין הֹואיל - וחתמּו' 'ּכתבּו ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואמר

גט. אינֹו אנסּוהּו, והּגֹויים ְְֲִִֵֵַָלהֹוציא
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ה'תשע"ג  מרחשון ו' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
האּׁשה ‡. ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּלא ׁשּנכּתב ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל

ללּמד  ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת
להתלּמד[תלמידיו] ׁשם [בעצמו]אֹו ּומצא הּבעל ּובא , ְְִֵֵַַַַָָָ

העיר  וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ְְְִֵֵֵֵֵָּכׁשם

ואמר ·. עירֹו ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר
מּמּנּו ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָלֹו:

ּגרּוׁשין  לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו .וגרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר

אינֹו - הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
לׁשם  נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹגט;

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה .זֹו ְְִֶָָ
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן  אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב זה ּבֹו', הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּפי  על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹספק

עליו הגט]ׁשהעביר אותיות דיו]קּולמּוס[על עם [קנה ְֱִֶֶָָ
גט. אינֹו ְִֵֵָלׁשמּה,

ּגרׁשּה,‰. ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש ּגט ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי
הּגט  ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא - לּה ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיחד
הּיׁשן  הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה אחרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפעם
לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנׂשא מגרׁשת, זֹו הרי -ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבֹו יגרׁש לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה נתן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוהרי

לבנּה קדם ּגּטּה יאמרּו ׁשּמא ּגזרה, [שנתגרשה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו ילדה .ואח"כ

.Â לכׁשאּׂשאּנה עּמי, יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מּפני  גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ּכנכּתב  ונמצא זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לארּוסתי, אֹותֹו 'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּבֹו', אגרׁשּנה ּכתבֹולכׁשאּׂשאּנה ּכׁשר. - ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָליבמּתֹו,

ּכׁשּכתבֹו ּגמּורה אּׁשה ואינּה .הֹואיל ְְְְִִֵֶָָָָ
.Êסֹופר ּתּקנת מוכנים]מּפני גיטין בידו שיהיו מעליו, ,[להקל ְִֵֵַַָ

ּגּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הכללי]הּתירּו ,[הנוסח ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹ
חלק]ויּניח הּזמן,[ישאיר ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִִַַַַָָָ

האיׁש לׁשם ׁשּיכּתבם עד - אדם' לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּומקֹום
לׁשמֹו העדים יחּתמּו וכן הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהמגרׁש

ְְִָולׁשמּה.
.Á העדים וחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסֹופר

ּפסּול  זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּלא
ּתּקּון [מדרבנן] מּפני אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

עגונה]העֹולם תישאר חתמּו[שלא ׁשאם ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ּגט  זה הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻהעדים
אחד  עד ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבטל;

ולא  ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבלבד
ונמסר  והֹואיל וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיראה

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָּבעדים
.Ë ּגטה הבעל]ּמביא אם [בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

לאחר  מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבד
הּגט  הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשה ּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻזמן
אם  - מצּויֹות ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּנמצא,
ׁשּמצאֹו אֹו העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָֹמצאֹו

עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו במראהו]ּבּכלי הגט [הכרת ְְְִִִִִֵֶַַ
ּכרּו ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו הּוא [קשור]ּבארּכֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְִֵֶָָּבחזקתֹו,
.È- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
נתּגרׁשה  ואם ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהֹואיל
הרי  - ׁשם אדם עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבֹו,
ׁשוין  ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, .זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

.‡Èיׁש 'נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּגט  על חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאחר
ׁשהּׁשּירֹות  ּובמקֹום מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבֹו;

ׁשוין  ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו .מצּויֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
.·Èלזֹו ׁשניהן נֹותנין - ונתערבּו ּגּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים

הרי  מהן, אחד אבד אם לפיכ מסירה; ּבעדי לזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן
ּבטל  .הּׁשני ִֵֵַָ

.‚È- ׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
ּביֹותר  ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ,ּכׁשּמגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

וכל  ּפלֹונית אּׁשה ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָואֹומר:
וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש שלו ׁשם לווי [שם ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּכׁשר.ושלה] ,ֵָ
.„Èׁשּיׁש ׁשם 'ּכל וכתב ּביֹותר, ּבֹו ידּועין ׁשאינן הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתב

זה הרי - ּגרּוׁשין לֹו' עירֹוספק וׁשם ׁשמּה, אֹו ׁשמֹו ׁשּנה . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ
וכל  לֹו ׁשּיׁש ׁשם 'וכל ׁשּכתב ּפי על אף - עירּה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

גט. אינֹו - לּה' ׁשּיׁש ֵֵֵֵֶָׁשם
.ÂË,ּגֹוי - מחמּׁשה חּוץ הּגט, את לכּתב ּכׁשרין ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּכל

ּכֹותבת  עצמּה האּׁשה אפּלּו וקטן; וׁשֹוטה, וחרׁש, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָועבד,
ׁשּלּה הּגט ׁשהּוא את אֹו זרה, לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד יׂשראל . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּדבריו. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמחּלל
.ÊË הּכֹותב ׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולּמה

והּגֹוי  הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכּתב
ׁשֹוט  וחרׁש ּכֹותב; הּוא עצמֹו ּדעת על אינן - - וקטן ה ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּולפיכ וקּדּוׁשין, ּגּטין ּבתֹורת אינֹו - והעבד ּדעת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבני
מחמּׁשה  אחד הּגט ּכתב ואם ּדבריו. לכל ּכגֹוי ּפסּול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהּוא
לּה ונמסר ּכׁשרים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף גט, אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָאּלּו

.ּבכׁשרים  ְִִֵ
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט, טפס החמּׁשה מן אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב

ּומקֹום  הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָׁשהּוא
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ה'תשע"ג  מרחשון ו' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
האּׁשה ‡. ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּלא ׁשּנכּתב ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל

ללּמד  ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת
להתלּמד[תלמידיו] ׁשם [בעצמו]אֹו ּומצא הּבעל ּובא , ְְִֵֵַַַַָָָ

העיר  וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ְְְִֵֵֵֵֵָּכׁשם

ואמר ·. עירֹו ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר
מּמּנּו ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָלֹו:

ּגרּוׁשין  לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו .וגרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר

אינֹו - הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
לׁשם  נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹגט;

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה .זֹו ְְִֶָָ
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן  אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב זה ּבֹו', הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּפי  על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹספק

עליו הגט]ׁשהעביר אותיות דיו]קּולמּוס[על עם [קנה ְֱִֶֶָָ
גט. אינֹו ְִֵֵָלׁשמּה,

ּגרׁשּה,‰. ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש ּגט ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי
הּגט  ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא - לּה ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיחד
הּיׁשן  הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה אחרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפעם
לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנׂשא מגרׁשת, זֹו הרי -ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבֹו יגרׁש לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה נתן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוהרי

לבנּה קדם ּגּטּה יאמרּו ׁשּמא ּגזרה, [שנתגרשה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו ילדה .ואח"כ

.Â לכׁשאּׂשאּנה עּמי, יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מּפני  גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ּכנכּתב  ונמצא זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לארּוסתי, אֹותֹו 'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּבֹו', אגרׁשּנה ּכתבֹולכׁשאּׂשאּנה ּכׁשר. - ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָליבמּתֹו,

ּכׁשּכתבֹו ּגמּורה אּׁשה ואינּה .הֹואיל ְְְְִִֵֶָָָָ
.Êסֹופר ּתּקנת מוכנים]מּפני גיטין בידו שיהיו מעליו, ,[להקל ְִֵֵַַָ

ּגּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הכללי]הּתירּו ,[הנוסח ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹ
חלק]ויּניח הּזמן,[ישאיר ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִִַַַַָָָ

האיׁש לׁשם ׁשּיכּתבם עד - אדם' לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּומקֹום
לׁשמֹו העדים יחּתמּו וכן הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהמגרׁש

ְְִָולׁשמּה.
.Á העדים וחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסֹופר

ּפסּול  זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּלא
ּתּקּון [מדרבנן] מּפני אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

עגונה]העֹולם תישאר חתמּו[שלא ׁשאם ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ּגט  זה הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻהעדים
אחד  עד ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבטל;

ולא  ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבלבד
ונמסר  והֹואיל וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיראה

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָּבעדים
.Ë ּגטה הבעל]ּמביא אם [בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

לאחר  מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבד
הּגט  הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשה ּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻזמן
אם  - מצּויֹות ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּנמצא,
ׁשּמצאֹו אֹו העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָֹמצאֹו

עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו במראהו]ּבּכלי הגט [הכרת ְְְִִִִִֵֶַַ
ּכרּו ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו הּוא [קשור]ּבארּכֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְִֵֶָָּבחזקתֹו,
.È- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
נתּגרׁשה  ואם ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהֹואיל
הרי  - ׁשם אדם עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבֹו,
ׁשוין  ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, .זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

.‡Èיׁש 'נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּגט  על חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאחר
ׁשהּׁשּירֹות  ּובמקֹום מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבֹו;

ׁשוין  ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו .מצּויֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
.·Èלזֹו ׁשניהן נֹותנין - ונתערבּו ּגּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים

הרי  מהן, אחד אבד אם לפיכ מסירה; ּבעדי לזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן
ּבטל  .הּׁשני ִֵֵַָ

.‚È- ׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
ּביֹותר  ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ,ּכׁשּמגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

וכל  ּפלֹונית אּׁשה ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָואֹומר:
וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש שלו ׁשם לווי [שם ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּכׁשר.ושלה] ,ֵָ
.„Èׁשּיׁש ׁשם 'ּכל וכתב ּביֹותר, ּבֹו ידּועין ׁשאינן הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתב

זה הרי - ּגרּוׁשין לֹו' עירֹוספק וׁשם ׁשמּה, אֹו ׁשמֹו ׁשּנה . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ
וכל  לֹו ׁשּיׁש ׁשם 'וכל ׁשּכתב ּפי על אף - עירּה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

גט. אינֹו - לּה' ׁשּיׁש ֵֵֵֵֶָׁשם
.ÂË,ּגֹוי - מחמּׁשה חּוץ הּגט, את לכּתב ּכׁשרין ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּכל

ּכֹותבת  עצמּה האּׁשה אפּלּו וקטן; וׁשֹוטה, וחרׁש, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָועבד,
ׁשּלּה הּגט ׁשהּוא את אֹו זרה, לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד יׂשראל . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּדבריו. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמחּלל
.ÊË הּכֹותב ׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולּמה

והּגֹוי  הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכּתב
ׁשֹוט  וחרׁש ּכֹותב; הּוא עצמֹו ּדעת על אינן - - וקטן ה ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּולפיכ וקּדּוׁשין, ּגּטין ּבתֹורת אינֹו - והעבד ּדעת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבני
מחמּׁשה  אחד הּגט ּכתב ואם ּדבריו. לכל ּכגֹוי ּפסּול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהּוא
לּה ונמסר ּכׁשרים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף גט, אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָאּלּו

.ּבכׁשרים  ְִִֵ
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט, טפס החמּׁשה מן אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב

ּומקֹום  הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָׁשהּוא
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הּפּקח  ּוכתבם אדם', לכל מּתרת אּת הּיׂשראלי 'הרי הּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּכׁשר. ּגט זה הרי - ְֲִֵֵֵֶָָלׁשמּה

.ÁÈ הּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר
הּגֹוי  אבל ּגּבן. על עֹומד ּגדֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכּתחּלה,
ּגּבן; על יׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה, הּטפס ּכֹותבין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהעבד
אּלא  לכּתחּלה לׁשמּה ׁשּלא ּגּטין טפסי לכּתב הּתירּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

סֹופר  ּתּקנת ׁשּבארנּו.מּפני ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶַַַָ
.ËÈלּה ּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּכֹותב

ּונתנּוהּו ּבזדֹון טֹוב ּביֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי -ְְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹ
ּכתבֹו הּתֹורה; מן ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלּה
טֹוב  ּביֹום ּכׁשרים עדים ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון, טֹוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָּביֹום

ּפסּול  זה הרי -. ֲֵֶָ

ה'תשע"ג  מרחשון ז' שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשרּׁשּומֹו‡. ּבדבר אּלא הּגט את ּכֹותבין עֹומד [כתבו]אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

וסקרא[מתקיים] ּדיֹו ּכגֹון אדום], אילן]וקּמֹוס[טיט [שרף ְְְְְִָֻ
גפרית]וקלקנּתֹוס ּבדבר [מין ּכתבֹו אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

גט. אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
ּבאבר ּובׁשיחֹור[עופרת]ּכתבֹו וגחלים]ּבׁשחֹור ברזל ,[כלי ְְְֲִִַָָ

לכּתחּלה. ּבהן ּכֹותבין ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָּכׁשר;
עפצין·. ּבמי האלון]ּכֹותבין פרי הּניר [מי ּגּבי על לכּתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

עפּוצה מגּלה ּגּבי על לא אבל ּבהן, וכּיֹוצא [מעובדת והעֹור ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
עפצין] נּכרבמי ׁשאינֹו מּפני שוים], והדיו הקלף ואם [צבע ; ְְִִִֵֵֶָ

הּגט, את ּכֹותבין הּכל על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּכתב,
להזּדּיף, ׁשּיכֹול ּדבר על וכֹותבין הנאה; אּסּורי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו

מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו ְְְְִִֵֵֶָָוהּוא
הּמחּוק‚. הּניר על לּה ּכֹותב כתבו]ּכיצד? ועל [שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ

צרכו]הּדפּתרא כל מעובד בלתי החרׂש[עור ועל ועל [חרס], , ְְְְִֶֶַַַַָ
העבד  לּה ּומֹוסר הּפרה; קרן ועל עבד, ׁשל ידֹו ועל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלין,
עדים. ּבפני ּבֹו, וכּיֹוצא והּדפּתרא הּמחּוק הּניר אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהּפרה

והיה „. קעקע, ּבכתבת עבד ׁשל ידֹו על חקּוק הּגט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
הרי [נמצא]יֹוצא - ידֹו על חקּוקים העדים והיּו ידּה, מּתחת ְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

יכֹול  אין ׁשהרי מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזֹו
ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו על להזּדּיף. חקּוק וגט ׁשּלֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

לי' נמסר 'ּבעדים אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָידֹו,
ׁשהּגֹודרֹות  לּה, נכנס מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

חיים] חזקה[בעלי להן מישהו אין בידי הימצאותם [אין ֲֵֶָָָ
עליהם] בעלותו על הוכחה .מהווה

הּטבלה‰. על חקּוק הּגט והּוא [לוח]היה עליו, והעדים , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבּטבלה [נמצא]יֹוצא מחזקין ׁשהם ּפי על אף - ידּה מּתחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּכֹותבת עצמּה ׁשהאּׁשה מגרׁשת, זֹו הרי ׁשּלּה, [מותר ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] ׁשם לה אין אם ּבחֹותמיו אּלא הּגט קּיּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּגּטּה,

מסירה. ְִֵֵָעדי
.Â מּתכת ׁשל טס על אֹו האבן, על אֹו הּלּוח, על הּגט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק

ירכי חפר אם הרי [גופי]- - הּוא ּכתב ׁשּזה ּכׁשר; האֹותּיֹות, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

חֹופר ׁשהּוא ּכלֹומר ּברזל", ּבעט "ּכתּובה אֹומר: [חורט.הּוא ְְְְֵֵֵֶֶַַָ
כותב] הכתוב עד וקראו הּטס מאחֹורי הירכֹות חקק אם וכן .ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָ

ׁשּיראּו עד האֹות, ּתֹו חפר אם אבל הּטס. ּבפני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבלטּו
ּגבֹוהֹות הּזהב [בולטות]הירכֹות ּדינרי ּככתב ּומּכאן, מּכאן ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

ּכתב. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְֵֵֵֶֶָ
.Êּכתב[חורט]המקרע ּתבנית העֹור דיו]על אֹו[ללא , ְְְִֵַַַַָָָ

את  ּכֹותבין ּכׁשר. זה הרי - ּכתב ּתבנית העֹור על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרׁשם
הּלׁשֹונֹות, מן ּבכתב ׁשּכתּוב ּגט לׁשֹון. ּובכל ּכתב ּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּגט
לׁשֹון  מּכירין ׁשּיהּו והּוא ּכׁשר, - אחר ּבכתב חֹותמין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָועדיו

ּוכתבּה. ְְַָָָהּכתב
.Á לׁשֹון ּבכתב הּׁשני והעד ּבכתב, חתם העדים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד

ּכׁשר  - אחת,אחרת ּבלׁשֹון ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפסּול  - אחרת ּבלׁשֹון .ּומקצתֹו ְְִֶֶַָָָ

.Ë ּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
הּקֹורא  ׁשּנמצא עד ענינֹות, ׁשני מׁשמען יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגט,
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון, וכ לכ 'ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
יהיּו אּלא ּגרּוׁשין'; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ענין  מׁשמעֹו אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ספק ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדברים

לפלֹונית. ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָאחד,
.È הּכתב ּבאֹותֹו היטב מבאר הּכתב ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּכתב, אֹותֹו ׁשּמּכירין הּקטּנים לקרֹותֹו ׁשּידעּו עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיכּתב,
סכלים ולא נבֹונים לא אּלא [טפשים]ׁשאינן ּבּקטּנים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

אֹות  ּתדמה ׁשּמא ּומבלּבל, מעּקם ּכתב יהיה ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבינֹונּיים;
מׁשּתּנה. הענין ונמצא ְְְְְִִִֶַָָָלאֹות,

.‡Èאֹו עּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינֹות, ׁשני מׁשמע ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה
ונקרא  הֹואיל - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבלּבּול
ּכבר  ּפסּול. זה הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלענין
אף  זה, ּובנּסח ארּמי ּבלׁשֹון הּגט לכּתב ּכּלם יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻנהגּו

לכּתחּלה  לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי .על ְְְְְִִֶַַָָָָָֻ
.·È הּגט נּסח הּוא ּפלֹוני וזה לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ּבכ : ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻ

רגילנא  ּדי למניאנא לּׁשטרֹות אֹו ליצירה וכ ּכ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּבׁשנת
ּבּה בו]למימני למנות אנו שרגילים אי[למנין ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְִִֵֵַָ

וחניכה אנא  אחרן ׁשּום וכל ּפלֹוני ּדמּמקֹום ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְֲֲֳִִִִִֶַָָָָָָ
ּדאבהתי ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי שם ּדאית [וכל ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָ

אבותי] ולמקום ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי צביתי אחר ,ְִִ
אניסנא לא ּכיד נפׁשי אונס]ּברעּות בלא נפשי, ברצון ,[רציתי ְְְֲִִִִַָֹ

אנּתתי אנּת ליכי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית [פטרתי ּופטרית ְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָ
לנפשך] אותך וגרשתי ּדמּמתא ועזבתי ּפלֹוני ּבת ְְְִִִַָָּפלֹונית

ליכי [מעיר] ּדאית וחניכה אחרן ׁשּום וכל ְְְֲֳִִִִִַָָָָּפלֹונית
ּדאבהתיכי ּולאתריהֹון ּולאתריכי אחר ולאבהתיכי שם [וכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

אבותיך] ולמקום ולמקומך ולאבותיך לך שיש הוית וכינוי ּדי ,ֲִֵ
ּדנא מּקדמת מכבר]אנּתתי אישתי ּפטרית [שהיית וכּדּו , ְְְְְְִִִִַַַָָ

וׁשלטאה  רּׁשאה ּתהוייין ּדי ליכי, יתיכי ותרֹוכית ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָָּוׁשבקית
לא  ואנׁש ּתצּבייין, ּדי ּגבר לכל להתנסבא למה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָֹּבנפׁשיכי

ּולעלם ּדנן יֹומא מן ׁשמי מן ּבידיכי פטרתי ימחה [וכעת ְְְְִִִִִִֶַַַָָ
בנפשך, ושולטת רשאית שתהיי לנפשך אותך וגרשתי ועזבתי

זה  מיום בידך, ימחה לא ואיש שתרצי, אדם לכל ולהנשא לילך
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עולם] מּני ועד ליכי ּדיהוי ודן אדם, לכל מּתרת אּת והרי ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתרֹוכין גירושין]ספר ספר ממני לך יהיה ּפּטּורין [וזה וגט ְִִִֵֵֶָ

ׁשבּוקין חֹותמין [עזובין]ואּגרת והעדים ויׂשראל. מׁשה ּכדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .למּטה, ְְְֵֶַַָ

.‚È ּביּוד 'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכ ּתב
;ּובינ ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּגרּת', 'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

זנית  אם יקרא ּכלֹומר ׁשּמא - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹ
'ּתהויין' יכּתב ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹֹהּקֹורא
'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ׁשאינֹו ונמצא נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָו'תצּביין',
- ּד'וכּדּו' לויו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמגרׁש
זה  ּבתנאי ּכלֹומר 'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמא
ׁשּמא  - ּו'ׁשבּוקין' ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאפטר
ּכלֹומר  ּו'ׁשביקין', 'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָּתדמה
זֹו ּדר ועל אֹותֹו. וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ּבֹו יהיה ׁשּלא - ׁשּיכּתב ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹצרי

ענינֹות. ׁשני ְְְִֵַַָמׁשמע
.„È ּכתב לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהרי

- יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודין
ּפסּול  - לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה .הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.ÂË הּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט
הּגט[השורות] מּטפס אם חשוב]- והפחות הכללי ,[הנוסח ִִֵֶַֹ

הּתרף מן ואם ּכׁשר. זה והפרטים הרי העיקרי [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשאֹות המשתנים] הּגט ּבסֹוף ּופרׁש החזיר ואם גט; אינֹו ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ּכׁשאר  ּכׁשר, - הּגט מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ּתלּויה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּפלֹונית
ׁשל  קרע ׁשהּוא וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשטרֹות.
אם  אבל הּׁשטרֹות; ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבית

ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָנקרע ,
.ÊËּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו ּכׁשר.[מחורר]נּמֹוק, - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו הכתב]נמחק אם [רושם - קּימת ׁשּלֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, ְְִִֵֵֵָָָָיכֹול

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עדים  ׁשם יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
אף  ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמסר
אֹו הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

ּבפניהם  לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע .ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÁÈּכתבּוהּו אם - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחמּׁשה

לכולן]ּבכלל אחד ּגרׁש[נוסח ּבׁשּבת ּבכ' ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
מהן  אחד ּכל אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפלֹוני

וכל ּתהוייין', ּדי ליכי חֹותמין לאׁשּתֹו, עדים ּוׁשני הּגט, טפס ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָֹ
מסירה; ּבעדי מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּלמּטה
ידּה, מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָואם
לפלֹונית' ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמגרׁשת.
וכתב: מגּלה, ּבאֹותּה אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהׁשלים
הּגט  והׁשלים לפלֹונית' ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ'ּוביֹום

אם  - מּלמּטה והעדים הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשני,
ּכּלן  הרי מסירה, ּבעדי מהן אחת לכל זֹו מגּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנּתנה
יֹוצאה  זֹו מגּלה והיתה מסירה, עדי ׁשם אין ואם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹמגרׁשֹות.
ׁשהעדים  ּבאחרֹונה ׁשּגּטּה זֹו היתה אם - מהן אחת יד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתחת
יֹוצאה  הּמגּלה היתה ואם מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹנקראין

מגרׁשת. ספק זֹו הרי הראׁשֹונֹות, מן אחת יד ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּתחת
.ËÈ ּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:

לכל  ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
ּבגט  מתּגרׁשֹות נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - ּופרטן אחד חזר ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפלֹונית  ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָּבתֹו

ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַּופלֹוני
.Îּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ּבצד [טורים]ּכתב זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבסֹוף  עדים ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָזה
ידּה, מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
.‡Î זה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

השני] תחת ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה [שחתימתן

ׁשהעדים אּׁשה יד מּתחת יצא אם חתימתם]- [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ
יד  מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה עם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראין
לּה ׁשּיּמסר עד גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשנּיה

ְִֵּבעדים.
.·Î ּבין והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

אם  - הּׁשני מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
זֹו הרי ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיה
אינּה למעלה ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמגרׁשת.
מּצּדֹו, אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמגרׁשת;

ּכׁשר  - ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו .אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ
.‚Îּדף[חיבר]הּקיף זה[גט]ראׁש ּדף לראׁש גט זה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ

מעלה] לכיוון מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד

הּגּטין [חתמו]והעדים ׁשני ּבראׁש העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהן - ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

.„Î מּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא  ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אם  אבל הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
מגרׁשת; ספק זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו
ּומקצת  הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמא

הּדף  מראׁש .הּׁשני ִֵֵַַַֹ
.‰Î ּבׁשלֹום 'ׁשאלּו ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

וחתמּו ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני',
ספק  זֹו הרי - ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהעדים
אם  אבל ׁשל ֹום. ׁשאילת על אּלא חתמּו לא ׁשּמא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמגרׁשת,
וכּיֹוצא  רעי' עלי 'וׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכתב:

לּוה ׁשהרי ועל [צירף]ּבזה, הּגט, ּדברי על אּלּו ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבין  - ּבעדים לּה נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהן

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ֲֵֵֵֵֶָָָּכ
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עולם] מּני ועד ליכי ּדיהוי ודן אדם, לכל מּתרת אּת והרי ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתרֹוכין גירושין]ספר ספר ממני לך יהיה ּפּטּורין [וזה וגט ְִִִֵֵֶָ

ׁשבּוקין חֹותמין [עזובין]ואּגרת והעדים ויׂשראל. מׁשה ּכדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .למּטה, ְְְֵֶַַָ

.‚È ּביּוד 'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכ ּתב
;ּובינ ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּגרּת', 'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

זנית  אם יקרא ּכלֹומר ׁשּמא - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹ
'ּתהויין' יכּתב ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹֹהּקֹורא
'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ׁשאינֹו ונמצא נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָו'תצּביין',
- ּד'וכּדּו' לויו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמגרׁש
זה  ּבתנאי ּכלֹומר 'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמא
ׁשּמא  - ּו'ׁשבּוקין' ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאפטר
ּכלֹומר  ּו'ׁשביקין', 'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָּתדמה
זֹו ּדר ועל אֹותֹו. וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ּבֹו יהיה ׁשּלא - ׁשּיכּתב ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹצרי

ענינֹות. ׁשני ְְְִֵַַָמׁשמע
.„È ּכתב לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהרי

- יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודין
ּפסּול  - לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה .הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.ÂË הּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט
הּגט[השורות] מּטפס אם חשוב]- והפחות הכללי ,[הנוסח ִִֵֶַֹ

הּתרף מן ואם ּכׁשר. זה והפרטים הרי העיקרי [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשאֹות המשתנים] הּגט ּבסֹוף ּופרׁש החזיר ואם גט; אינֹו ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ּכׁשאר  ּכׁשר, - הּגט מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ּתלּויה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּפלֹונית
ׁשל  קרע ׁשהּוא וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשטרֹות.
אם  אבל הּׁשטרֹות; ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבית

ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָנקרע ,
.ÊËּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו ּכׁשר.[מחורר]נּמֹוק, - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו הכתב]נמחק אם [רושם - קּימת ׁשּלֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, ְְִִֵֵֵָָָָיכֹול

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עדים  ׁשם יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
אף  ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמסר
אֹו הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

ּבפניהם  לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע .ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÁÈּכתבּוהּו אם - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחמּׁשה

לכולן]ּבכלל אחד ּגרׁש[נוסח ּבׁשּבת ּבכ' ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
מהן  אחד ּכל אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפלֹוני

וכל ּתהוייין', ּדי ליכי חֹותמין לאׁשּתֹו, עדים ּוׁשני הּגט, טפס ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָֹ
מסירה; ּבעדי מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּלמּטה
ידּה, מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָואם
לפלֹונית' ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמגרׁשת.
וכתב: מגּלה, ּבאֹותּה אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהׁשלים
הּגט  והׁשלים לפלֹונית' ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ'ּוביֹום

אם  - מּלמּטה והעדים הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשני,
ּכּלן  הרי מסירה, ּבעדי מהן אחת לכל זֹו מגּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנּתנה
יֹוצאה  זֹו מגּלה והיתה מסירה, עדי ׁשם אין ואם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹמגרׁשֹות.
ׁשהעדים  ּבאחרֹונה ׁשּגּטּה זֹו היתה אם - מהן אחת יד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתחת
יֹוצאה  הּמגּלה היתה ואם מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹנקראין

מגרׁשת. ספק זֹו הרי הראׁשֹונֹות, מן אחת יד ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּתחת
.ËÈ ּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:

לכל  ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
ּבגט  מתּגרׁשֹות נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - ּופרטן אחד חזר ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפלֹונית  ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָּבתֹו

ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַּופלֹוני
.Îּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ּבצד [טורים]ּכתב זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבסֹוף  עדים ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָזה
ידּה, מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
.‡Î זה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

השני] תחת ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה [שחתימתן

ׁשהעדים אּׁשה יד מּתחת יצא אם חתימתם]- [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ
יד  מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה עם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראין
לּה ׁשּיּמסר עד גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשנּיה

ְִֵּבעדים.
.·Î ּבין והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

אם  - הּׁשני מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
זֹו הרי ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיה
אינּה למעלה ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמגרׁשת.
מּצּדֹו, אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמגרׁשת;

ּכׁשר  - ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו .אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ
.‚Îּדף[חיבר]הּקיף זה[גט]ראׁש ּדף לראׁש גט זה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ

מעלה] לכיוון מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד

הּגּטין [חתמו]והעדים ׁשני ּבראׁש העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהן - ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

.„Î מּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא  ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אם  אבל הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
מגרׁשת; ספק זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו
ּומקצת  הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמא

הּדף  מראׁש .הּׁשני ִֵֵַַַֹ
.‰Î ּבׁשלֹום 'ׁשאלּו ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

וחתמּו ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני',
ספק  זֹו הרי - ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהעדים
אם  אבל ׁשל ֹום. ׁשאילת על אּלא חתמּו לא ׁשּמא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמגרׁשת,
וכּיֹוצא  רעי' עלי 'וׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכתב:

לּוה ׁשהרי ועל [צירף]ּבזה, הּגט, ּדברי על אּלּו ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבין  - ּבעדים לּה נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהן

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ֲֵֵֵֵֶָָָּכ
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ה'תשע"ג  מרחשון ח' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבידּה"‡. "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר אּלא זה הּכתּוב ענין אין - ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשלּוחּה אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּגיע
לּה, הּקנּויה חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעׂשת
היא; רׁשּותּה הּכל - לּה הּׁשאּולה אֹו הּמׂשּכרת חצרּה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה, ּגט ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּׁשּיּגיע
היתה·. אם - חצרּה לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ׁשם הּזֹורק עֹומדת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּתעמד  עד נתּגרׁשה לא לאו, ואם נתּגרׁשה; חצרּה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּבצד
חצרּה ּבתֹוכּהּבצד הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ׁשחֹובה -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבחצרֹו,‚. מּלמּטה והּוא ׁשּלּה, הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

אֹו הּמעקה, מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו
נתּגרׁשה  - לּגג סמּו מּׁשלׁשה ׁשּינּוחלפחֹות ּובלבד [על , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ּפי הגג] על אף - לּה ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו נמחק אם אבל .ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשהּגיע  אחר אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע לאחר ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַׁשּנמחק
והעלּתּו הרּוח ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו מּׁשלׁשה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפחֹות
ולא  גט אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹונמחק

ְְִָָנתּגרׁשה.
ּבחצר „. מּלמּטה והיא ּבֹו, מּלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

והּגיע  הּגג מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּלּה,
ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה החצר]למחיצֹות נתּגרׁשה.[- , ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

ואבד ‰. הּמים לתֹו אֹו ונׂשרף, האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָזרקֹו
אׁש ּבאה ּכ ואחר לרׁשּותּה, הּגיע אם אבל גט; אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּגט  זה הרי - .ּוׂשרפּתּו ְֲֵֵֶַָ
.Â- גט אינֹו ּברׁשּותּה, הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו

ּבמקֹו ׁשּינּוח מּזֹו,עד לפנים זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
על  ּגבֹוהֹות החיצֹונה וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפנימית
נתּגרׁשה; החיצֹונה, אויר לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפנימית,
ּכאן  ּׁשאין מה מׁשּתּמרת, החיצֹונה ּבכתלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּפנימית

.ּבקּפֹות  ְֻ
.Êקּפֹות ׁשּתי ׁשּלּה[סלים]ּכיצד? הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻ

לאויר  הּגיע אפּלּו - לתֹוכן ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּפנימית. הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת אינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּפנימית,
לּה ואין צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

ּבקרקעיתּה,[תחתית]ׁשּולים נח אפּלּו - ׁשּולים לּה יׁש אבל , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
קֹונה  אינֹו הּבעל ּברׁשּות אּׁשה ׁשל ׁשּכליּה מגרׁשת; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאינּה

מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם אּלא הּגט, ְְִִֵֵֵֶַַַָָלּה
.Áאינּה - חצרֹו ּבתֹו אֹו ּביתֹו ּבתֹו והיא ּגּטּה לּה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק

מן  לכלי אֹו לחיקּה, אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתּגרׁשת
צלֹוחית  ּכגֹון מקֹומן, על מקּפיד הּבעל ׁשאין ׁשּלּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים

קפיפה לּמּטה [סל]אֹו הּגיע אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא קטּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשרה ּגבֹוהה והיתה עליה, יֹוׁשבת ׁשהיא -ׁשּלּה טפחים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ

הּבעל  ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי
הּמּטה. ּכרעי מקֹום על ְְְִִֵַַַַָמקּפיד

.Ëיחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל מקום הׁשאילּה ציין [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
ׁשהיא מדוייק] ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע הּגט לּה וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אֹו קֹורה ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו הרי - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת
ארּבע  ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם - מּמּנה רחֹוק ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָסלע
לוי  ׁשם לֹו ואין עׂשרה, ּגבֹוּה ואינֹו אּמֹות, ארּבע על ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות

והּוא [נוסף] היא ּוכאּלּו לעצמֹו, רׁשּות חלק לא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֶַַָֹ
והגט] דברים [האשה מּׁשלׁשה אחד ׁשם יׁש ואם אחד. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹּבמקֹום

ׁשני  לּה, ה ׁשאיל אחד ּומקֹום לעצמֹו, רׁשּות חלק - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלּו
הּגט. לּה ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה לּה, הׁשאיל לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמקֹומֹות

.È עֹומדת ׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָזרק
מּׁשלׁשה  ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף - לרׁשּותּה חּוץ ונפל ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּבּה,

ּברׁשּותּה ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה לארץ, סמּו. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
.‡Èסמּו אחר ּבגג ונפל לּה, ּוזרקֹו ּגּגּה, על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיתה

על  ׁשאף מגרׁשת; זֹו הרי ולּטלֹו, ידּה לפׁשט יכֹולה אם - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלֹו
ׁשּדיֹורין למעלה[שכנים]ּפי חלּוקין [בגג]חלּוקין ׁשהם ּכׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ּבזה.[בדירתם]למּטה ּכּיֹוצא מק ֹום על מקּפידין אדם ּבני אין , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
.·Èקטפרס ידּה מטה]היתה כלפי ידּה,[מוטה על הּגט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ

זֹו הרי ונח, ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו נפל אם - לארץ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָונפל
והּוא  - מגרׁשת אינּה האׁש, לתֹו אֹו הּים לתֹו נפל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמגרׁשת;
ׁשּמּתחּלת  לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על עֹומדת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיתה

עֹומד. היה לאּבּוד ְְִִֵָָָנפילתֹו
.‚È- ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

ּומּמחצה  למחצה, מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה לֹו, ְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹקרֹוב
מגרׁשת  ספק זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד היה למחצה ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּגט  ׁשּיּגיע עד ּפסּול, זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׂשּוח ּכדי לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקרֹוב
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנׂשא ּכ ואחר ְְְְִִֵַַַָָָָָלידּה,

.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד
אֹו לׁשמרֹו, יכֹולין ׁשניהן לֹו; קרֹוב הּוא זה - לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה

למחצה' 'מחצה הּוא זה - לׁשמרֹו יכֹולין אין .ׁשניהן ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָ
.ÂËּוזרקֹו ּכנגּדֹו, היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּבא

מגרׁשת, אינּה - ׁשּלֹו א ּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּה
הּוא  ּובא ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׂשּוח ׁשאם ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאף
למחצה, מחצה ׁשהּוא ּפי על אף - לּה ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ְְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָועמד
עד  ּפסּול, זה הרי ׁשּלּה, אּמֹות ארּבע ּבתֹו והּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָהֹואיל

לידּה ּגט .ׁשּיּגיע ְִֵֶַַָָ
.ÊËּבמׁשיחה קׁשּור והיה לידּה, הּגט דק]זרק ּוקצת [חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

לנּתקֹו יכֹול אם - ּבידֹו במשיכת הּמׁשיחה מידה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ
ׁשּתּפסקהחבל] עד מגרׁשת, אינּה - אצלֹו [תיחתך]ּולהביאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

מגרׁשת. זֹו הרי לנּתקֹו, יכֹול אינֹו ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהּמׁשיחה;
.ÊÈ אם - מׁשּמרּתֹו והיא נעֹור והּוא עבּדּה, ּביד הּגט את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָנתן

ּכפּות  עֹומדת היה ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי , ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יׁשן  והּוא העבד, ּביד נתנֹו גט. אינֹו ּכפּות, אינֹו ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבצּדּה;
זֹו הרי ּכפּות, היה ואם ּפסּול; זה הרי - מׁשּמרּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָוהיא

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÁÈ- עליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו ּגט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ואם  ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכת ּבעבד ׁשּזכת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּכיון
הּגט  ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנת ונעֹור, ּכפּות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו
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לּהלידּה נתנּה אֹו החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
נתּגרׁשה. ּבחזקה, אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנת ּכיון -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ה'תשע"ג  מרחשון ט' חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוׂשה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

ּכאּלּו ּתתּגרׁש לידֹו, הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה'; 'ׁשליח ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני  ּוצריכה עדים. ׁשני ּבפני לעׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּגיע
הן  ואפּלּו ׁשלּוחּה; ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים

השליח]הראׁשֹונים בפניהם שמינתה מן [אותם אחד אֹו , ִִִֶָָ
ואחד ּגמּורה.[אחר]הראׁשֹונים עדּות זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶָָָ

אם ·. אבל נקרע. אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּמה
עדים, צרי אינֹו הּקּבלה, ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא הּגט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
- לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ׁשּנתנֹו ּבין ּבעדים, לֹו ׁשּנמסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין

האּׁשה.[הימצאותו]יציאתֹו ידי מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו, מּתחת ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואף

עצמּה. האּׁשה ְְִַָָָּכמֹו
אבל ‚. לאׁשּתֹו; ּגט לקּבל ׁשליח לעׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל

הּנקרא  הּוא וזה לאׁשּתֹו, הּגט להֹולי לׁשליח הּגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותן
הֹולכה' .'ׁשליח ְִַָָ

ּבעלּה,„. מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן
הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאה וזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

עדים. ִִֵָצרי
לּה‰. ׁשהביא אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין

לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ּבענין ׁשליח ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הבאה. ׁשליח אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּגּטין

.Â הּגט לׁשליחּות ּכׁשרים ׁשליח הּכל ּבין קּבלה ׁשליח ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
והעבד, והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה
אינֹו ּגט, מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשֹוטה,

ֵגט.
.Ê הּנׁשים מּדברי אבל הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּבעברה  הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָסֹופרים
זה  הרי הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּדברי
ּבחֹותמיו  הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול.

חתימותיהם] על העידו אּלא [העדים ּבֹו נסמ לא אם אבל ;ְֲִִֶָָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ּדברי ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָעל

.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה דעתו]ונתּפּקח, עבד [חזרה ונתּגּיר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפּקח  והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונׁשּתחרר
וחזר  ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחרׁש
מּפני  ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ë,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

'ּביד לי לֹו:יהא אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּה לקּבל קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'התקּבל

ׁשליח  עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּגּטּה
מּפני  ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ּבן  ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ְַַָּדעת
.È רצֹוני 'אין הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

הרׁשּות  - לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתקּבל
קּבלה  ׁשליח לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, אבל ּביד ; ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לא  - 'ל 'הא אֹו לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר ְְְִִֵֵֵַַָָָֹאם
ׁשליחּות  עקר - לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות ְְִִֵַַַַַָָָָָָעקר
ותן  הֹול' לֹו: אמר אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּבלה,

הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - ְִַַַָָָָלּה'
.‡È ׁשליח' לֹו: ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשליח

ׁשאמרה', ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָקּבלה
ׁשליח  אֹות ׁשעׂשת ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלֹומר:

ׁשל  אֹו את קּבלה והביא ּׁשאמרה', ּכמה אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אפּלּו - הבאה' ׁשליח אּלא ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגט,
הּׁשליח  עקר ׁשהרי מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּגיע
נעׂשיתי  לא 'מעֹולם לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּׁשליחּות

לּה' הבאה .ׁשליח ְֲִַָָָ
.·Èלֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר

לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:
מגרׁשת; לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'ׁשליח

אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא [הטריחה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הגט] בקבלת רק והּוא להתגרש לקּבלה, אֹומרת היא ׁשהרי ,ְְֲִֵֶֶֶַָָ

ּבלבד. להבאה לּבעל ְֲִֵַַַַַָָאֹומר
.‚È לא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל

ּפּקדֹון  זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו
'זֹואצל הרי - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמגרׁשת
וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש

.„È ׁשנים ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ,ׁשליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבפניהם; לּה יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואֹותן
הּוא  ׁשּתחּתיו עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּדין

ל  מסירה,קם. עדי קראּוהּו ולא לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹּונטלּתּו

.ÂË,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
מּתחת  יֹוצא והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹויחזר

ּבחֹותמיו ּומקּים נכונות]ידּה שחתימותיהם מעידים -[העדים ְְְָָָָֻ
ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי

.ÊË חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, את ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשליח
ואמר  ׁשּקדם אֹו ּבטל', עּמ ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לֹו: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחר  ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו ּבטל', ל ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלאּׁשה:
- ּבטל' לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל  וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ּגט  ׁשהּגיע אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ּפי  על ואף לבּטלֹו; יכ ֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלידּה

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



צי oiyexib zekld - oeygxn 'h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לּהלידּה נתנּה אֹו החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
נתּגרׁשה. ּבחזקה, אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנת ּכיון -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ה'תשע"ג  מרחשון ט' חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוׂשה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

ּכאּלּו ּתתּגרׁש לידֹו, הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה'; 'ׁשליח ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני  ּוצריכה עדים. ׁשני ּבפני לעׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּגיע
הן  ואפּלּו ׁשלּוחּה; ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים

השליח]הראׁשֹונים בפניהם שמינתה מן [אותם אחד אֹו , ִִִֶָָ
ואחד ּגמּורה.[אחר]הראׁשֹונים עדּות זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶָָָ

אם ·. אבל נקרע. אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּמה
עדים, צרי אינֹו הּקּבלה, ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא הּגט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
- לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ׁשּנתנֹו ּבין ּבעדים, לֹו ׁשּנמסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין

האּׁשה.[הימצאותו]יציאתֹו ידי מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו, מּתחת ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואף

עצמּה. האּׁשה ְְִַָָָּכמֹו
אבל ‚. לאׁשּתֹו; ּגט לקּבל ׁשליח לעׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל

הּנקרא  הּוא וזה לאׁשּתֹו, הּגט להֹולי לׁשליח הּגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותן
הֹולכה' .'ׁשליח ְִַָָ

ּבעלּה,„. מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן
הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאה וזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

עדים. ִִֵָצרי
לּה‰. ׁשהביא אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין

לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ּבענין ׁשליח ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הבאה. ׁשליח אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּגּטין

.Â הּגט לׁשליחּות ּכׁשרים ׁשליח הּכל ּבין קּבלה ׁשליח ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
והעבד, והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה
אינֹו ּגט, מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשֹוטה,

ֵגט.
.Ê הּנׁשים מּדברי אבל הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּבעברה  הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָסֹופרים
זה  הרי הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּדברי
ּבחֹותמיו  הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול.

חתימותיהם] על העידו אּלא [העדים ּבֹו נסמ לא אם אבל ;ְֲִִֶָָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ּדברי ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָעל

.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה דעתו]ונתּפּקח, עבד [חזרה ונתּגּיר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפּקח  והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונׁשּתחרר
וחזר  ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחרׁש
מּפני  ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ë,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

'ּביד לי לֹו:יהא אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּה לקּבל קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'התקּבל

ׁשליח  עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּגּטּה
מּפני  ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ּבן  ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ְַַָּדעת
.È רצֹוני 'אין הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

הרׁשּות  - לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתקּבל
קּבלה  ׁשליח לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, אבל ּביד ; ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לא  - 'ל 'הא אֹו לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר ְְְִִֵֵֵַַָָָֹאם
ׁשליחּות  עקר - לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות ְְִִֵַַַַַָָָָָָעקר
ותן  הֹול' לֹו: אמר אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּבלה,

הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - ְִַַַָָָָלּה'
.‡È ׁשליח' לֹו: ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשליח

ׁשאמרה', ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָקּבלה
ׁשליח  אֹות ׁשעׂשת ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלֹומר:

ׁשל  אֹו את קּבלה והביא ּׁשאמרה', ּכמה אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אפּלּו - הבאה' ׁשליח אּלא ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגט,
הּׁשליח  עקר ׁשהרי מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּגיע
נעׂשיתי  לא 'מעֹולם לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּׁשליחּות

לּה' הבאה .ׁשליח ְֲִַָָָ
.·Èלֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר

לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:
מגרׁשת; לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'ׁשליח

אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא [הטריחה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הגט] בקבלת רק והּוא להתגרש לקּבלה, אֹומרת היא ׁשהרי ,ְְֲִֵֶֶֶַָָ

ּבלבד. להבאה לּבעל ְֲִֵַַַַַָָאֹומר
.‚È לא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל

ּפּקדֹון  זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו
'זֹואצל הרי - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמגרׁשת
וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש

.„È ׁשנים ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ,ׁשליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבפניהם; לּה יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואֹותן
הּוא  ׁשּתחּתיו עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּדין

ל  מסירה,קם. עדי קראּוהּו ולא לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹּונטלּתּו

.ÂË,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
מּתחת  יֹוצא והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹויחזר

ּבחֹותמיו ּומקּים נכונות]ידּה שחתימותיהם מעידים -[העדים ְְְָָָָֻ
ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי

.ÊË חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, את ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשליח
ואמר  ׁשּקדם אֹו ּבטל', עּמ ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לֹו: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחר  ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו ּבטל', ל ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלאּׁשה:
- ּבטל' לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל  וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ּגט  ׁשהּגיע אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ּפי  על ואף לבּטלֹו; יכ ֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלידּה
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ּובּטלֹו ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אֹוׁשחזר לידּה ׁשהּגיע ואחר הֹואיל , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּגט  זה והרי ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָליד

ֵָּכׁשר.
.ÊÈמבּקׁש ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה

הּגט  הּגיע ורֹודף מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשנים
מחּזר  ׁשהיה ּפי על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלידּה,

לידּה ׁשּיּגיע קדם .לבּטלֹו ְְְִֶֶַַַָָֹ
.ÁÈּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: לבּטל אמר יכֹול - לאׁשּתי' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּביד  הּגט ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹזה
היּו ואפּלּו זה; ּבפני ׁשּלא זה לבּטלֹו יכֹול זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים,

הּגט  ּבטל מהן, אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו .עׂשרה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.ËÈ ּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני 'ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרי  - אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט, ּכן אחר וכתב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהּוא',
אם  וכן הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל; ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזה
ּגט  'ּכל אֹו ּבטל', ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט 'ּכל להם: ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹיאמר
ּגט  'ּכל אֹו ּבטל', הּוא הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאכּתב
וכן  ּבטל. זה הרי - ּבטל' ׁשנה עׂשרים עד מהּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאכּתב
הּוא, ּבטל אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט 'ּכל לׁשנים: אמר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאם
אחר  וכתב ּבטל', הּוא הרי זֹו, מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר ְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכל
ׁשּיכּתב  קדם הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף - לּה ּונתנֹו ּגט ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכן

ּבטל  הּגט הרי .הּגט, ֲֵֵֵֵַַָ
.Î קדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מה ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם

ׁשּגֹורמין  ׁשּמסרּת הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו, 'אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
ּבטלים', הן הרי זה, ּגט לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
ולּתן  ולחּתם לכ ּתב להן אֹומר ּכ ואחר 'הן'; אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוהּוא
יצא  ׁשּלא ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ולא ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּה;

מֹודע ויבּטלֹו המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין קנין . צרי א ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
.[סודר]

.‡Î זה הרי - הּגט ּובּטל ׁשליח, ּביד לאׁשּתֹו ּגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׁשֹולח
אּלא  ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה, ּבֹו ּומגרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחֹוזר
ּובּטלֹו, הּבעל ּביד הּגט היה אם לפיכ ׁשליחּות. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמּתֹורת
לעֹולם, ּבֹו מגרׁש אינֹו - הּוא' ּבטל זה 'ּגט ׁשאמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָּכגֹון

ּכחרׂש הּוא ּפרׁשוהרי אם וכן מגרׁשת. אינּה ּבֹו ּגרׁש ואם , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הרי  ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ואמר: הּׁשליח, ּביד והּוא ׁשּבּטלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבעת

לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אינֹו - ּגט' מּלהיֹות ּבטל ְְְִִֵֵֵֵָָָהּוא
.·Î אי' הּוא', 'ּבטל אמר: הּגט? מבּטל לׁשֹונֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבאיזה

רצוני]אפׁשי 'לא [אין יעזב', 'לא יֹועיל', לא זה 'ּגט ּבֹו', ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ
הּוא  'הרי חרׂש', 'יהא ּכחרׂש', 'יהא יגרׁש', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיׁשּלח',
זה  הרי - להן הּדֹומה ּומן מאּלּו אחד אמר אם - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכחרׂש'

ְִּבּטלֹו.
.‚Îאינֹו' הּוא', 'ּפסּול גט', אינֹו זה 'ּגט אמר: אם ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל

'חרׂש מגרׁש', 'אינֹו מׁשּלח', 'אינֹו מּתיר', 'אינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמֹועיל',
לׁשֹון  אּלא מבּטל, לׁשֹון זה ׁשאין ּכלּום; אמר לא - ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא'

כן ׁשאינֹו ּדבר לנּו הֹודיע והרי הּדבר; אמּתת [שאינו מֹודיע ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
על נכון] אֹו מּתר, ׁשהּוא האסּור ּדבר על ׁשאמר ּכמי -ְִֶֶַַַָָָָָָֻ

טהֹור. ׁשהּוא ֵֶַָָהּטמא
.„Î ׁשעבר ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל', זה 'ּגט ּכגֹון:אמר: , ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

עבר" זה,"חמק ּבגט נתּגרׁשה אם לפיכ ספק; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מגרׁשת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי

.‰Î לא' לֹו: ואמר הּׁשליח ּובא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
ּברּו' הּבעל: ואמר הּגט', לּקח רצת 'לא אֹו ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
ׁשאין  ׁשּמׁשמען האּלּו ּבּדברים ּכּיֹוצא אֹו והּמטיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב

- הּגט ּבעּכּוב ׂשמח הּוא ׁשהרי לגרׁשּה, ּבטל ּבדעּתֹו לא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
'לא  ּבפרּוׁש לֹו ׁשּיאמר עד מגרׁשת, ותהיה יּתן אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּגט,

ּבפרּוׁש. יבּטל אֹו ְְִֵֵֵַתּתן',
.ÂÎ,אחרים ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכן
מדרבנן] ׁשהרי [מלקות ממזרים, הּבנים להיֹות ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּבּטל  העדים יצאּו זמן ואחר ּבֹו, ותּנׂשא לידּה ּגט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיּגיע
ונמצא  הּגט, ׁשּיכּתב קדם ּבפניהן מֹודעא ׁשּמסר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבפניהן

עימו]הּולד שהתחתנה ממי ממזר.[שנולד ְֵַַָָ
.ÊÎ ׁשּמא אֹומרין אין - לאּׁשה ּונתנֹו ּגט ׁשהביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשליח

ּכׁשר, ׁשהּוא ּבחזקת לּה אֹותֹו נֹותנין אּלא הּבעל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּטלֹו
ממזר. והּולד ּתצא ׁשּבּטלֹו, ּכן אחר נמצא ואם ּבֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָותּנׂשא
מֹודעא  מסר ׁשּמא אֹומרין אין לאׁשּתֹו, ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוכן

ותּנׂשא  ּכׁשרּות, ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט .ּבֹועל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.ÁÎוהּניח ּגט, הּמביא ׁשהיה [השליח]וכן אֹו חֹולה הּבעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּגֹוסס, הּניחֹו אם אבל קּים . ׁשהּוא ּבחזקת לּה נֹותנֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָזקן
ספק  זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, הּגֹוססין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב
החיל  ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּגרּוׁשין,

הּמּטרפת ּוספינה במצֹור, והּיֹוצא [מיטלטלת]והיא ּבּים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נפשות]לּדֹון ּגט [בדיני היה ואם חּיים; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ּבחזקת  ותהיה לאׁשּתֹו, נֹותנֹו - הּׁשליח ּביד מהם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחד
ְֶֶֹמגרׁשת.

.ËÎ ׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻאבל
חּיה, ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹויים, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּים,

מּפלת  עליו נפלה אֹו נהר, ׁשטפֹו חמרי אֹו עליהן נֹותנין - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשליח, ּביד מהן אחד ּגט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
ואם  מגרׁשת. ספק זֹו הרי לּה, נתנֹו ואם לאׁשּתֹו; נֹותנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו

גט. אינֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹנֹודע
.Ï ּובכל ּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל

קּבלה. ׁשליח ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּתנאי

ה'תשע"ג  מרחשון י' שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
אף ‡. - יׂשראל ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליח

אּלא  עדיו, הן מי ידע ולא הּגט ּכתיבת ראה ׁשּלא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
זה  הרי - לאׁשּתי' זה ּגט 'ּתן לֹו: ואמר ּגט הּבעל לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנתן

עדיו ׁשאין ּפי על ואף ׁשנים, ּבפני לּה החתימה]נֹותנֹו [עדי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבֹו.[מוכרים]ידּועין ותּנׂשא מגרׁשת, ותהיה אצלנּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

זה ·. וגט מעֹולם, ּגרׁשּתי 'לא ואמר: וערער הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבא
ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' מזּיף לּה על ׁשהּובא העדים [יעידו ְְְְִֵֶַָָָָֻ

חתימתם] -נכונות ּכלל עדיו נֹודעּו לא אֹו נתקּים, לא ואם .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
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זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא,
זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹספק
מזּיף  ׁשּמא - לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻאינן
ּבעלּה. על ותאסר ׁשּתּנׂשא ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא,

חמֹותּה;‚. זֹו: את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָואּלּו
וצרתּה חמֹותּה; בעלה]ּובת של השניה היתה [אשתו אפּלּו , ְְֲֲִַָָָָָָ

נׂשּואה ויבמּתּה[כעת]הּצרה בעלה]לאחר; אחי ,[אשת ְְְִִֵַַָָָָ
הּנׁשים  ּכל ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; היתה ְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָאפּלּו

ְֵּכׁשרֹות.
נאנס „. אֹו וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמביא

אחר  ּביד מׁשּלחֹו ּביד - מׁשּלחֹו - חלה אם הּׁשני, וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
ּבפניהם. ׁשליח לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר;
ּבֹו, ותתּגרׁש ׁשנים ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהאחרֹון

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על ִִִֵֶַַַַָָאף
לארץ ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא אֹוׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

יׂשראל  לארץ לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָמארץ
וחתימתֹו, הּגט ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם -ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ואחר  נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני  אֹומר זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי
עדיו  ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ

אין [מוכרים]ידּועין הּגֹויים, ּכׁשמֹות עדיו היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
להן. ְִֶָחֹוׁשׁשין

.Âּבֹו מׁשּגיחין אין וערער, הּבעל הּנׁשים ּבא אף לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ּבפני ׁש ולֹומר זה ּגט להביא נאמנֹות זֹו, את זֹו ּׂשֹונאֹות ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ

נחּתם'. ּובפני ְְְִֶַַַָנכּתב
.Ê נכּתב 'ּבפני ואמר: יׂשראל ּבארץ ּגט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

הּבעל  יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני
ּבֹו מׁשּגיחין אין ּבׁשעת ויערער, עֹומד הּׁשליח אין ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

ּבחֹותמיו  נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה
החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח [מותר]; ְִֵַַָ

לא  ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה מּכלל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהיֹות
הּבעל  ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּים
ספק  זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוערער

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Á'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני

אם  לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוצה
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער, הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ  ּבחּוצה למקֹום .מּמקֹום ְְִֶָָָָָ
.Ë ּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה, ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל

מזּיף נחּתם' ּובפני שיקר]נכּתב שהשליח זה [הוכיח הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ
נכּתב  'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ּדבריו האמינּו ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבטל;

ראי  עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות אּלא נחּתם', ה;ּובפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האמינּוהּו. לא אֹותֹו, ׁשּמכחיׁשין עדים ּבמקֹום ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

.Èוהּנּנסין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגדֹול [איים]הּנהרֹות ׁשּבּים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל; ּכארץ הן הרי יׂשראל, ארץ ׁשל הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבתֹו
יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה לּתחּום, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָוׁשחּוץ

לגּטין. יׂשראל ּכארץ ּובבל יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתחּומי
.‡È ׁשּיאמר צרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּגט

וחתמֹו לארץ ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב ּבארץ 'ּבפני ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו -. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

.·Èמקצתֹו אם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻנכּתב
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, אפּלּוהראׁשֹון ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קן  ׁשמע ואפּלּו ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלא
'ּבפני  אֹומר זה הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּקּולמּוס
והׁשלים  וחזר ל ּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכּתב
ּולׁשם  לֹו ואמר מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאיׁש
.‚È נ 'ּבפני נחּתם', ּבפני לא אבל נכּתב 'ּבפני חּתם אמר ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לא  אבל אחד עד וחתם נכּתב 'ּבפני נכּתב', ּבפני לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאבל
הּׁשני' יתקּים העד זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו , ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ואחר העד ּבחֹותמיו על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, חתם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשני
ׁשּזה  הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים העידּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,

ֵָּכׁשר.
.„È נכּתב ׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים

הרי  לאׁשּתֹו, לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונחּתם
יכֹול  הּבעל אין ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלּו
ׁשלּוחיו  ׁשהרי - מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלערער
זֹו הרי נתּגרׁשה', 'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהן

ּגט  ׁשם ׁשאין ּפי על אף .מגרׁשת, ְִֵֵֶֶֶַַָֹ
.ÂËיֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים מּתחת [נמצא]ּבּמה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשניהן שלוחים]ידי מּתחת [שניהם יֹוצא ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
שליח]ידם אחד ונחּתם'.[רק נכּתב 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

'ּבפני  אֹומר והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ
'ּבפני  אֹומר ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנחּתם',
לּה, יּנתן לא ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנחּתם'

ׁשּיתק  ּבחֹותמיו.עד ּים ְְְִֵֶַַָ
.ÊË'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרין ּוׁשנים נכּתב', 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

נתקּים  ׁשהרי ידם; מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, -ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ּבחֹותמיו  ְְָ

.ÊÈלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ, ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשליח
עדים] נכּתב [ללא 'ּבפני אמר ולא ׁשנים ּבפני ׁשּנתנֹו אֹו ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

וחֹוזר  מּמּנה נֹוטלֹו ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - נחּתם' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובפני
ּובפני  נכּתב 'ּבפני ּבפניהן ואֹומר ׁשנים ּבפני לּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונֹותנֹו
ׁשּיתקּים  עד ּפסּול, זה הרי - מּמּנה נטלֹו לא ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנחּתם';

ְְָּבחֹותמיו.
.ÁÈ'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנֹו

לּה יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו, יתקּים זה הרי - ׁשּנׁשּתּתק .עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.ËÈ מּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה ּגט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומה

אם  לפיכ נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
ּפּתח ּכׁשהיה לפניו ונחּתם רואה]נכּתב ונסּתּמא [כשהיה , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּובפני [נתעוור] נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
חּוצה  ׁשל זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנחּתם',
ּובפני  נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלארץ,
ּכׁשר  ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנחּתם'
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זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא,
זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹספק
מזּיף  ׁשּמא - לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻאינן
ּבעלּה. על ותאסר ׁשּתּנׂשא ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא,

חמֹותּה;‚. זֹו: את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָואּלּו
וצרתּה חמֹותּה; בעלה]ּובת של השניה היתה [אשתו אפּלּו , ְְֲֲִַָָָָָָ

נׂשּואה ויבמּתּה[כעת]הּצרה בעלה]לאחר; אחי ,[אשת ְְְִִֵַַָָָָ
הּנׁשים  ּכל ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; היתה ְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָאפּלּו

ְֵּכׁשרֹות.
נאנס „. אֹו וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמביא

אחר  ּביד מׁשּלחֹו ּביד - מׁשּלחֹו - חלה אם הּׁשני, וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
ּבפניהם. ׁשליח לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר;
ּבֹו, ותתּגרׁש ׁשנים ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהאחרֹון

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על ִִִֵֶַַַַָָאף
לארץ ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא אֹוׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

יׂשראל  לארץ לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָמארץ
וחתימתֹו, הּגט ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם -ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ואחר  נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני  אֹומר זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי
עדיו  ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ

אין [מוכרים]ידּועין הּגֹויים, ּכׁשמֹות עדיו היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
להן. ְִֶָחֹוׁשׁשין

.Âּבֹו מׁשּגיחין אין וערער, הּבעל הּנׁשים ּבא אף לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ּבפני ׁש ולֹומר זה ּגט להביא נאמנֹות זֹו, את זֹו ּׂשֹונאֹות ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ

נחּתם'. ּובפני ְְְִֶַַַָנכּתב
.Ê נכּתב 'ּבפני ואמר: יׂשראל ּבארץ ּגט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

הּבעל  יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני
ּבֹו מׁשּגיחין אין ּבׁשעת ויערער, עֹומד הּׁשליח אין ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

ּבחֹותמיו  נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה
החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח [מותר]; ְִֵַַָ

לא  ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה מּכלל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהיֹות
הּבעל  ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּים
ספק  זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוערער

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Á'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני

אם  לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוצה
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער, הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ  ּבחּוצה למקֹום .מּמקֹום ְְִֶָָָָָ
.Ë ּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה, ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל

מזּיף נחּתם' ּובפני שיקר]נכּתב שהשליח זה [הוכיח הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ
נכּתב  'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ּדבריו האמינּו ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבטל;

ראי  עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות אּלא נחּתם', ה;ּובפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האמינּוהּו. לא אֹותֹו, ׁשּמכחיׁשין עדים ּבמקֹום ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

.Èוהּנּנסין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגדֹול [איים]הּנהרֹות ׁשּבּים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל; ּכארץ הן הרי יׂשראל, ארץ ׁשל הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבתֹו
יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה לּתחּום, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָוׁשחּוץ

לגּטין. יׂשראל ּכארץ ּובבל יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתחּומי
.‡È ׁשּיאמר צרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּגט

וחתמֹו לארץ ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב ּבארץ 'ּבפני ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו -. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

.·Èמקצתֹו אם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻנכּתב
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, אפּלּוהראׁשֹון ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קן  ׁשמע ואפּלּו ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלא
'ּבפני  אֹומר זה הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּקּולמּוס
והׁשלים  וחזר ל ּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכּתב
ּולׁשם  לֹו ואמר מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאיׁש
.‚È נ 'ּבפני נחּתם', ּבפני לא אבל נכּתב 'ּבפני חּתם אמר ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לא  אבל אחד עד וחתם נכּתב 'ּבפני נכּתב', ּבפני לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאבל
הּׁשני' יתקּים העד זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו , ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ואחר העד ּבחֹותמיו על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, חתם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשני
ׁשּזה  הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים העידּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,

ֵָּכׁשר.
.„È נכּתב ׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים

הרי  לאׁשּתֹו, לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונחּתם
יכֹול  הּבעל אין ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלּו
ׁשלּוחיו  ׁשהרי - מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלערער
זֹו הרי נתּגרׁשה', 'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהן

ּגט  ׁשם ׁשאין ּפי על אף .מגרׁשת, ְִֵֵֶֶֶַַָֹ
.ÂËיֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים מּתחת [נמצא]ּבּמה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשניהן שלוחים]ידי מּתחת [שניהם יֹוצא ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
שליח]ידם אחד ונחּתם'.[רק נכּתב 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

'ּבפני  אֹומר והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ
'ּבפני  אֹומר ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנחּתם',
לּה, יּנתן לא ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנחּתם'

ׁשּיתק  ּבחֹותמיו.עד ּים ְְְִֵֶַַָ
.ÊË'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרין ּוׁשנים נכּתב', 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

נתקּים  ׁשהרי ידם; מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, -ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ּבחֹותמיו  ְְָ

.ÊÈלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ, ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשליח
עדים] נכּתב [ללא 'ּבפני אמר ולא ׁשנים ּבפני ׁשּנתנֹו אֹו ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

וחֹוזר  מּמּנה נֹוטלֹו ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - נחּתם' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובפני
ּובפני  נכּתב 'ּבפני ּבפניהן ואֹומר ׁשנים ּבפני לּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונֹותנֹו
ׁשּיתקּים  עד ּפסּול, זה הרי - מּמּנה נטלֹו לא ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנחּתם';

ְְָּבחֹותמיו.
.ÁÈ'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנֹו

לּה יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו, יתקּים זה הרי - ׁשּנׁשּתּתק .עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.ËÈ מּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה ּגט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומה

אם  לפיכ נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
ּפּתח ּכׁשהיה לפניו ונחּתם רואה]נכּתב ונסּתּמא [כשהיה , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּובפני [נתעוור] נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
חּוצה  ׁשל זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנחּתם',
ּובפני  נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלארץ,
ּכׁשר  ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנחּתם'
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מּכלל  ונמצא הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלעדּות,
ׁשּקּי ּבדבר הּׁשלׁשה ּדּין נעׂשה ׁשהעד ּבדבריו; זה ּגט מּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּדבריהם .[מדרבנן]ׁשהּוא ְִִֵֶֶ
.Î ּגט' להן: ואֹומר ּדין לבית ּבא - נאנס אֹו הּׁשליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה

ׁשליח  ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם', ּובפני נכּתב ּבפני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי האחרֹון ואין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;

עדים  ּבפני לּה ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר .אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
.‡Î,ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוׂשה - נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה

ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
הראׁשֹון  הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ּבית לּה, צרי מה ּומּפני . ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדין?
ׁשליח  ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ּבחֹותמיו הּגט נתקּים אם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאבל
לידּה הּגט ׁשהּגיע עד עצמן, לבין ּבינן מאה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשליח,
לֹו אמר ולא הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּכׁשר. זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

מׁשּלחֹו. זה הרי - נאנס אֹו חלה אם אחר', ּביד ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ'ׁשּלחֹו
.·Î ּבבית עּמֹו הּׁשליח ׁשּיהיה צרי אינֹו ׁשליח, העֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ׁשּלא  ואפּלּו ׁשלּוחי', ּפלֹוני 'הרי להן: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין,
הן ּבפניו  אפּלּו ּבפניו, ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוׂשה הּׁשליח וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ֵָמאה.
.‚Î ואמר ּבפניה, ונחּתם ונכּתב לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּנתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש

והם  ּפלֹוני, ּדין ּבית עד להֹולכה ׁשלּוחה אּת 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָלּה:
ּבֹו' ותתּגרׁשי זה ּגט לי ויּתנּו ׁשליח זֹויעמידּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ

נֹוטלין  והן נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן לֹומר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת
הּבעל. ּכמאמר לּה, לּתנֹו לׁשליח אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָאֹותֹו

.„Î;זה ּתנאי הּבעל עליה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה
יֹוצא  הּגט והרי ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאבל
ּבחזקת  היא והרי ּכלּום; לֹומר צריכה אינּה - ידּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתחת
חֹותמין  והעדים ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹמגרׁשת,

נתקּים עליו  ולא העדים, ּכתב מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מקלקלת  אינּה ׁשהרי אֹותֹו, זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכמי  הן הרי הּגט, על החֹותמין ׁשהעדים ועֹוד, עצמּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
לפיכ מערער. ׁשם ׁשּיהיה עד ּדין, ּבבית עדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנחקרה
יּמצא  ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבֹו, ותּנׂשא ּבחזקתֹו הּגט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנעמיד
הּׁשליח  אֹותֹו ּכׁשּיביא ּכׁשר, ּבחזקת הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמזּיף,
אֹו מזּיף ׁשהּוא ראיה ׁשּיביא עד אֹו הּבעל, ׁשּיערער עד -ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
היה  ּכ ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו לדברים לחש ּתבֹוא ׁשאם ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבטל.
ואחר  ּבּטלֹו ׁשּמא ּבפנינּו, הּבעל אֹותֹו ׁשּיּתן לגט לחש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלנּו
ּכמזּיף  הּוא והרי ּבֹו חתמּו ּפסּולין עדים ׁשּמא אֹו נתנֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻּכ
חֹוׁשׁשין  ׁשאין ּוכׁשם נכּתב. לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּתֹוכֹו,

וכּיֹוצא  ׁשהּוא לזה ׁשּיּודע עד חזקתֹו על נעמידֹו אּלא ּבֹו, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהּגט  עצמּה לאּׁשה ולא לּׁשליח לא נחּוׁש לא ּכ ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹּבטל,

הּממֹונֹות. ּכדיני האּסּורין ּדיני ׁשאין ידּה, מּתחת ְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיֹוצא

ה'תשע"ג  מרחשון י"א קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
מגרׁשת;‡. זֹו הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגרׁש

מגרׁשת  אינּה הּתנאי, נתקּים לא ּבפרק ואם ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נתּבאר, וׁשם ּכּלן; הּתנאין מׁשּפטי איׁשּות, מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻׁשּׁשי
מגרׁשת  ּתהיה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהמגרׁש
יׁש לפיכ לידּה; הּגט נתינת ּבׁשעת לא ׁשּיתקּים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשעה
ּתנאי  להתנֹות אֹו ּתנאֹו, על להֹוסיף אֹו הּגט, לבּטל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָלּבעל
ּפי  על אף הראׁשֹון, הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ּכל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאחר
נׂשרף, אֹו הּגט, אבד אֹו הּבעל, מת ואם לידּה. הּגט ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשהּגיע
תּנׂשא  לא ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם
לא  ּכן אם אּלא ּתצא לא - נּׂשאת ואם הּתנאי; ׁשּיתקּים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעד
ׁשאם  נתּבאר, וׁשם הּגט. ּבטל ׁשהרי לקּימֹו, ּבידּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנׁשאר
ּתנאי  'על 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאמר
'וכ ּכ מנת על מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ׁשאמר אֹו ,'וכ ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
לידּה; הּגט נתינת מּׁשעת מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים -ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּׁשהּגיע  ּתנאֹו על להֹוסיף ולא הּגט לבּטל יכֹול אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפיכ
קדם  הּבעל, מת אפּלּו נׂשרף, אֹו אבד ואם לידּה. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּגט
ּוכבר  מֹותֹו, אחרי הּתנאי מקּימת זֹו הרי - הּתנאי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיתקּים
לכּתחּלה, להּנׂשא לּה ויׁש לידּה. הּגט נתינת מּׁשעת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנתּגרׁשה
לא  ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּתנאי; נתקּים לא ׁשעדין ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹאף

מנת'. ּב'על אֹו ּב'מעכׁשו' הּתנאי והיה הֹואיל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָיתקּים,
ׁשאמר ·. ּבין 'מעכׁשו', ׁשאמר ּבין - ּתנאי על המגרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

ּכל  אׁשּתֹו עם יתיחד לא זה הרי - יהיה' לא ואם יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ'אם
אפּלּו עבד אפּלּו עד, ּבפני אּלא הּתנאי נתקּים ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹזמן

הּקטן  ּבנּה אֹו מּׁשפחתּה חּוץ ּבׁשה ׁשפחה, ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
לבּדּה עּמּה נתיחד ׁשאם ידּוע והּדבר ּבפניהם. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלׁשּמׁש
הרי  - הּתנאי ׁשּנתקּים לאחר אפּלּו ּכאחד, עדים ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבפני
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּגט, ּובטל נבעלה ׁשּמא מגרׁשת, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו

אּלּו. ֲֵַָּבהלכֹות
ּגט ‚. 'ּכתבּו ׁשּיאמר לא ּתנאי? על אדם מגרׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכיצד

ּת על צרילאׁשּתי ואין ּתנאי', על לּה ּותנּו 'ּכתבּו אֹו נאי', ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ
את  ּפלֹוני ּגרׁש זה ּתנאי 'על הּגט ּבתֹו יכּתב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹומר
ולעדים  לכּתב לּסֹופר אֹומר עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּפלֹונית',
ּכ ואחר ּבעֹולם; ּתנאי ׁשם ּבלא ּכׁשר ּגט וכֹותבין ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹלחּתם,

'הרי אֹו ,'ּגּט זה 'הרי לּה: ואֹומר הּגט לּה מגרׁשת נֹותן אּת ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
לּה 'ּתנּו לּׁשליח: אֹו להם, יאמר אֹו ,'וכ ּכ מנת על ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבזה

.'וכ ּכ מנת על זה ְְֵֶַָָָּגט
הּגט„. ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי  הגט;ּכתב [עיקר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

והאשה] האיש של האישיים ּבין הפרטים ּכׁשר, זה הרי -ֲֵֵֵֶָ
חתימת  אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתבֹו
ּכ מנת 'על ּכתב אפּלּו הּתרף, קדם ּכתבֹו אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהעדים.
ׁשל  ּבגּופֹו זכּות לֹו נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - 'ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָוכ
ספק  זה הרי הּתרף, ּכתיבת קדם ּבּפה התנה אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּגט;

ִֵּגרּוׁשין.
הּתרף,‰. אחר ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהמגרׁש

אדם  לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבין
על  הּגט לּה ונתן ּפלֹוני', לאיׁש 'אּלא אֹו ּפלֹוני', מאיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָחּוץ
עליה  אסּור אֹו עבד, אֹו ּגֹוי האיׁש אֹותֹו היה אם - זה ְִִֶֶֶֶַָָָָָָּתנאי
זה  הרי - ואחיו אביו אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמּׁשּום
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ּבּה לֹו יׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר. -]ּגט ביניהם [חלים ְִִֵֵֵָָָָָ
ׁשהּוא  ּפי על ואף לאוין, מחּיבי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקּדּוׁשין
ּבעל  היה ּכריתּות. זה ואין ּבּגט, ׁשּיר ׁשהרי גט; אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקטן
ערוה, מּׁשּום עליה אסּור הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאחֹותּה,
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה מּתר יהיה אחֹותּה ּתמּות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻאם

.Â ׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר
מּתרת  ּתהיה ּכלֹומר ,'מּזנּות 'חּוץ אֹו ּבעֹולם', עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו
לכל  מּתרת אּת 'הרי אֹו ,'ּבאּסּור אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻאבל
להתקּדׁש מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאדם
אֹו איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכסף
ׁשּלא  ּכלֹומר ,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ'הרי
ׁשאּת ,נדרי מהפרת חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּתרּומה, אכילת לענין אֹו נדרים, הפרת לענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָאׁשּתי
זֹו הרי מאּלּו, אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻלענין

מגרׁשת  .ספק ְֵֶֶָֹ
.Ê מראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר

וׁשמעֹון' לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון',
ּובּטל  הּתירם ּבהן, ׁשהתנה ׁשהאנׁשים מגרׁשת; זֹו הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

.הּתנאי  ְַַ
.Á'לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: אינּהאמר זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

ׁשהר  'הרי מגרׁשת, לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא י ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
הרי  - לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
ּוראּובן  לׁשמעֹון, אּלא הּתירה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין; ספק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזה
אף  אדם לכל ּכלֹומר 'לׁשמעֹון', ׁשאמר וזה עֹומד, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאּסּורֹו
לׁשמעֹון' 'אף ׁשאמר וזה לּכל, הּתירּה ׁשּמא אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלׁשמעֹון,

ּבתנאֹו. לראּובן היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא
.Ëאּת ּולמחר אׁשּתי, אּת אין 'הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה

הּיֹום; לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשּתי'
ּולעֹולם' הּיֹום 'מן ּבגּטין ּכֹותבין לפיכ. ְְְְִִִִִַָָ

.È- חּייכי' ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי
ּכריתּות זה ׁשאין גט, מוחלט]אינֹו אֹו[ניתוק חּיי', ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ'ּכל
ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ְְְְִִֵֶֶָָָָֹולא

.‡È עד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי
לעֹולם' אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא ּגט; זה הרי - יֹום' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁשים
'הרי  לאּׁשה: האֹומר לפיכ ּכריתּות. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת  'על לעֹולם', זה ּבׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ּגּט ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם' זה יין ּתׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא

ּגט  זה הרי יֹום', ׁשלׁשים .'עד ְֲִֵֵֶַֹ
.·È על ּגּט זה גט;'הרי אינֹו - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

יין  ּתׁשּתי ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהא
ימי  'ּכל אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹזה
עד  לפלֹוני ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחּייכי'.
ׁשהתנה; זמן ּכל לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמּׁשים

ּכׁשר, מּמּנּו הּולד - עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם
הּנּׂשּואין  על אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; .והּגט ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.‚È,לֹו נּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי
לא  חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרי
ּתּנׂשא, לא ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹֹּתּנׂשא
לא  ּולאחר ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
לאֹותֹו ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתּנׂשא,
הּגט, ּבטל - לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,

מּׁשני  ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד .ותצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
.„È זה ׁשאין מגרׁשת, אינּה - ׁשּלי' והּניר ,ּגּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ'הרי

ותּתן  ּגט זה הרי הּניר', את לי ׁשּתּתני מנת 'על .ּכריתּות; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
.ÂË הרי' לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב, ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק

'ּוכת ּבת ּגּט כתובתך]זה ּכתּבתּה[דמי ונתקּבלה  ּכׁשר, - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ּכתּבתּה. לּה יׁשלים ּבֹו, אין ואם ּכתּבתּה; ּכדי ּבּטס יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאם

.ÊË ׁשהתנה ּכגֹון הּגט, את ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
חּייה  ימי ּכל יין ּתׁשּתה ׁשּלא לכל עליה מּתרת ׁשּתהיה אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכתיבת  קדם ּתנאים ׁשאר ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאדם
ּבּגט, ּכתּוב הּתנאי היה אם - לּההּתרף ּונתנֹו ּומחקֹו וחזר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

זה  הרי - ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלא  אֹו ּכׁשר, ּבתנאי לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה, הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוטל

ּכלל. ְְַָּתנאי
.ÊÈאּת 'הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו הּגט ׁשּנתן הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

נטלֹו אם - מּפלֹוני' חּוץ אדם לכל ּומּתרת ּבזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמגרׁשת
לכל  ּבֹו מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו וחזר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - 'ּגּט זה 'הרי אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאדם',

.ּבזה  ֶָ
.ÁÈ וחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן מנת על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשּתי  אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים, ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
הרי  אּלא הראׁשֹונים, את האחרֹונים ּדבריו ּבּטלּו לא - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשנים
מׁשּמׁשת  רצת הּתנאים'; מּׁשני אחד 'עׂשי לּה: ּכאֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

מן אחד ואין נֹותנת, התנאי הראׁשֹונים[העדים]רצת [על ְִִִֵֶֶֶָָָָ
האחרֹוניםהראשון] מן השני]ואחד התנאי על [העדים ְֲִִֶַָָ

תנ מצטרפין כאן שהיה עליה אי][להעיד התנה אם אבל . ְְְֲִִִִֶָָָָָ
לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתּתן
לּתן  ּוצריכה מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ְְֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁש
.ËÈ יֹום ּכמפרׁש זה הרי סתם, זה ּדבר ׁשּתעׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה

לּה: אמר ּכיצד? ּתעׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחד,
מלאכה' עּמי ׁשּתעׂשי מנת על ּגּט זה מנת 'הרי 'על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עׂשת  אם - ּבני' את ׁשּתניקי מנת 'על אּבא', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אֹו אחד, יֹום מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָעּמֹו
והּוא  ּבֹו יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ּבנֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשהניקה
האב  אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי - חדׁש ועׂשרים ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹו

גט. אינֹו - ּתׁשּמׁש אֹו ׁשּתניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקדם
.Î את 'ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני', את ׁשּתניקי מנת 'על לּה: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר

הּבן  מת ׁשּפרׁש; הּזמן מׁשלמת זֹו הרי - ׁשנים' 'ׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּבא',
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ּבּה לֹו יׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר. -]ּגט ביניהם [חלים ְִִֵֵֵָָָָָ
ׁשהּוא  ּפי על ואף לאוין, מחּיבי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקּדּוׁשין
ּבעל  היה ּכריתּות. זה ואין ּבּגט, ׁשּיר ׁשהרי גט; אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקטן
ערוה, מּׁשּום עליה אסּור הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאחֹותּה,
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה מּתר יהיה אחֹותּה ּתמּות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻאם

.Â ׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר
מּתרת  ּתהיה ּכלֹומר ,'מּזנּות 'חּוץ אֹו ּבעֹולם', עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו
לכל  מּתרת אּת 'הרי אֹו ,'ּבאּסּור אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻאבל
להתקּדׁש מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאדם
אֹו איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכסף
ׁשּלא  ּכלֹומר ,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ'הרי
ׁשאּת ,נדרי מהפרת חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּתרּומה, אכילת לענין אֹו נדרים, הפרת לענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָאׁשּתי
זֹו הרי מאּלּו, אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻלענין

מגרׁשת  .ספק ְֵֶֶָֹ
.Ê מראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר

וׁשמעֹון' לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון',
ּובּטל  הּתירם ּבהן, ׁשהתנה ׁשהאנׁשים מגרׁשת; זֹו הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

.הּתנאי  ְַַ
.Á'לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: אינּהאמר זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

ׁשהר  'הרי מגרׁשת, לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא י ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
הרי  - לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
ּוראּובן  לׁשמעֹון, אּלא הּתירה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין; ספק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזה
אף  אדם לכל ּכלֹומר 'לׁשמעֹון', ׁשאמר וזה עֹומד, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאּסּורֹו
לׁשמעֹון' 'אף ׁשאמר וזה לּכל, הּתירּה ׁשּמא אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלׁשמעֹון,

ּבתנאֹו. לראּובן היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא
.Ëאּת ּולמחר אׁשּתי, אּת אין 'הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה

הּיֹום; לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשּתי'
ּולעֹולם' הּיֹום 'מן ּבגּטין ּכֹותבין לפיכ. ְְְְִִִִִַָָ

.È- חּייכי' ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי
ּכריתּות זה ׁשאין גט, מוחלט]אינֹו אֹו[ניתוק חּיי', ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ'ּכל
ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ְְְְִִֵֶֶָָָָֹולא

.‡È עד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי
לעֹולם' אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא ּגט; זה הרי - יֹום' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁשים
'הרי  לאּׁשה: האֹומר לפיכ ּכריתּות. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת  'על לעֹולם', זה ּבׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ּגּט ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם' זה יין ּתׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא

ּגט  זה הרי יֹום', ׁשלׁשים .'עד ְֲִֵֵֶַֹ
.·È על ּגּט זה גט;'הרי אינֹו - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

יין  ּתׁשּתי ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהא
ימי  'ּכל אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹזה
עד  לפלֹוני ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחּייכי'.
ׁשהתנה; זמן ּכל לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמּׁשים

ּכׁשר, מּמּנּו הּולד - עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם
הּנּׂשּואין  על אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; .והּגט ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.‚È,לֹו נּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי
לא  חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרי
ּתּנׂשא, לא ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹֹּתּנׂשא
לא  ּולאחר ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
לאֹותֹו ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתּנׂשא,
הּגט, ּבטל - לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,

מּׁשני  ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד .ותצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
.„È זה ׁשאין מגרׁשת, אינּה - ׁשּלי' והּניר ,ּגּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ'הרי

ותּתן  ּגט זה הרי הּניר', את לי ׁשּתּתני מנת 'על .ּכריתּות; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
.ÂË הרי' לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב, ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק

'ּוכת ּבת ּגּט כתובתך]זה ּכתּבתּה[דמי ונתקּבלה  ּכׁשר, - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ּכתּבתּה. לּה יׁשלים ּבֹו, אין ואם ּכתּבתּה; ּכדי ּבּטס יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאם

.ÊË ׁשהתנה ּכגֹון הּגט, את ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
חּייה  ימי ּכל יין ּתׁשּתה ׁשּלא לכל עליה מּתרת ׁשּתהיה אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכתיבת  קדם ּתנאים ׁשאר ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאדם
ּבּגט, ּכתּוב הּתנאי היה אם - לּההּתרף ּונתנֹו ּומחקֹו וחזר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

זה  הרי - ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלא  אֹו ּכׁשר, ּבתנאי לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה, הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוטל

ּכלל. ְְַָּתנאי
.ÊÈאּת 'הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו הּגט ׁשּנתן הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

נטלֹו אם - מּפלֹוני' חּוץ אדם לכל ּומּתרת ּבזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמגרׁשת
לכל  ּבֹו מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו וחזר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - 'ּגּט זה 'הרי אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאדם',

.ּבזה  ֶָ
.ÁÈ וחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן מנת על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשּתי  אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים, ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
הרי  אּלא הראׁשֹונים, את האחרֹונים ּדבריו ּבּטלּו לא - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשנים
מׁשּמׁשת  רצת הּתנאים'; מּׁשני אחד 'עׂשי לּה: ּכאֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

מן אחד ואין נֹותנת, התנאי הראׁשֹונים[העדים]רצת [על ְִִִֵֶֶֶָָָָ
האחרֹוניםהראשון] מן השני]ואחד התנאי על [העדים ְֲִִֶַָָ

תנ מצטרפין כאן שהיה עליה אי][להעיד התנה אם אבל . ְְְֲִִִִֶָָָָָ
לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתּתן
לּתן  ּוצריכה מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ְְֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁש
.ËÈ יֹום ּכמפרׁש זה הרי סתם, זה ּדבר ׁשּתעׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה

לּה: אמר ּכיצד? ּתעׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחד,
מלאכה' עּמי ׁשּתעׂשי מנת על ּגּט זה מנת 'הרי 'על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עׂשת  אם - ּבני' את ׁשּתניקי מנת 'על אּבא', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אֹו אחד, יֹום מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָעּמֹו
והּוא  ּבֹו יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ּבנֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשהניקה
האב  אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי - חדׁש ועׂשרים ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹו

גט. אינֹו - ּתׁשּמׁש אֹו ׁשּתניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקדם
.Î את 'ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני', את ׁשּתניקי מנת 'על לּה: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר

הּבן  מת ׁשּפרׁש; הּזמן מׁשלמת זֹו הרי - ׁשנים' 'ׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּבא',
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ׁשּתׁשּמׁשני  רצֹוני אין האב ׁשאמר אֹו הּזמן, ּבתֹו האב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי גט, אינֹו -. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

.‡Î ועד מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'הרי
מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה - יֹום' ,[בהסכמתו]ׁשלׁשים ְְְְְִִִַָָֹֹ

לֹו נתנה מגרׁשת. אינּה יֹום, ׁשלׁשים לאחר מגרׁשת; זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהרי
עד  ּפסּול, ּגט זה הרי - לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ּכרחֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעל
הן  'הרי יֹום: הּׁשלׁשים ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתּתן

מת מחּול  הּתנאי; נעׂשה לא ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ,'ל ין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
נתנה  ולא יֹום הּׁשלׁשים וׁשלמּו הֹואיל יֹום, הּׁשלׁשים ְְְְְְְִִִַַָָָֹֹֹּבתֹו

מגרׁשת.}אינּה{- ְֵֶֶָֹ
.·Î,'זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר

ליֹורׁשיו, לּתן יכֹולה אינּה - ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולא
לֹו ׁשּתּתן אּלא עליה התנה לא ׁשּלא ׁשהרי הּגט, ּבטל ולא ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

קדם  נקרע אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקבע

ׁשּתחלץ  עד לזר ּתּנׂשא ולא מגרׁשת, זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּימּות
.[ליבמה]

.‚Î ּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי
אלף  לֹו ׁשּנתנה ּפי על אף - נגנב אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּפלֹוני',
ׁשּיבּטל  עד אֹו עצמֹו, ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבדמיו

.הּתנאי  ְַַ
.„Î ׁשּיתקּים קדם אחר וקּדׁשּה ּתנאי, על ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

מקּדׁשת  זֹו הרי הּתנאי נתקּים אם - נתקּים הּתנאי לא ואם ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֻ
אין  ׁשהרי מּׁשני, ּגט צריכה אינּה - הּגט ּובטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתנאי,
הּתנאי  נתקּים ולא נּׂשאת, אם אבל ּבּה. ּתֹופסין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹקּדּוׁשין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּׁשני, ּגט צריכה - הּגט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובטל
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ה'תשע"ג  מרחשון ה' ראשון יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש ה 'ֿ י "א מרחשון 
― הצ"ט טמאההּמצוה הּנּדה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדיניה. וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ[מּטמאה].

ה'תשע"ג  מרחשון ו' שני יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ג  מרחשון ז' שלישי יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ו מטמאה,הּמצוה זבה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

זבה, נעׂשית היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואי

ה'תשע"ג  מרחשון ח' רביעי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד מטּמא,הּמצוה הּזב להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

זב, נעׂשה הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ְְְֵֵֶֶַָֹּובאיזה

ה'תשע"ג  מרחשון ט' חמישי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ו מטמאה,הּמצוה הּנבלה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ל מזּכיר והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּומצוה
לקּמן ֿ ּׁשּיּזכר מה ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעּתה

ומין ֿ מין ּכל מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, ְְִִִִִֵֶֶַָָָֻמּמיני
להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻמן
ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּבטמאה

(llka f`)ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה אּלא ֿ תעׂשה, לא ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות
למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנֹוגע
הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּנגע
ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע אֹומרים ׁשאנּו הינּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמצוה,
עצם א נטמא. אינֹו אחר, ּבמּצב הּוא ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָנטמא;
לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָההּטּמאּות

ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. ipiny)אינֹו zyxt)לא "ּובנבלתם : ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
g)תּגעּו" ,`i `xwie)ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ― ְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ck)ארּבעים? ,`i my); ְְְִִֵֶַַַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָיכֹול
אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא תּגעּו", לא ְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹ"ּובנבלתם
ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ― היא הּמצוה ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּכן
ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלנּו

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת l`xyi'הּטמאים: zxfr'n) ְְְֲִִֵֵֵַַָָ
(dnipte ycwnayוכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶַַֹֹֹֹֹוׁשּלא

ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבזה
ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה אם אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹזה,

הּטמאה. ְִִֵַָֻמּמיני

ה'תשע"ג  מרחשון י' שישי יום

ה'תשע  מרחשון י"א קודש שבת "ג יום

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ט ואזהּמצוה מקוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

אמרֹו והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני ֿ מין מּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻנטהר
ֿ ּבׂשרֹו" ֿ ּכל את ּבּמים "ורחץ fh)יתעּלה: ,eh `xwie)ּובא , ְְְִִֶֶַַַַָָָָ
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rxevn)ּבּקּבלה zyxt `xtq)ּבהם עֹולה ֿ ּבׂשרֹו ׁשּכל "מים : ְִֶֶֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור ,(oirnn)והּוא ְְְִִִִִֶַָָָ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין (zekldׁשּלהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
(ze`eewnּבהם ׁשּיטהר הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

חּיים" "ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו bi)נֹובעים, ,my)ואין . ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
חּיב ֿ טמא ׁשּכל עׂשה, מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּכּונה
לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ֿ הּמתעּטף ׁשּכל ּכדר ּבהכרח, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלטּבֹול
― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ֿ מי ׁשּכל אֹו ֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָציצית,
ֿ הרֹוצה ׁשּכל נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה לדין ּבכ ּכּונתי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר יּתכן לא מּטמאתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלהּטהר

ספרא ּולׁשֹון zen)יטהר. ixg` zyxt)יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְְְִִִַַַָָָָ
מל mrh)ּגזרת `ll ,`ed jexa yecwd)ואחר לֹומר: ּתלמּוד ְְְֵֶֶַַַַַ

הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻיבא

ׁשּיעׂשהֿ להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּבארּתי
טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא זה ודין ― ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכ
למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּדוקא,

miptle)ׁשכינה ycwnd ziaay l`xyi zxfrn)― זמן איזה ְְִֵֶַָ
האמת ספר ּבאר ּוכבר dxezd")רּׁשאי. xtq")מי ֿ ׁשּכל ְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנטמא
ׁשמׁשֹו dliahd)ׁשּיעריב meia ynyd rwyzy)ּגם ּבא וכן . ְְֲִִֵֶַַָ

ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבּפרּוׁש
אמרּו c:)הּמים. oiaexir)ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו "ּכל : ְְְִֵֶַָָָָָָֹ

נתּב הּנה הּמים". ּובין ּבינֹו ―חֹוצץ זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהיא

יֹום טבּול eyny)ודיני Ð drwy Ð aixrd `l oiicre lahy df). ְְִֵ
יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹּומצוה
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צז oeygxn `"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn
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חּיים" "ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו bi)נֹובעים, ,my)ואין . ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
חּיב ֿ טמא ׁשּכל עׂשה, מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּכּונה
לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ֿ הּמתעּטף ׁשּכל ּכדר ּבהכרח, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלטּבֹול
― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ֿ מי ׁשּכל אֹו ֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָציצית,
ֿ הרֹוצה ׁשּכל נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה לדין ּבכ ּכּונתי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר יּתכן לא מּטמאתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלהּטהר

ספרא ּולׁשֹון zen)יטהר. ixg` zyxt)יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְְְִִִַַַָָָָ
מל mrh)ּגזרת `ll ,`ed jexa yecwd)ואחר לֹומר: ּתלמּוד ְְְֵֶֶַַַַַ

הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻיבא

ׁשּיעׂשהֿ להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּבארּתי
טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא זה ודין ― ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכ
למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּדוקא,

miptle)ׁשכינה ycwnd ziaay l`xyi zxfrn)― זמן איזה ְְִֵֶַָ
האמת ספר ּבאר ּוכבר dxezd")רּׁשאי. xtq")מי ֿ ׁשּכל ְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנטמא
ׁשמׁשֹו dliahd)ׁשּיעריב meia ynyd rwyzy)ּגם ּבא וכן . ְְֲִִֵֶַַָ

ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבּפרּוׁש
אמרּו c:)הּמים. oiaexir)ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו "ּכל : ְְְִֵֶַָָָָָָֹ

נתּב הּנה הּמים". ּובין ּבינֹו ―חֹוצץ זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהיא

יֹום טבּול eyny)ודיני Ð drwy Ð aixrd `l oiicre lahy df). ְְִֵ
יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹּומצוה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zay(iyily meil)

fg`zy jixv oi`e ,xg` xac ly reiq `la dil`n dler zadlyd
jenq zay axra dxecn zwlcd oiprl jk ,dliztd aexa y`d
`dzy ic `l` ,ur lk ly eaexa y`d fg`zy jixv oi` dkiygl

.l`eny ixacke ,reiq `la dler zadlyd
:dkiyg mcew zay axra cg` ur wilcna oicd z` zx`an `xnbd

rfb wilcnd mc`éãéçé õò`ed dn mi`xen` ewlgp ,dkiygl jenq ¥§¦¦
.zayd zqipk mcew y`d ea fg`zy jixvy xeriyd,øîà áøjixv ©¨©

a y`d fg`zyBéáò áBøeiaer jeza y`d qpkzy ,xnelk ,rfbd ly ¨§
.eaex crdì éøîàåy`d fg`zy jixvy ,mixne` yie -áBøa §¨§¦¨§

Bôwéä.aiaqn urd rfb ly ¤¥
Ckìä ,àtt áø øîàmihwep ,df oipra mi`xen` ewlgpe xg`n - ¨©©¨¨¦§¨

e ,mdipy ixack xingdl ep`Bôwéä áBø ïðéòáe Béáò áBø ïðéòa- ¨¦©¨§¨¦©¤¥
etwid aexa oiae miptan eiar aexa oia icigi ura y`d fg`zy jixv

.aiaqn
:df oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdéàpúkjixv m` ,df oipr - §©¨¥

ea ewlgp ,etwid aexa e` icigi ur ly eiaer aexa y`d fg`zy
,`ziixaa epipy jky .mi`pz,øîà àéiç éaøjixvy xeriyd ©¦¦¨¨©

yg mcew icigi ura y`d fg`zy`ed ,dkiõòä úçMiL éãk§¥¤¦¨¥¨¥
,ïneàä úëàìnî,dk`ln ea zeyrl dzrn ie`x `di `ly ,xnelk ¦§¤¤¨¨

.miptan urd ly eiar aexa y`d zqpkpy dryn ,epiideäãeäé éaø©¦§¨
ïéããö éðMî Làä æçàzL éãk ,øîBà àøéúa ïaepiidc ,urd ly ¤§¥¨¥§¥¤¥¨¥¨¥¦§¥§¨¦

,aiaqn etwid aexaäéàø ïéàL ét ìò óàådxenbøácì,`xwnd on §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi mewn lknøácì øëædf `xwnn ,di`x zvw -(c eh l`wfgi)úà' ¥¤©¨¨¥

.'äëàìîì çìöéä øçð BëBúå Làä äìëà åéúBö÷ éðL,xnelk §¥§¨¨§¨¨¥§¨¨£¦§©¦§¨¨
dgildy reci xacd ,urd zevw ipya y`d zfge`y dryny
cenll yie .dk`lnl cer ie`x epi` aeye ,dyaiizd urd jezay
zxrea urd ly etwid aexa y`d dfg`y dryny ,df `xwnn

.dak dpi`e dnvrn `id zklede
zxecn zxkfp eay `xwn xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

dki` zlibn z` sxyyk miwiedi lr aezka xn`p :mivr(ak el dinxi)

å'z`.'úøòáî åéðôì çàämi`xen` ewlgpeçà éàî'g`' `ed dn - §¤¨¨§¨¨§Ÿ¨¤©¨
.eiptl xrea didy dfàðååçà ,áø øîà.daxr ivrn dxecn - ¨©©©§¨¨

,øîà ìàeîLezxecn epiid 'g`'(àðååçàá) e÷ìãpL íéöò §¥¨©¥¦¤¦§§
,[äåçàa].lecbd z` wilcn ohwd urd ,dfn df miwlcpy ,xnelk §©§¨

:ax ixacl riiqnd dyrn `xnbd d`ianeäì øîàc àeäädyrn - ©§¨©§
xn`y cg`a didàðååçà éòa ïàî,'`peeg`' zepwl dvex in - ©¨¥©§¨¨

àzáøò çëzLà.daxr ivr df didy `vnpe - ¦§§©£©§¨
e` mipw ly dxecn zwlcd oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:zayl jenq mixnz ipirxb lyïéëéøö ïéà íéð÷ ,àðeä áø øîà̈©©¨¨¦¥§¦¦
áBøjixv epi` dkiygl jenq zay axra mipw zxecn wilcnd -

z` mda fig`iy jka ic `l` ,zay mcew maexa y`d z` zivdl
oi`e ,miklede miwlec zeidl mkxcy itl ,hrn mei ceran y`d

m` la` .zaya mda zezgl `eaiy yygïãâàdceb` m`yr - £¨¨
,zg`áBø ïéëéøöxg`ny ,mei ceran maexa y`d zivdl jixv - §¦¦

yegl yie ,mkeza qpkdl dleki zadlyd oi` eicgi miceb` mde
.mxiradl ick zaya mda dzgi `ny

iabl oicd `ed okeïéðéòøbmdn dyre myaiiy ,mixnz ipirxb - ©§¦¦
md mixfetn m` ,dxecnáBø ïéëéøö ïéày`d zivdl jixv oi` - ¥§¦¦

m` la` ,miklede miwlec mdy itl ,zay axrn maexaïðúð§¨¨
úBìúBçamr mpzp okn xg`le ,mialel ilrn miieyrd milk jeza - §§

,dxecnd jeza milkdáBø ïéëéøömaexa y`d fg`zy jixv - §¦¦
dleki zadlyd oi` eicgi mixeav mipirxbde xg`ny ,zay axrn

ya mda zezgl `eai `ny yyg yie ,mkeza qpkdl.za
:wlegd zrc d`ian `xnbdé÷úîdì ó[jk lr dywd-],àcñç áø ©§¦¨©¦§¨
àøazñî àëtéà ,äaøcà,jtidl xnel xazqn -ïøãaî íéð÷- ©§©¨¦§¨¦§©§¨¨¦¦©§¨

,o`kl dfe o`kl df ,mixftzn md ixd cgi miceb` mpi`y mipw
z` zivn `ed oi` mipwd on cg`a y`d zfge` m` s` jkitle
,zay axrn dpwe dpw lk aexa y`d fg`zy jixv ok lre ,exiag

m` la`ïãâàeicgi mipwd lklïøãaî àìdpwe ,mixftzn md oi` - £¨¨Ÿ¦©§¨
ceran mipw herina y`d fig`dl ic ok lre ,ipyd z` wilcn cg`

.mei
okeïéðéòøb,ilka mipezp mpi`y mixnz ipirxb -ïøãaîmd ixd - ©§¦¦¦©§¨

m` la` ,zay axrn maexa y`d zivdl jixv jkitle ,mixftzn
úBìúBça ïðúð,mialel ilrn ieyrd ilk jeza -ïøãaî àìmpi` - §¨¨§§Ÿ¦©§¨

.mherina y`d fg`zy ic jkitle ,df z` df mizivne ,mixftzn
:dfa ziyily drc d`ian `xnbd(énð) øîzéàdrc dxn`p - ¦§©©¦

,df oipra yxcnd ziaa ztqep
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המשך ביאור למס' שבת ליום שלישי עמ' א



eצח wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnehkÎk

åëóöéå øeâñ áäæ eätöéå BúîB÷ änà íéøNòå áçø änà íéøNòå Cøà änà íéøNò øéácä éðôìå§¦§¥´©§¦¿¤§¦Á©¨̧¹Ÿ¤§¤§¦¯©¨´ÀŸ©§¤§¦³©¨Æ«¨½©§©¥−¨¨´¨®©§©¬
:æøà çaæîàëøéácä éðôì áäæ úB÷ezøa (úå÷éúøá) øaòéå øeâñ áäæ äîéðtî úéaä-úà äîìL óöéå ¦§¥−©¨«¤©§©̧§Ÿ¯Ÿ¤©©²¦¦§¦−¨¨¨´¨®©§©¥º§©³¨¨Æ¦§¥´©§¦½

:áäæ eätöéåáë:áäæ ätö øéácì-øLà çaænä-ìëå úéaä-ìk íz-ãò áäæ ätö úéaä-ìk-úàå ©§©¥−¨¨«§¤¨©©²¦¦¨¬¨−̈©´Ÿ¨©¨®¦§¨©¦§¥¬©£¤©§¦−¦¨¬¨¨«
âë:BúîB÷ úBnà øNò ïîL-éöò íéáeøë éðL øéáca Nòiåãëðk úBnà LîçåLîçå úçàä áeøkä ó ©©©́©§¦½§¥¬§¦−£¥¨®¤¤¬¤©−¨«§¨¥´©À§©³©§Æ¨«¤½̈§¨¥´

ðk úBnà:åéôðk úBö÷-ãòå åéôðk úBö÷î úBnà øNò úéðMä áeøkä óäëéðMä áeøkä änàa øNòå ©½§©¬©§−©¥¦®¤´¤©½¦§¬§¨−̈§©§¬§¨¨«§¤Æ¤Æ¨«©½̈©§−©¥¦®
ì ãçà áö÷å úçà äcî:íéáøkä éðLåë:éðMä áeøkä ïëå änàa øNò ãçàä áeøkä úîB÷æëïziå ¦¨¬©©²§¤¬¤¤−̈¦§¥¬©§ª¦«©Æ©§´¨«¤½̈¤−¤¨«©¨®§¥−©§¬©¥¦«©¦¥̧

ðk òbzå íéáøkä éôðk-úà eNøôiå éîéðtä úéaä | CBúa íéáeøkä-úàðëe øéwa ãçàä-óáeøkä ó ¤©§¦¹§´©©´¦©§¦¦À©«¦§§»¤©§¥´©§ª¦¼©¦©³§©¨«¤¨Æ©¦½§©Æ©§´
ðk úòâð úéaä CBz-ìà íäéôðëå éðMä øéwa úòâð éðMäðk-ìà ó:óçë:áäæ íéáeøkä-úà óöéå ©¥¦½Ÿ©−©©¦´©¥¦®§©§¥¤Æ¤´©©½¦Ÿ§−Ÿ¨¬̈¤¨¨«©§©¬¤©§¦−¨¨«

èë:ïBöéçìå íéðôlî íévö éøeèôe úøîúå íéáeøk úBòì÷î éçezt òì÷ | áñî úéaä úBøé÷-ìk úàå§¥Á¨¦¸©©¹¦¥©´¨©À¦¥Æ¦§§Æ§¦´§¦Ÿ½Ÿ§¥−¦¦®¦¦§¦−§©¦«
i"yx

(Î).¯È·„‰ ÈÙÏÂ של חלל מחיצה, מאותה לפנים
רוחב: עשרים ושל אורך, ‡Ó‰עשרים ÌÈ¯˘ÚÂ

.Â˙ÓÂ˜ הקדשים קדשי בית של עליית נמוכה כלומר ,
היכל: המחיצה:Â‰ÙˆÈÂ.משל היא Â‚Ò¯.לדביר, ·‰Ê

רבותינו בו א)פירשו מה לימכר,(יומא שנפתח בשעה :
רוצה  טב, דהב תרגם: ויונתן נסגרות. אחרות חנויות כל

לעצמו: סוגרו ממנו, לו שיש מי Á·ÊÓלומר: ÛˆÈÂ
.Ê¯‡ למה משה ושל אני, ותמיה הקטרת. מזבח הוא
‰·È˙.(Î‡)נגנז: הקדשים:‡˙ קדשי ÚÈÂ·¯.בית

בריחים: ÏÎ(Î·)שלשלאות:·¯˙Â˜Â˙.לשון ˙‡Â
.˙È·‰:כולו ההיכל ˘ÔÓ.(Î‚)כל ÈˆÚ(:תרגום) דאעי
˜Â˙ÓÂ.זיתא: ˙ÂÓ‡ ¯˘Ú,עומדים בקרקע ורגליהם

הארון  על סוככים הדרום, מן ואחד לארון, מצפון אחד
מקצת מכסים הכנפים אורך בדיו, הבדים)ועל ,(רוחב

בולטין  ובדיו בית, של לרחבו ארכו נתון היה שהארון

נתונין  ובדיו הפתח, שכנגד בפרוכת הדביר בפתח
ליכנס  יכולים לוים שני שיהיו כדי ארכן, בראשי

במדבר: אותו כשנושאין ‡ÂÓ˙(Î„)ביניהם, ¯˘Ú
.ÂÈÙÎ ˙Âˆ˜ „ÚÂ ÂÈÙÎ ˙Âˆ˜Ó,פרושות כשהן

ממלאות  בזו, זו נוגעות שהיו שניהם כנפות נמצאות
המדה, מן אינו הכרובים וגוף אמה, עשרים חלל כל

בנס א)ועומד צט בתרא ‰‡Á„(ÊÎ):(בבא ÛÎ Ú‚˙Â
.¯È˜·:צפון.¯È˜· ˙Ú‚Â È˘‰ ·Â¯Î‰ ÛÎÂ,הדרום

בדיו: ועל הארון על ‰·È˙.סוככים ÍÂ˙ Ï‡ Ì‰ÈÙÎÂ
הבית: באמצע אשר הכנפים ‡Ïוראשי ÛÎ ˙ÂÚ‚Â

.ÛÎ:עשרים הבית חלל ˜Â¯È˙(ËÎ)שכל ÏÎ ˙‡Â
.˙È·‰:העץ ˜ÚÏ.קירות ·ÒÓ:ציורין ÈÁÂ˙Ùמוקפות

.ÌÈ·Â¯Î ˙ÂÚÏ˜Ó וחבלים ודקלים כרובים צורת חקוקי
ÔÂˆÈÁÏÂ.ופרחים: ÌÈÙÏÓ,הפנימי הכפורת לבית

החיצון: ולהיכל

cec zcevn
(Î).¯È·„‰ ÈÙÏÂ:המערב לצד  לה הפנימה  ÌÈ¯˘ÚÂהחלל 

.Â˙ÓÂ˜ ‰Ó‡כי(פסוק)ולמעלה קומתו, אמה שלשים אמר :
קודש בית  עליית אבל  אמה , שלשים היתה לבד  ההיכל
אמרו ז''ל  ורבותינו  אמות. י' היכל משל  נמוכה  היתה  הקדשים

ב) צח בתרא שהיו(בבבא ולמעלה, כרובים משפת כאן שחושב :
למטה שנאמר כמו אמות  י' כג)קומתן Ê‰·:(פסוק Â‰ÙˆÈÂ

.¯Â‚Ò:סגור זהב  היה הצפוי שזהב לומר  וכתבו, ÛˆÈÂחזר
.Ê¯‡ Á·ÊÓ, ממעל וארז מאבנים , ועשאו הקטורת, מזבח  זהו

דומה המזבח מעשה  כן  אם  והיה  זהב , צפהו הארז  ועל 
כאן: סמכו ולזה  הבית , קירות Â‚Â'.(Î‡)למעשה ‰ÓÏ˘ ÛˆÈÂ,סגור זהב היה  בפנים , הנעשה ההיכל צפוי שזהב לומר בא

הקדשים: קדשי  בית של המחיצה:ÚÈÂ·¯.כמו לפני  זהב  משלשלאות בריחים יאמר:Â‰ÙˆÈÂ.עשה  המחיצה ÏÎ(Î·)על ˙‡Â
.˙È·‰:למעלה הוזכר שלא  התקרה ואף חפה, שהכל לומר ‰Á·ÊÓ.בא  ÏÎÂ:השטחים ששת  È·„Ï¯.בכל  סמוך ‡˘¯ העומד 

·„·È¯.(Î‚)להדביר : ˘ÚÈÂ: הקדשים קודש  בית  בארץ ˜Â˙ÓÂ.בחלל  עמדו ההם  והכרובים אחד, כל  ב)קומת  ה ÛÎ(Î„):(סוכה
.·Â¯Î‰: לדרום מצפון הכנף הכנף :‰˘È˙.רוחב על ‰˘È.(Î‰)מוסב ·Â¯Î‰הכנפים ארבעת כן  ואם השני. כרוב כנפי רוחב

הקדשים : קודש בית חלל  רוחב כל Â‚Â'.(ÂÎ)מלאו ˙ÓÂ˜קומת כן  אמות, עשר  היה האחד הכרוב  שקומת  כמו לומר: רוצה 
השני : ‰ÈÓÈÙ.(ÊÎ)הכרוב  ˙È·‰: הקדשים קודש  בית  פרושים :Â˘¯ÙÈÂ.זהו עשאום לומר: ‰·È˙.רוצה ÍÂ˙ Ï‡ אל אשר

הבית: חלל  ÛÎ.אויר Ï‡ ÛÎ:השני כרוב בכנף האחד, כרוב ‰·È˙.(ËÎ)כנף ˙Â¯È˜:שבפנים הצלעות ˜ÚÏ.הם ·ÒÓמסובב
וגו': כרובים  ציורי  פתוחי שהיו ואמר הציורים , היו מה ומפרש וחוזר ÔÂˆÈÁÏÂ.בציורים, ÌÈÙÏÓ: ולהיכל הקדשים קודש  לבית

oeiv zcevn
(Î).¯Â‚Ò:מסיג לטהרו הצורף בכור הנסגר  לומר : רוצה

(‡Î).¯·ÚÈÂ:בריחים של התרגום בשלשלאות,·¯˙Â˜Â˙.הוא
יט)כמו  מ כסף:(ישעיהו ÌÈ·Â¯Î.(Î‚)נשלם:˙ÌÂ.(Î·)ורתוקות 

ארמי בלשון  'רביא' הוא  תנוק כי להם, תינוק  ב)צורת  ה :(סוכה
.ÔÓ˘ ÈˆÚ:זיתא דאעי יונתן: חתוך Â˜ˆ·.(Î‰)תרגם ענין

כמו ו)וכריתה, ו ב כאלו(מלכים שוים  לומר: ורוצה  עץ, ויקצב
כאחת: כמו ÈÁÂ˙Ù.(ËÎ)נחתכו חקיקה , יא)ענין כח פתוחי(שמות

תמר:Â¯Ó˙Â˙.חותם: אילני ציורי

eq wxt mildz - miaezk

mildzeqkÎ`

.åñà:õøàä-ìk íéäìàì eòéøä øBîæî øéL çvðîìá:Búläz ãBáë eîéN BîL-ãBáë eønæâeøîà −©«§©¥©¦´¦§®¨¦¬¥« ¹Ÿ¦À¨¨¨«¤©§¬§«§®¦¬¹̈À§¦¨«¦§´
éNòî àøBp-äî íéäìàìéáéà Eì eLçëé Efò áøa E:EãEîL eønæé Cì-eønæéå Eì eåçzLé | õøàä-ìk −¥«Ÿ¦©¨´©«£¤®§¬Ÿª¹§À§©«£−§´«Ÿ§¤«¨¨¨³¤¦§©«£´−§¦«©§¨®§©§−¦§´

:äìñä:íãà éða-ìò äìéìò àøBð íéäìà úBìòôî eàøe eëìåêôäíL ìâøá eøáòé øäpa äLaéì | íé ¤«¨§´−§¦§£´¡Ÿ¦®¨¬£¹¦À̈©§¥¬¨¨«¨³©§¨̧§«©¨À̈−©¨¨©«©§´§¨®¤¹À̈
:Ba-äçîNðæ-ìà | íéøøBqä äðétöz íéBba åéðéò íìBò | Búøeáâa ìLîáéúë)åîéøé(:äìñ Bîì eîeøéçeëøa ¦§§¨«Ÿ»¥³¦§«¨¸À̈−¥¨©¦´¦§¤®¨©«§¦Ã©¨−¨´¤«¨¨«§−

:Búläz ìB÷ eòéîLäå eðéäìà | íénòè:eðìâø èBnì ïúð-àìå íéiça eðLôð íOäéíéäìà eðzðçá-ék ©¦¬¡Ÿ¥®§¹©§¦À´§¦¨«©¨´−©§¥©«©¦®§Ÿ¨©−©´©§¥«¦§©§¨¬¡Ÿ¦®
:óñk-óøök eðzôøöàé:eðéðúîá ä÷òeî zîN äãeöná eðúàáäáéLàá-eðàa eðLàøì LBðà zákøä §¹©§À̈¦§¨¨«¤£¥¨¬©§¨®©−§¨¨¨´§¨§¥«¦§©¬§¨¡À§ÅŸ¥¬¨«¨¥¬

:äéåøì eðàéöBzå íénáeâé:éøãð Eì ílLà úBìBòá Eúéá àBáàãé:éì-øva ét-øaãå éúôN eöt-øLà ©©®¦©¹«¦¥À¨«§¨¨«¨´¥«§´§®£©¥−§´§¨¨«£¤¨¬§¨¨®§¦¤¦¹À©©¦«
åè:äìñ íéãezò-íò ø÷á äNòà íéìéà úøè÷-íò Cl-äìòà íéçî úBìòæèéàøé-ìk äøtñàå eòîL-eëì Ÿ»³¥¦´©«£¤−¨¦§´Ÿ¤¥¦®¤«¡¤̧¨−̈¦©¦´¤«¨§¦§´−©£©§¨¨¦§¥´

:éLôðì äNò øLà íéäìàæéì úçz íîBøå éúàø÷-ét åéìà:éðBLçé:éðãà | òîLé àì éaìá éúéàø-íà ïåà ¡Ÿ¦®£¤−¨¨´§©§¦«¥¨¬¦¨¨®¦§¹À̈©´©§¦«−¨¤¦¨¦´¦§¦¦®−Ÿ¦§©´£Ÿ¨«
èé:éúlôz ìB÷a áéL÷ä íéäìà òîL ïëàëà íéäìà Ceøa:ézàî Bcñçå éúlôz øéñä-àì øL −¨¥¨©´¡Ÿ¦®¦¹§¦À§´§¦¨¦«¨¬¡Ÿ¦®£¤¬«Ÿ¥¦»§¦¨¦¬§¹©§À¥«¦¦«

i"yx
(·).ÂÓ˘ „Â·Î Â¯ÓÊ:ושיר בזמר שמו כבוד ספרו א"נ שמו בכבוד Â¯‡.(‚)זמרו ‰Ó:ממעשיך אחד כל

.ÍÊÂÚ ·Â¯·:ברקים או רעב או חרב או דבר ידי על עוזך לעולם מראה פחד ‡ÍÈ·ÈÂ.כשאתה מרוב הרשעים
שבידם ועבירות כחש על התוס')מודים ÏÈÏÚ‰.(‰):(ע"כ ‡¯Â כל כי פשע להם ימצא פן אדם בני על יראוי

לך: גלוים ÈÏ·˘‰.(Â)מעשיהם ÌÈ ÍÙ‰:סוף ·Â.ים ‰ÁÓ˘ Ì˘ כלומר בו נשמח שהיה דבר היה שם מצאתי
את הים ÂÓÂ¯È.(Ê)הקב"ה:שראה Ï‡:רמה ידם תהי ‡ÂÈ‰Ï.(Á)אל ÌÈÓÚ ÂÎ¯· שם שהוא נפלאותיו על

אותנו: להשמיד יכולים ואינכם בגלות בחיים ·Â˙Á.(È)נפשנו ÈÎ:בגולה ממנו ˆ¯Â˙Ù.בצרה הסיגים להסיר
ממנו: הסיגים להסיר הכסף שצורפים כמו לפניך בתשובה ·ÂˆÓ„‰.(È‡)שנשוב Â˙‡·‰ כמו צר במקום

כמוהו:ÚÂÓ˜‰.במאסר: והמציק המעיק וכל מסגר ÂÈ˘‡¯Ï.(È·)לשון ˘Â‡ ˙·Î¯‰:ואומה אומה כל מלכי
(‚È).Í˙È· ‡Â·‡:בגולה שנדרנו נדרינו נשלם המקדש בית מוח:ÌÈÁÈÓ.(ÂË)בבנותך לשון ÏÎ(ÊË)שמנים

.ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È:שיתגיירו הגרים ˜¯‡˙È.(ÊÈ)הם ÈÙ ÂÈÏ‡:בלשוננו רוממותיו וספרנו קראנוהו בגולה כשהיינו
.ÌÓÂ¯Â כמו בפה להוציאו לשוני תחת מוכן שלו רוממות מלה שם ורומם אליו קראתי בפי מצאתי ונתרומם, כמו

כ) לשונו:(איוב תחת Â‚Â'.(ÁÈ)יכחידנה È˙È‡¯ Ì‡ ÔÂ‡ שומע ולא רואה כלא עמנו עשה כחטאתינו עמנו פעל לא
שבלבבנו: לדעת:‡ÔÎ.(ËÈ)און יש ˙È˙ÏÙ.(Î)באמת ¯ÈÒ‰ ‡Ï מאתי:‡˘¯ הסיר לא וחסדו מלפניו

cec zcevn
(‡).ÂÚÈ¯‰ מלך תרועת העמים  כל יריעו המשיח  מלך בוא בעת

לאלוה : ה' את  ˘ÂÓ.(·)לקבל  „Â·Î:לשמו הראוי הכבוד  כפי
.ÂÓÈ˘: במ "ש הדבר וכפל  לו הראוי בכבוד  ‡Â¯Ó(‚)הללוהו

.ÌÈ‰Ï‡Ï:אלהים על  Â¯‡.אמרו  ‰Óנוראים מאוד מה
מעשיך : אויביך ·¯Â·.ונפלאים  לך  יכחשו חזקך רוב  בעבור 

אוהביך: שהמה ÏÒ‰.(„)לאמר ÍÓ˘ Â¯ÓÊÈיזמרו לעולם 
לסורם: יחזרו  ולא לזהÂÎÏ.(‰)לשמך  זה  ישראל  יאמרו אז

וגו': וראו  ÏÈÏÚ‰.לכו  ‡¯Â:אדם בני בעבור  נוראים מעשיו
(Â).ÌÈ ÍÙ‰: ממצרים יצאו ·¯‚Ï.בעת Â¯·ÚÈ ¯‰·: ברגלם בירדן עברו יהושע ממנו :·Â.בימי הבאה  עתהÏ˘ÂÓ.(Ê)בהישועה 

גמול : להם להשיב  באנשים צופים ועיניו העולם כל  על בגבורתו מושל עוד ‰ÌÈ¯¯ÂÒ.הנה להם  יהיה לא הטוב מדרך  הסרים 
עולם: עד  Â‚Â'.(Ë)התרוממות  Ì˘‰:אותנו לכלות יכלו  ¯‚ÂÈÏ.ולא  ËÂÓÏ:תקומה מאין נופלים  ·Â˙Á.(È)להיות ÈÎהצרות

ה': באמונת  עומדים נהיה אם אותנו לבחון היו המה עלינו באו  נתמרקוˆ¯Â˙Ù.אשר  כן  הצירוף ע"י הכסף סיג מסיר  הצורף כמו
הצרות: ע"י ·ÂˆÓ„‰.(È‡)עונינו Â˙‡·‰:ומיצר המעיק דבר במתנינו להשים  עוד  הוספת במאסר  ישבנו כי Â‡ÈˆÂ˙Â.(È·)אף

כלינו: ולא  לרויה אותנו הוצאת הדבר סוף  עכ "ז וכו':‡·Â‡.(È‚)אבל בעולות לביתך  אבוא  ÂÎÂ'.(È„)ולזה ÂˆÙ לה':‡˘¯ לנדור
(ÂË).ÌÈÏÈ‡ ˙¯ÂË˜:אילים אימורי עוד :ÏÒ‰.הקטרת יחרב לא האחרון  הבה "מ  כי הפסק  מבלי ˘ÂÚÓ.(ÊË)לעולם ÂÎÏאמר

כזאת: יעשה  לכם שגם תאמינו ומזה לנפשי  עשו אשר  את וכו' שמעו  כי מלהאמין לבבכם יפג אל  ˜¯‡˙È.(ÊÈ)דוד  ÈÙ ÂÈÏ‡בעת
בצרה: האל :ÌÓÂ¯Â.הייתי  רוממות  ספרתי ר"ל  לשוני תחת היתה  ה' Â‚Â'.(ÁÈ)רוממות  ÔÂ‡אם אף  ר"ל און  בלבי  כשראיתי אף 

למעשה רעה  מחשבה מצרף אינו כי  מחשבתי יודע  ולא  ישמע לא כאלו עצמו עשה  ר"ל  ה' ישמע לא עכ "ז  מה  און לעשות  חשבתי
ההיא: המחשבה בעבור  תפלתי את  דחה ˙È˙ÏÙ.(Î)ולא  ¯ÈÒ‰ ‡Ï:ההיא המחשבה רוע  בעבור מלפניו תפלתי  דחה Â„ÒÁÂ.לא

הגולה: מן  ותצאו אליכם ישמע  כן אלי שמע  כאשר  תדעו מזה  לומר  למעלה וחוזר  מאתי חסדו הסיר  לא על מוסב 

oeiv zcevn
(‰).‰ÏÈÏÚ: ופעולות מעללים צפיה˙ˆÈÙ‰.(Ê)מל' מל'

הרגל :ËÂÓÏ.(Ë)והבטה: ומעידת  נטיה מלשון
(‡È).‰„ÂˆÓ·יבואהו כמו חזק מבצר של  במאסר ר "ל 

יט)במצודות תחתיכםÚÂÓ˜‰.:(יחזקאל מעיק כמו וצוקה  צרה 
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.åñà:õøàä-ìk íéäìàì eòéøä øBîæî øéL çvðîìá:Búläz ãBáë eîéN BîL-ãBáë eønæâeøîà −©«§©¥©¦´¦§®¨¦¬¥« ¹Ÿ¦À¨¨¨«¤©§¬§«§®¦¬¹̈À§¦¨«¦§´
éNòî àøBp-äî íéäìàìéáéà Eì eLçëé Efò áøa E:EãEîL eønæé Cì-eønæéå Eì eåçzLé | õøàä-ìk −¥«Ÿ¦©¨´©«£¤®§¬Ÿª¹§À§©«£−§´«Ÿ§¤«¨¨¨³¤¦§©«£´−§¦«©§¨®§©§−¦§´

:äìñä:íãà éða-ìò äìéìò àøBð íéäìà úBìòôî eàøe eëìåêôäíL ìâøá eøáòé øäpa äLaéì | íé ¤«¨§´−§¦§£´¡Ÿ¦®¨¬£¹¦À̈©§¥¬¨¨«¨³©§¨̧§«©¨À̈−©¨¨©«©§´§¨®¤¹À̈
:Ba-äçîNðæ-ìà | íéøøBqä äðétöz íéBba åéðéò íìBò | Búøeáâa ìLîáéúë)åîéøé(:äìñ Bîì eîeøéçeëøa ¦§§¨«Ÿ»¥³¦§«¨¸À̈−¥¨©¦´¦§¤®¨©«§¦Ã©¨−¨´¤«¨¨«§−

:Búläz ìB÷ eòéîLäå eðéäìà | íénòè:eðìâø èBnì ïúð-àìå íéiça eðLôð íOäéíéäìà eðzðçá-ék ©¦¬¡Ÿ¥®§¹©§¦À´§¦¨«©¨´−©§¥©«©¦®§Ÿ¨©−©´©§¥«¦§©§¨¬¡Ÿ¦®
:óñk-óøök eðzôøöàé:eðéðúîá ä÷òeî zîN äãeöná eðúàáäáéLàá-eðàa eðLàøì LBðà zákøä §¹©§À̈¦§¨¨«¤£¥¨¬©§¨®©−§¨¨¨´§¨§¥«¦§©¬§¨¡À§ÅŸ¥¬¨«¨¥¬

:äéåøì eðàéöBzå íénáeâé:éøãð Eì ílLà úBìBòá Eúéá àBáàãé:éì-øva ét-øaãå éúôN eöt-øLà ©©®¦©¹«¦¥À¨«§¨¨«¨´¥«§´§®£©¥−§´§¨¨«£¤¨¬§¨¨®§¦¤¦¹À©©¦«
åè:äìñ íéãezò-íò ø÷á äNòà íéìéà úøè÷-íò Cl-äìòà íéçî úBìòæèéàøé-ìk äøtñàå eòîL-eëì Ÿ»³¥¦´©«£¤−¨¦§´Ÿ¤¥¦®¤«¡¤̧¨−̈¦©¦´¤«¨§¦§´−©£©§¨¨¦§¥´

:éLôðì äNò øLà íéäìàæéì úçz íîBøå éúàø÷-ét åéìà:éðBLçé:éðãà | òîLé àì éaìá éúéàø-íà ïåà ¡Ÿ¦®£¤−¨¨´§©§¦«¥¨¬¦¨¨®¦§¹À̈©´©§¦«−¨¤¦¨¦´¦§¦¦®−Ÿ¦§©´£Ÿ¨«
èé:éúlôz ìB÷a áéL÷ä íéäìà òîL ïëàëà íéäìà Ceøa:ézàî Bcñçå éúlôz øéñä-àì øL −¨¥¨©´¡Ÿ¦®¦¹§¦À§´§¦¨¦«¨¬¡Ÿ¦®£¤¬«Ÿ¥¦»§¦¨¦¬§¹©§À¥«¦¦«

i"yx
(·).ÂÓ˘ „Â·Î Â¯ÓÊ:ושיר בזמר שמו כבוד ספרו א"נ שמו בכבוד Â¯‡.(‚)זמרו ‰Ó:ממעשיך אחד כל

.ÍÊÂÚ ·Â¯·:ברקים או רעב או חרב או דבר ידי על עוזך לעולם מראה פחד ‡ÍÈ·ÈÂ.כשאתה מרוב הרשעים
שבידם ועבירות כחש על התוס')מודים ÏÈÏÚ‰.(‰):(ע"כ ‡¯Â כל כי פשע להם ימצא פן אדם בני על יראוי

לך: גלוים ÈÏ·˘‰.(Â)מעשיהם ÌÈ ÍÙ‰:סוף ·Â.ים ‰ÁÓ˘ Ì˘ כלומר בו נשמח שהיה דבר היה שם מצאתי
את הים ÂÓÂ¯È.(Ê)הקב"ה:שראה Ï‡:רמה ידם תהי ‡ÂÈ‰Ï.(Á)אל ÌÈÓÚ ÂÎ¯· שם שהוא נפלאותיו על

אותנו: להשמיד יכולים ואינכם בגלות בחיים ·Â˙Á.(È)נפשנו ÈÎ:בגולה ממנו ˆ¯Â˙Ù.בצרה הסיגים להסיר
ממנו: הסיגים להסיר הכסף שצורפים כמו לפניך בתשובה ·ÂˆÓ„‰.(È‡)שנשוב Â˙‡·‰ כמו צר במקום

כמוהו:ÚÂÓ˜‰.במאסר: והמציק המעיק וכל מסגר ÂÈ˘‡¯Ï.(È·)לשון ˘Â‡ ˙·Î¯‰:ואומה אומה כל מלכי
(‚È).Í˙È· ‡Â·‡:בגולה שנדרנו נדרינו נשלם המקדש בית מוח:ÌÈÁÈÓ.(ÂË)בבנותך לשון ÏÎ(ÊË)שמנים

.ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È:שיתגיירו הגרים ˜¯‡˙È.(ÊÈ)הם ÈÙ ÂÈÏ‡:בלשוננו רוממותיו וספרנו קראנוהו בגולה כשהיינו
.ÌÓÂ¯Â כמו בפה להוציאו לשוני תחת מוכן שלו רוממות מלה שם ורומם אליו קראתי בפי מצאתי ונתרומם, כמו

כ) לשונו:(איוב תחת Â‚Â'.(ÁÈ)יכחידנה È˙È‡¯ Ì‡ ÔÂ‡ שומע ולא רואה כלא עמנו עשה כחטאתינו עמנו פעל לא
שבלבבנו: לדעת:‡ÔÎ.(ËÈ)און יש ˙È˙ÏÙ.(Î)באמת ¯ÈÒ‰ ‡Ï מאתי:‡˘¯ הסיר לא וחסדו מלפניו

cec zcevn
(‡).ÂÚÈ¯‰ מלך תרועת העמים  כל יריעו המשיח  מלך בוא בעת

לאלוה : ה' את  ˘ÂÓ.(·)לקבל  „Â·Î:לשמו הראוי הכבוד  כפי
.ÂÓÈ˘: במ "ש הדבר וכפל  לו הראוי בכבוד  ‡Â¯Ó(‚)הללוהו

.ÌÈ‰Ï‡Ï:אלהים על  Â¯‡.אמרו  ‰Óנוראים מאוד מה
מעשיך : אויביך ·¯Â·.ונפלאים  לך  יכחשו חזקך רוב  בעבור 

אוהביך: שהמה ÏÒ‰.(„)לאמר ÍÓ˘ Â¯ÓÊÈיזמרו לעולם 
לסורם: יחזרו  ולא לזהÂÎÏ.(‰)לשמך  זה  ישראל  יאמרו אז

וגו': וראו  ÏÈÏÚ‰.לכו  ‡¯Â:אדם בני בעבור  נוראים מעשיו
(Â).ÌÈ ÍÙ‰: ממצרים יצאו ·¯‚Ï.בעת Â¯·ÚÈ ¯‰·: ברגלם בירדן עברו יהושע ממנו :·Â.בימי הבאה  עתהÏ˘ÂÓ.(Ê)בהישועה 

גמול : להם להשיב  באנשים צופים ועיניו העולם כל  על בגבורתו מושל עוד ‰ÌÈ¯¯ÂÒ.הנה להם  יהיה לא הטוב מדרך  הסרים 
עולם: עד  Â‚Â'.(Ë)התרוממות  Ì˘‰:אותנו לכלות יכלו  ¯‚ÂÈÏ.ולא  ËÂÓÏ:תקומה מאין נופלים  ·Â˙Á.(È)להיות ÈÎהצרות

ה': באמונת  עומדים נהיה אם אותנו לבחון היו המה עלינו באו  נתמרקוˆ¯Â˙Ù.אשר  כן  הצירוף ע"י הכסף סיג מסיר  הצורף כמו
הצרות: ע"י ·ÂˆÓ„‰.(È‡)עונינו Â˙‡·‰:ומיצר המעיק דבר במתנינו להשים  עוד  הוספת במאסר  ישבנו כי Â‡ÈˆÂ˙Â.(È·)אף

כלינו: ולא  לרויה אותנו הוצאת הדבר סוף  עכ "ז וכו':‡·Â‡.(È‚)אבל בעולות לביתך  אבוא  ÂÎÂ'.(È„)ולזה ÂˆÙ לה':‡˘¯ לנדור
(ÂË).ÌÈÏÈ‡ ˙¯ÂË˜:אילים אימורי עוד :ÏÒ‰.הקטרת יחרב לא האחרון  הבה "מ  כי הפסק  מבלי ˘ÂÚÓ.(ÊË)לעולם ÂÎÏאמר

כזאת: יעשה  לכם שגם תאמינו ומזה לנפשי  עשו אשר  את וכו' שמעו  כי מלהאמין לבבכם יפג אל  ˜¯‡˙È.(ÊÈ)דוד  ÈÙ ÂÈÏ‡בעת
בצרה: האל :ÌÓÂ¯Â.הייתי  רוממות  ספרתי ר"ל  לשוני תחת היתה  ה' Â‚Â'.(ÁÈ)רוממות  ÔÂ‡אם אף  ר"ל און  בלבי  כשראיתי אף 

למעשה רעה  מחשבה מצרף אינו כי  מחשבתי יודע  ולא  ישמע לא כאלו עצמו עשה  ר"ל  ה' ישמע לא עכ "ז  מה  און לעשות  חשבתי
ההיא: המחשבה בעבור  תפלתי את  דחה ˙È˙ÏÙ.(Î)ולא  ¯ÈÒ‰ ‡Ï:ההיא המחשבה רוע  בעבור מלפניו תפלתי  דחה Â„ÒÁÂ.לא

הגולה: מן  ותצאו אליכם ישמע  כן אלי שמע  כאשר  תדעו מזה  לומר  למעלה וחוזר  מאתי חסדו הסיר  לא על מוסב 

oeiv zcevn
(‰).‰ÏÈÏÚ: ופעולות מעללים צפיה˙ˆÈÙ‰.(Ê)מל' מל'

הרגל :ËÂÓÏ.(Ë)והבטה: ומעידת  נטיה מלשון
(‡È).‰„ÂˆÓ·יבואהו כמו חזק מבצר של  במאסר ר "ל 

יט)במצודות תחתיכםÚÂÓ˜‰.:(יחזקאל מעיק כמו וצוקה  צרה 
ב) החגרה:·ÂÈ˙Ó.:(עמוס שם שחוגרים  המקום הוא

(·È).‰ÈÂ¯Ï:לשביעה(„È).ÂˆÙ:פתחו(ÂË).ÌÈÁÓשמנים
מוח : באמת:‡ÔÎ.(ËÈ)ובעלי
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zay(iriax meil)

dlizte onya wilcdl jixvy cnln 'zelrdl' oeyly .weqtdn
,ahid miwlecdúáäìL àäzL éãkmdayàìå ,äéìéàî äìBò §¥¤§¥©§¤¤¨¥¥¤¨§Ÿ

àäzLzadlydøçà øác éãé ìò äìBòdihde oewiz ici lr ± ¤§¥¨©§¥¨¨©¥
.zaya dwlcdl mileqtd mipnye zelizta mikxvpd

:`ng xa inx ixack `ly dpynn gikedl dqpn `xnbdïðzdkeq) §©
(.`p,íäéðéîäîe ,íéðäë éñðëî éàìaî,elay mdihpa`n oke ±eéä ¦§¨¥¦§§¥Ÿ£¦¥¤§¨¥¤¨

ïéòé÷ôî,zelizt mdn oiyere zerevxl mze` mirxew ±ïäîe ©§¦¦¥¤
ïé÷éìãîzniiwzn dzidy da`eyd zia zgnya eidy zexepnd ©§¦¦

eid mihpa`dy s`y ixd .ycwnd ziaay miyp zxfra zekeq ilila
lirle ,xnv ipin zylye ozytn miieyr(:k)xnvdy `ziixaa epipy

zexepnd z` mda ewilcd mewn lkn ,zaya dwlcdl leqt
mb ycwna wilcdl xzeny gkene ,da`eyd zia zgnya ycwnay

.zay xpl zeleqtd zelizta
zexp :`xnbd dgec,éðàL äáàBMä úéa úçîNxn`p `ly oeik ¦§©¥©¥¨¨¦

lk okle ,'zelrdl' mdilr azkp `le mzwlcd aeig dxeza
.dxepnd zexpa ok oi`y dn ,mdl mixyk mipnyde zeliztd

:`ng xa inx ixack `ly gikedl `xnbd dqpn aey,òîL àz̈§©
ïúBà ïéòé÷ôî ,eìaL äpeäë éãâa ,äðúî øa äaø éðúc,zerevxl §¨¥©¨©©§¨¦§¥§¨¤¨©§¦¦¨

ì úBìéút ïéNBò eéä ïäîeay dxepn.Lc÷n,`xnbd dgikenéàî ¥¤¨¦§¦©¦§¨©
åàìdpedk icbal mb `ziixad zpeek oi` m`d ±íéàìëcmiieyrd ± ¨§¦§©¦

dwlcdl leqtd xnvdy ixd ,mihpa`d epiide ,eicgi ozyte xnvn

.ycwna dwlcdl xyk zaya
:`xnbd dgec,àìdpedk icbal wx `ziixad zpeekõeác,ozyt ± Ÿ§

.zpezkd epiide
xpl mileqtd mipnyde zeliztd ly mpica zwelgn d`ian `xnbd
`xnbd zxaer ok ab`e ,dkepg xp zwlcdl mzexyk oiprl ,zay

:eizekldae ,dkepgd bg ly enrha weqrlúBìéút ,àðeä áø øîà̈©©¨§¦
ïäa ïé÷éìãî ïéà ,úaMa ïäa ïé÷éìãî ïéà íéîëç eøîàL íéðîLe§¨¦¤¨§£¨¦¥©§¦¦¨¤©©¨¥©§¦¦¨¤

úaMa ïéa ,äkeðçae ,dkepg ly.ìBça ïéa ©£¨¥©©¨¥©
:mrhd z` zx`an `xnbd,àðeä áøc àîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©£¨§©¨

äúák ,øáñ÷minkg erawy onfd jeza dkepg xp(a"r oldl),dì ÷e÷æ ¨¨©¨§¨¨¨
mipnye zelizta dwilcdl jixv okle .dwilcdle aeyl aiig ±

,onfd jeza dakzy yeygl yi ok `l m`y ,ahid miwlecdrytie
,`ax siqen .dwilcie xefgi `leåy `ped ax xaq mbLnzLäì øzeî §¨§¦§©¥

døBàìzelizta zaya dkepg xp wilcdl xeq` okle ,dkepg xp ly §¨
`ny yegl yi dkepg xpa mby ,zay xp zwlcdl mixeq`d mipnye
zk`ln lr xearie ,dzehdl `ai dti wlcz `le dxe`l ynzyiyk

.xiran
:dipy drcïé÷éìãî ,øîà àcñç áøådkepg xpïäazelizta±] §©¦§¨¨©©§¦¦¨¤

[zay xpl mileqtd mipnye.úaMa àì ìáà ,ìBça©£¨Ÿ©©¨
:mrhd z` zx`an `xnbdøáñ÷,`cqg axäúákjeza dkepg xp ¨¨©¨§¨

,onfd

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

המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמ' מא פרהדף בפרשת נאמר דבריו: את עולא ג)ומפרש יט dúà(במדבר ízúðe'§©¤Ÿ¨

,'ïäkä øæòìà ìàדווקא זה, מפסוק לדרוש משה,dúàויש בימי שנעשתה הפרה את - ¤¤§¨¨©Ÿ¥Ÿ¨
לתת סגן,øæòìàìיש øæòìàìשהוא úBøBãì àìå הבאים בדורות שנעשית פרה אבל - §¤§¨¨§Ÿ§§¤§¨¨

מהפסוק. מתמעט מה בזה, ונחלקו אלעזר. ידי על נעשית éøîàc,אינה àkéà כוונת ¦¨§¨§¥
ש  למעט דווקא úBøBãìהפסוק שתיעשה ìBãb,צריך ïäëa.סגן מועיל àkéàåולא §§Ÿ¥¨§¦¨

,éøîàc ש למעט, הפסוק אףúBøBãìכוונת èBéãä,נעשית ïäëa.סגן צריך ואין §¨§¥§§Ÿ¥¤§
הגמרא: øétLשואלת ,èBéãä ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àîìLa,הלימוד מובן - ¦§¨¨§©§¨©§§Ÿ¥¤§©¦

מסתבר  לכך גדול, כהן שצריך נאמר ולא בסגן, לעשותה לדורות חיוב שאין שהתמעט כיון

הכהנים. בכל déìשכשרה àðî ,ìBãb ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àlà דין לו מנין - ¤¨§©§¨©§§Ÿ¥¨§¨¥
הגמרא: משיבה הגדול. הכהן ידי על נעשתה לא משה שעשה פרה אפילו והרי -øîbזה, ¨©

שוה, בגזרה נלמד זה íéøetkä,דין íBiî 'äweç' 'äweç' הפרה בעשיית נאמר והיינו, ¨¨¦©¦¦
ב) יט הכפורים(שם יום בעבודת ונאמר הּתֹורה', חּקת כט)'זאת טז לכם (ויקרא 'והיתה ְְֶַַָָָָֹֻ

דווקא  היא הפרה עשיית אף גדול בכהן דווקא היא הכפורים יום עבודת מה עֹולם', ְַָֻלחּקת

גדול. בכהן

הפסוק בהמשך נאמר הפסוקים: את לדרוש ממשיכה dúà,(שם)הגמרא àéöBäå' אל §¦Ÿ¨ֶ

זה, מפסוק ללמוד ויש לּמחנה', àéöBéמחּוץ àlLפרה.dnò úøçà,הוא הדין וטעם ֲִֶַַ¤Ÿ¦©¤¤¦¨
ïðúãk מ"ז פ"ג אם)(פרה ,úàöì äöBø äøt äúéä àì,עשייתה ïéàלמקום §¦§©Ÿ¨§¨¨¨¨¨¥¥

äøBçL dnò ïéàéöBîכדי עמה, לצאת שתרצה åכדי ,eèçL äøBçL eøîàé àlL אף ¦¦¦¨§¨¤ŸŸ§§¨¨£§
,äneãà dnò ïéàéöBî ïéàכדי,eèçL íézL eøîàé àlL כל שהרי ופסולה, ¥¦¦¦¨£¨¤ŸŸ§§©¦¨£

לקמן שנאמר וכמו אותה, פוסלות עמה הנעשות ישחוט (מג.)המלאכות שלא אֹותּה' ְַָָ'וׁשחט

עמה. äæאחרת àeä íMä ïî àì ,øîBà éaø אחרת מוציאים שאין הטעם זה לא - ©¦¥Ÿ¦©¥¤
øîàpLעמה, íeMî àlàוהֹוציא','dúàשיוציאה 'אותה' מהמילה dcáì.וממעטים ¤¨¦¤¤¡©ְִŸ¨§©¨

הגמרא: ÷ànשואלת àpúå,שחטו שתים יאמרו שלא כדי עמה, אחרת יוציא שלא שביאר §©¨©¨
' áéúk àäוהֹוציא,'dúà הוא שהטעם לפרש הוצרך ומדוע לבדה, אותה שמשמעותו ¨§¦ְִŸ¨

הגמרא: משיבה יאמרו'. déîòè'שלא Léøãc ,àéä ïBòîL éaø ,àn÷ àpz ïàî©©¨©¨©¦¦§¦§¨¦©£¥
àø÷c,'אתּה 'והֹוציא שנאמר שהטעם פירש ולכך התורה, דיני טעם את ומפרש שדורש - ¦§¨ְִָֹ

שחטו. שתים או שחטו שחורה יאמרו שלא כדי הוא

הגמרא: eäééðéaשואלת éàî:הגמרא משיבה רבי. לדברי קמא  תנא דברי בין ההבדל מה - ©¥©§
,eäééðéa àkéà¦¨¥©§

א: עמ' מג שהוציאétàc÷דף -dãäa øBîç שאין יודעים שהכל כיון חשש אין יאמרו', 'שמא הוא שהחשש קמא לתנא הפרה, עם - §©¦£©£¨
שגזירת  שדורש ולרבי חמור. אסורה.שוחטים חמור הוצאת אף לבדה, שתצא היא הכתוב

בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה dúà',הגמרא èçLå' ומשמעèBçLé àlL פרה dnò,עוד úøçà.ארוכה בסכין והיינו מעשה, באותו §¨©Ÿ¨¤Ÿ¦§©¤¤¦¨
'וׁשחט  בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה áøìאתּההגמרא ,'åéðôìלדרוש יש בפרה, זר שחיטת äpnîשפוסל Bzòc çéqé àlL,בשחיטה ְַָָֹ§¨¨§©¤Ÿ©¦©©§¦¤¨

לפרשììàeîLו  יש בפרה, זר שחיטת äàBø.שמכשיר øæòìàå èçBL øæ àäiL ¦§¥¤§¥¨¥§¤§¨¨¤
בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה Bòaöàaהגמרא dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå','היא והּזה זו, שדורש ììàeîLהדם.קבלת ולקיחה §¨©¤§¨¨©Ÿ¥¦¨¨§¤§¨ְִָ¦§¥

כדי הכהן' 'אלעזר נאמר כשרה, זר ששחיטת הקודם הפרהdéøeãäàìמהפסוק עבודת את להחזיר -,øæòìàì רק הדם קבלת שתיעשה §©£¥§¤§¨¨
ו  ידו. באלעזר,áøìעל רק כשרה שחיטה שאף 'אלעזר',éåäשסובר הדם בקבלת שנאמר øçàמה èeòéî ïéàå ,èeòéî øçà èeòéî §©¨¥¦©©¦§¥¦©©

î,úBaøì àlà èeòé,והיינוèBéãä ïäk eléôàc.בקבלה כשר ¦¤¨§©©£¦Ÿ¥¤§
ואילו  באלעזר. רק כשרה שקבלה ללמד בזר, שכשרה משחיטה מוציא הפסוק לשמואל, כלומר, משמע'. מיד 'מוציא הוא זה שפסוק הרי

הדיוט. כהן ידי על קבלה ומכשיר באלעזר, רק שכשרה שחיטה מדין מוציא הפסוק לרב,
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dlizte onya wilcdl jixvy cnln 'zelrdl' oeyly .weqtdn
,ahid miwlecdúáäìL àäzL éãkmdayàìå ,äéìéàî äìBò §¥¤§¥©§¤¤¨¥¥¤¨§Ÿ
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמ' מא פרהדף בפרשת נאמר דבריו: את עולא ג)ומפרש יט dúà(במדבר ízúðe'§©¤Ÿ¨

,'ïäkä øæòìà ìàדווקא זה, מפסוק לדרוש משה,dúàויש בימי שנעשתה הפרה את - ¤¤§¨¨©Ÿ¥Ÿ¨
לתת סגן,øæòìàìיש øæòìàìשהוא úBøBãì àìå הבאים בדורות שנעשית פרה אבל - §¤§¨¨§Ÿ§§¤§¨¨

מהפסוק. מתמעט מה בזה, ונחלקו אלעזר. ידי על נעשית éøîàc,אינה àkéà כוונת ¦¨§¨§¥
ש  למעט דווקא úBøBãìהפסוק שתיעשה ìBãb,צריך ïäëa.סגן מועיל àkéàåולא §§Ÿ¥¨§¦¨

,éøîàc ש למעט, הפסוק אףúBøBãìכוונת èBéãä,נעשית ïäëa.סגן צריך ואין §¨§¥§§Ÿ¥¤§
הגמרא: øétLשואלת ,èBéãä ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àîìLa,הלימוד מובן - ¦§¨¨§©§¨©§§Ÿ¥¤§©¦

מסתבר  לכך גדול, כהן שצריך נאמר ולא בסגן, לעשותה לדורות חיוב שאין שהתמעט כיון

הכהנים. בכל déìשכשרה àðî ,ìBãb ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àlà דין לו מנין - ¤¨§©§¨©§§Ÿ¥¨§¨¥
הגמרא: משיבה הגדול. הכהן ידי על נעשתה לא משה שעשה פרה אפילו והרי -øîbזה, ¨©

שוה, בגזרה נלמד זה íéøetkä,דין íBiî 'äweç' 'äweç' הפרה בעשיית נאמר והיינו, ¨¨¦©¦¦
ב) יט הכפורים(שם יום בעבודת ונאמר הּתֹורה', חּקת כט)'זאת טז לכם (ויקרא 'והיתה ְְֶַַָָָָֹֻ

דווקא  היא הפרה עשיית אף גדול בכהן דווקא היא הכפורים יום עבודת מה עֹולם', ְַָֻלחּקת

גדול. בכהן

הפסוק בהמשך נאמר הפסוקים: את לדרוש ממשיכה dúà,(שם)הגמרא àéöBäå' אל §¦Ÿ¨ֶ

זה, מפסוק ללמוד ויש לּמחנה', àéöBéמחּוץ àlLפרה.dnò úøçà,הוא הדין וטעם ֲִֶַַ¤Ÿ¦©¤¤¦¨
ïðúãk מ"ז פ"ג אם)(פרה ,úàöì äöBø äøt äúéä àì,עשייתה ïéàלמקום §¦§©Ÿ¨§¨¨¨¨¨¥¥

äøBçL dnò ïéàéöBîכדי עמה, לצאת שתרצה åכדי ,eèçL äøBçL eøîàé àlL אף ¦¦¦¨§¨¤ŸŸ§§¨¨£§
,äneãà dnò ïéàéöBî ïéàכדי,eèçL íézL eøîàé àlL כל שהרי ופסולה, ¥¦¦¦¨£¨¤ŸŸ§§©¦¨£

לקמן שנאמר וכמו אותה, פוסלות עמה הנעשות ישחוט (מג.)המלאכות שלא אֹותּה' ְַָָ'וׁשחט

עמה. äæאחרת àeä íMä ïî àì ,øîBà éaø אחרת מוציאים שאין הטעם זה לא - ©¦¥Ÿ¦©¥¤
øîàpLעמה, íeMî àlàוהֹוציא','dúàשיוציאה 'אותה' מהמילה dcáì.וממעטים ¤¨¦¤¤¡©ְִŸ¨§©¨

הגמרא: ÷ànשואלת àpúå,שחטו שתים יאמרו שלא כדי עמה, אחרת יוציא שלא שביאר §©¨©¨
' áéúk àäוהֹוציא,'dúà הוא שהטעם לפרש הוצרך ומדוע לבדה, אותה שמשמעותו ¨§¦ְִŸ¨

הגמרא: משיבה יאמרו'. déîòè'שלא Léøãc ,àéä ïBòîL éaø ,àn÷ àpz ïàî©©¨©¨©¦¦§¦§¨¦©£¥
àø÷c,'אתּה 'והֹוציא שנאמר שהטעם פירש ולכך התורה, דיני טעם את ומפרש שדורש - ¦§¨ְִָֹ

שחטו. שתים או שחטו שחורה יאמרו שלא כדי הוא

הגמרא: eäééðéaשואלת éàî:הגמרא משיבה רבי. לדברי קמא  תנא דברי בין ההבדל מה - ©¥©§
,eäééðéa àkéà¦¨¥©§

א: עמ' מג שהוציאétàc÷דף -dãäa øBîç שאין יודעים שהכל כיון חשש אין יאמרו', 'שמא הוא שהחשש קמא לתנא הפרה, עם - §©¦£©£¨
שגזירת  שדורש ולרבי חמור. אסורה.שוחטים חמור הוצאת אף לבדה, שתצא היא הכתוב

בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה dúà',הגמרא èçLå' ומשמעèBçLé àlL פרה dnò,עוד úøçà.ארוכה בסכין והיינו מעשה, באותו §¨©Ÿ¨¤Ÿ¦§©¤¤¦¨
'וׁשחט  בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה áøìאתּההגמרא ,'åéðôìלדרוש יש בפרה, זר שחיטת äpnîשפוסל Bzòc çéqé àlL,בשחיטה ְַָָֹ§¨¨§©¤Ÿ©¦©©§¦¤¨

לפרשììàeîLו  יש בפרה, זר שחיטת äàBø.שמכשיר øæòìàå èçBL øæ àäiL ¦§¥¤§¥¨¥§¤§¨¨¤
בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה Bòaöàaהגמרא dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå','היא והּזה זו, שדורש ììàeîLהדם.קבלת ולקיחה §¨©¤§¨¨©Ÿ¥¦¨¨§¤§¨ְִָ¦§¥

כדי הכהן' 'אלעזר נאמר כשרה, זר ששחיטת הקודם הפרהdéøeãäàìמהפסוק עבודת את להחזיר -,øæòìàì רק הדם קבלת שתיעשה §©£¥§¤§¨¨
ו  ידו. באלעזר,áøìעל רק כשרה שחיטה שאף 'אלעזר',éåäשסובר הדם בקבלת שנאמר øçàמה èeòéî ïéàå ,èeòéî øçà èeòéî §©¨¥¦©©¦§¥¦©©

î,úBaøì àlà èeòé,והיינוèBéãä ïäk eléôàc.בקבלה כשר ¦¤¨§©©£¦Ÿ¥¤§
ואילו  באלעזר. רק כשרה שקבלה ללמד בזר, שכשרה משחיטה מוציא הפסוק לשמואל, כלומר, משמע'. מיד 'מוציא הוא זה שפסוק הרי
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mc`d oalznd cba oke .dk`lnd dyer
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zay(oey`x meil)

úéøôâå øîâeî,`ziixad dxizdyeøL àîòè éàî[mexizd-]úéa §¨§¨§¦©©£¨¨¥
,éànLdk`ln dyer ilkd `vnpe ,ilka mpzepl `id jxcd ixd ©©

:`xnbd zvxzn .zayaàòøàà çpî íúäzixtbdyk my xaecn - ¨¨©©©©§¨
.ilka `le ,ux`d lr migpen xnbende

:dywne `xnbd dtiqenúéâébmixerUdy ,xkiy da miyery ¦¦
dyer zibibde ,df llka zaye mini dpenyn xzei da miiexy

,zaya dk`lnøðå,zay axrn ea miwilcny ilk `edyäøã÷e §¥§¥¨
,zaya gazydl jiynn lk`nde dxikd lr zay axra mipzepy

ãetLåzelvidl jiynn eilry xyade zay axrn xepza gpend §©
,i`ny zia mze` exq`y ep`vn `ly ,zayaúéa eøL àîòè éàî©©£¨¨¥

.éànLmeyn :`xnbd daiynéøe÷ôà eäì ø÷ôîcmxiwtn `edy - ©©§©§©§©§¥
mxiwtnyke ,milk zziay xeqi` lr xearl epevxa oi`y itl ,eaila

lr deevn epi`.mzziay
:`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàîdpyy `pzd edin - ©¨¨§¨§¨©¨¨

,ef `ziixaäøã÷ äMà àlîz àìaïéñîøeúe úBiññòipin - Ÿ§©¥¦¨§¥¨£¨¦§§¦
,daxd leyia mikixvy zeiphwçépúådze`øepzä CBúìaáøò §©¦©§©©¤¤

äëLç íò úaL,zay i`ven cr elyaziy ickíàåe dxarïðúð ©¨¦£¥¨§¦§¨¨
s` ,xepzaúaL éàöBîìzeiphwdïéøeñà,dlik`aeNòiL éãëa- §¨¥©¨£¦¦§¥¤¥¨

.zayd xg` mlyal dleki didzy onf xeriy xeariy crBa àöBik©¥
àlîé àìdøepzä CBúì çépéå íéî ìL úéáç íBzçðaúaL áøò Ÿ§©¥©§¨¦¤©¦§©¦©§©©¤¤©¨

äëLç íò,zayd jyna mind egzxiy ickéàöBîì ,ïk äNò íàå ¦£¥¨§¦¨¨¥§¨¥
,eNòiL éãëa ïéøeñà úaLoicn dxe`kl `ed dfa xeqi`d ixde ©¨£¦¦§¥¤¥¨

.milk zziayàîéì`ziixady,àéä éànL úéa,df oic mixaeqd ¥¨¥©©¦
.ìlä úéa àìå§Ÿ¥¦¥
:`xnbd dgecàîéz eléôàk `ziixady,ìlä úéáik ,dyw df oi` £¦¥¨¥¦¥

ilk zziay meyn epi` ziagae dxicwa xeqi`d mrh`l` ,mäøéæb§¥¨
íéìçba äzçé ànLlega dyery jxck milgba jtdi `ny - ¤¨§©¤©¤¨¦

xiraie zepeilrd milgbd z` dakie ,dxicwd leyia xdnl dvexyk
.zepezgzd z`
:`xnbd dywnéëä éà,dzgi `ny exfb lld zia m` -øîâeî ¦¨¦§¨

,øBæâì énð úéøôâå.`ziixaa mexizd recne ,mdilgba dzgi `ny §¨§¦©¦¦§
:`xnbd zvxzneäì ézçî àì íúä,mda dzgiy yyg oi` -éàc ¨¨Ÿ§©¥§§¦

eäì éL÷å àøèe÷ eäa ÷éìñ ézçîoyr dlri ,dzgi m` ik - §©¥¨¦§§¨§¨¥§
.mdl wifie sqkd ilke micbad l` milgbd

:dywne `xnbd dtiqenïzLt ìL ïéðeàlld zia exizdy ¦¤¦§¨
,epzpynaøBæâéì énð:`xnbd zvxzn .dzgi `nyéL÷c ïåék íúä ©¦¦§¨¨¥¨§¨¥

déì elâî àì àwéæ eäìdyw xepzl zqpkpd gexdy oeik my - §¦¨Ÿ§©¥
.milgba dzgie xepzd it dlbiy yegl oi` ,ozytl dwifne

zpizp :dywne `xnbd dtiqenäøBiì øîölld zia exizdy ¤¤©¨
,epzpynaøBæâéì:`xnbd zvxzn .dzgi `ny,ìàeîL øîàdpyna ¦§¨©§¥

xaecnäøe÷ò äøBéa.dizgz milgb oi`y ,y`d lrn §¨£¨
:`xnbd dywnda ñéâî ànL Leçéðådcixedy xg`l mb ixde - §¥¤¨¥¦¨

driav xeqi` lr jka xearie ,da yegai `ny yegl yi oiicr
xaecn :`xnbd zvxzn .zayaadxeiäøe÷ò,y`d lrnäçeèå- §£¨§¨

xkfi dpgztie hihd xezqiy cry ,dnzeql dieqik aiaq hiha ghe
.qibdl xeq`y

lld ziay ,lirl ovxzd xn`y dnn zetqep zekld zcnel `xnbd
:milgba dzgi `ny oiqnxeze zeiqqra exfbøî øîàc àzLäåyiy §©§¨§¨©©

àúééç äøã÷ éàä ,íéìçba äzçé ànL äøéæbxnelk ,dig dxicw - §¥¨¤¨§©¤©¤¨¦©§¥¨©§¨
,llk lyean epi` day lk`ndydçepàì éøLdgipdl xzen - ¨¦§©¨

aàøepúa äëéLç íò úaL áøò,zaya lyazzy ick,àîòè éàî ¤¤©¨¦£¥¨§©¨©©£¨
àúøBàì éæç àìc ïåékdlila dlik`l die`x didz `ly oeikn - ¥¨§Ÿ£¦§§¨

,milgba dzgi m` elit`dépéî dézòc çqî éçeqàezrc giqn - ©¥©©©§¥¦¥
,xgnl cr dpnnéúà àìå`eai `le -,íéìçb ééezçìcr ixdy §Ÿ¨¥§©¥¤¨¦

.dzgi `l m` mb ie`xk lyazz xgnl
ìéLáe,ekxev lk lyean day lk`ndy dxicw xepza gipdle - §¦

éîc øétL.dzgi `ny yegl oi`e iezig dkixv dpi` ixdy ,xzen - ©¦¨¥

lk`nd m` la`,ìéLa àìå ìéLalk `le zvwna lyeany xnelk §¦§Ÿ§¦
,ekxvøéñàxdnl zaya dzgi `ny ,xepza dxicwd gipdl xeq` - £¦

.eleyia
àéiç àîøb déa àãL éàålyeand lk`nd jezl ozp m` j` - §¦§¨¥©§¨©¨

,llk lyean epi`y cg` xa` elit` ,zvwna,éîc øétLjka ik ©¦¨¥
`ny yegl oi`e ,xgnl wx elek liyazd z` jixvy ezrc dlbn

.dzgi
:`xnbd dtiqenøî øîàc àzLäåy ,lirl `xnbaéL÷c éãéî ìk §©§¨§¨©©¨¦¦§¨¥

déì elâî àì à÷éæ déìelbiy yegl oi` el dwifn gexdy xac lk - ¥¦¨Ÿ§©¥
,milgba zezgl xepzd it z`àéãâc àøNa éàä,icb xya -÷éøLe ©¦§¨§©§¨§¦

,xepzd ieqik aiaq hiha ghe -éîc øétLxepza egipdl xzen - ©¦¨¥
it dlbiy yyg oi`y itl .zaya dlviy dkiyg mr zay axra

:minrh ipyn ,milgba dzgie xepzdxyal dwifn gexdy iptn .`
.icbdxeq`y xkfi ieqikd geztl hihd xezqiy cry iptn .a

.zezgl
`ed m`eàçøác,lecb li` xya -÷éøL àìåaiaq hiha gh `le - §©§¨§Ÿ§¦

,xepzd ieqik.øeñà,milgba dzgie xepzd it dlbiy yegl yiy itl ¨
:minrh ipyn.el dwifn gexd oi` lecb li` xyay iptn .`iptn .a

.epxikfiy dn oi`e lwpa xepzd it zelbl lekiy
`ed m`e÷éøL àìå àéãâco`k yiy ,hiha gh `l la` ,icb xya - §©§¨§Ÿ§¦

lekiy ,xeq`l cg` mrhe ,el dwifn gexdy ,xizdl cg` mrh
oke ,lwpa xepzd it zelbl÷éøLe àçøácgh la` ,lecb li` xya - §©§¨§¦

cg` mrhe ,el dwifn gexd oi`y ,xeq`l cg` mrh o`k yiy ,hiha
,lwpa xepzd it zelbl leki epi`y ,xizdl,éøL éMà áøicy xaq ik ©©¦¨¥

.xizdl cg` mrha,øéñà ézôécî äéîøé áøå`weec jixvy xaq ik §©¦§§¨¦¦§¦¨¦

.xizdl minrh ipy
:`xnbd dywn(àéðúäå) ,éøLc éMà áøìeoldl dpyna(:hi)ïéà §©©¦§¨¥§¨©§¨¥

ïéìBözay axraàlà äöéáe ìöa øNazedy yi m`eìBviL éãk ¦¨¨¨¨¥¨¤¨§¥¤¦
.íBé ãBòaî.li` xyaa oiae icb xyaa oia `ed xeqi`dy rnyne ¦§

:`xnbd zvxzn÷éøL àìå àçøác íúäxaecn iy` ax zrcl - ¨¨§©§¨§Ÿ§¦
i` xyaa my,xeqi`l minrh ipy jka yiy ,hiha gh `lyke lecb l

.edexq` jkitle
éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -ïéa ,àéãâc ¦¨§¨§¦§©§¨¥

÷éøL àì ïéa ÷éøLaiaq hiha gh `l m` oiae hiha gh m` oia - §¦¥Ÿ§¦
,ieqikd,éîc øétLgexd ik ,dzgie xepzd it dlbi `ny yegl oi`e ©¦¨¥

.el dwifn,éîc øétL ,÷éøLe énð àçøáchihd xezqiy cr ik §©§¨©¦§¦©¦¨¥
ick ea ic envrl mrh lke ,zezgl xeq`y xkfi ieqikd geztl

.xizdléâéìt éklr `weec `id mi`xen`d zwelgne -àìå àçøác ¦§¦¦§©§¨§Ÿ
.øéñà ézôécî äéîøé áøå ,éøL éMà áøc ,÷éøL§¦§©©¦¨¥§©¦§§¨¦¦§¦¨¦

:`xnbd dywnéøLc éMà áøìe,hiha gh `lyk elit`e(àéðúäå) §©©¦§¨¥§¨©§¨
oldl dpyna(:hi)eìBviL éãk àlà äöéáe ìöa øNa ïéìBö ïéà¥¦¨¨¨¨¥¨¤¨§¥¤¦

,íBé ãBòaî:`xnbd zvxzn .ef dpyn iy` ax cinri dnaeíúä ¦§¨¨
éøîebà àøNáaiab lr gpend xyaa my xaecn iy` ax zrcl - §¦§¨©§¥

my oi`y itl milgba zezgl lwpa xyt`y ,ux`d lry milgb
jxc oi` ,xepzd jeza `edyk la` ,llk ieqikiptn ,milgba zezgl

.xt`d on xyad jlklziy
yegl oi`e el dwifn gexdy lirl `xnbd dxn` icb xya iabl

:sqep oic jkn zcnel `xnbd .milgba dzgie xepzd it gztiyøîà̈©
àéiç àø÷ éàä ,àðéáø,zlyean dpi`y zrlc -éîc øétLxzen - ©¦¨©¨¨©¨©¦¨¥

,zaya zilvp didzy dkiyg mr zay axra xepza dgipdlïåék¥¨
àwéæ déì éL÷c,dl dwifn gexdy oeikn -,éîc àéãâc àøNákoi`e §¨¥¥¦¨§¦§¨§©§¨¨¥

.dzgi `ny yegl
:dpyna epipyïéøëBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaick `l` 'eke ixkpl ¥©©§¦¥§¦

.oixizn lld ziae ,aexw mewnl ribiy
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdàì ,íéøîBà éànL úéa ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©©§¦Ÿ

íãà øBkîéz` zay axraepìéàLé àìå ,éøëpì Böôçutg ¦§¨¨¤§©¨§¦§Ÿ©§¦¤
,`edy enk eze` xifgdle ea ynzydlepåìé àìåel deli `le - §Ÿ©§¤
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zay(ipy meil)

éìáaä çzekx`ye zt ea lahl ieyry laa ipa ly lk`n oin - ¨©©§¦
,mixacåokçzek éðéî ìk,mixg`øBkîì øeñàjeza ixkplìLíéL §¨¦¥¨¨¦§§Ÿ¦

,çñtä íãB÷ íBéoeike ,mgl ixexit ea mipzep gzekd ziiyray iptn ¤©¤©
onf cr dlk epi` hrn hrn ea milahn `l` zg` zaa lk`p epi`y

.gqta ixkpd cia epnn x`yii `ny yegl yie ,daexn
:ieb e` alk iptl zaya zepefn zpizp oipra `ziixa d`ian `xnbd

úBðBæî ïéðúBð ,ïðaø eðzzaya,øöça áìkä éðôìm`eBìèðalkd ¨©¨¨§¦§¦§¥©¤¤¤¨¥§¨
oefn eze`làöéåuegl,Bì ïé÷÷æð ïéàepnn repnl jixv oi` ,xnelk §¨¨¥¦§¨¦

.e`ivedl
Ba àöBik,df oirk sqep oic -úBðBæî ïéðúBðzayaéøëpä éðôì ©¥§¦§¦§¥©¨§¦

,øöçam`eBìèðoefn eze`l ixkpdàöéåueglBì ïé÷÷æð ïéà. ¤¨¥§¨§¨¨¥¦§¨¦
:`xnbd zl`eyéì änì ez àä`ziixad dkxved recn - ¨¨¨¦

,xvga ixkp iptl oefn ozil xzeny ipyd oicd z` s` eprinydl
Cä eðééä.alkd iptl oefn ozil xzeny oey`xd oicd enk df ixd - ©§©

:`xnbd daiynàîéúc eäî,xn`z `ny -éàä,alkd ,df -éîø ©§¥¨©§¦
déìòzepefn eiptl ozil `ed i`yx jkitle ,epefl mc`d lr lhen - £¥

,zayaéàäå,ixkpd ,df la` -déìò éîø àìlr lhen oi` - §©Ÿ§¦£¥
,zaya zepefn eiptl ozil el oi` jkitle ,epefl l`xyidòîLî à÷̈©§©

ïìixkpd ly eizepefn oi`y it lr s`y ,`ziixad drinyn jkl - ¨
.xvga oefn eiptl ozil `ed i`yx mewn lkn ,l`xyid lr milhen

:zayd mcew ixkp mr zewqrzd ipica `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,úaL áøòa éøëðì åéìk íãà øékNé àì ,ïðaøxacd d`xpy oeik ©¨¨Ÿ©§¦¨¨¥¨§¨§¦§¤¤©¨

la` ,zayd jxevl el mxikynyameiáe éòéáømeiøzeî éLéîç §§¦¦§£¦¦¨
.zaya el` milka ynzyi ixkpdy it lr s` ,xikydlBa àöBik- ©¥

,df oirk sqep oicãéa úBøbéà ïéçlLî ïéàgily,úaL áøòa éøëð ¥§©§¦¦§§©¨§¦§¤¤©¨
la` ,zaya exear dk`ln zeyrl egleyy xacd d`xpy itl
dì éøîàå ,ïäkä éñBé éaø ìò åéìò eøîà .øzeî éLéîçáe éòéáøä§¦¦©£¦¦¨¨§¨¨©©¦¥©Ÿ¥§¨§¦¨

ok exn`y ,mixne` yie -áúk àöîð àlL ,ãéñçä éñBé éaø ìò©©¦¥¤¨¦¤Ÿ¦§¨§©
,íìBòî éøëð ãéa Bãé.zaya epkilei `ly ick ¨§©¨§¦¥¨

ixkp mr zexb` zgily oica zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:zayd mcewéøëð ãéa úøbéà ïéçlLî ïéà ,ïðaø eðza,úaL áøò ¨©¨¨¥§©§¦¦¤¤§©¨§¦¤¤©¨

Bì õöB÷ ïk íà àlàl`xyid.íéîcglynd wqt m` ,xnelk ¤¨¦¥¥¨¦
z` ecia gelyl `ed i`yx ,ef zegily xear exky z` ixkpl
zegilya gxehk d`xp iebd oi` dzrny ,zay axra s` zxbi`d

.exky zlaw xear ok dyer `l` ,l`xyid
:df oica mi`pz zwelgn `ziixad d`iane,íéøîBà éànL úéaoi` ¥©©§¦

zedy yi ok m` `l` ,zay axra ixkp cia zxbi` gelylòébiL éãk§¥¤©¦©
zay mcew ixkpdBúéáì,eil` glzypy df ly,íéøîBà ìlä úéáe §¥¥¦¥§¦

zedy yiy jka icúéaì òébiL éãkoey`xdäîBçì Ceîqäly §¥¤©¦©©©¦©¨©¨
.myl glzypy xird

l`xyid uvwy ote`a elit`y ,`ziixad zpeeka `xnbd dxaq
`l` ,zay axrn zxbi` ecia gelyl i`yx epi` ixkpd gilyl minc
,dnegl jenqd zial zayd zqipk mcew ribdl `ed leki ok m`

.lld zia ixacl
:`xnbd dywn jk lreõö÷ àìäådyer iebd oi`y `vnpe ,xky enr ©£Ÿ¨©

lirl x`azpe ,xkyd xeara `l` l`xyid xeara(:gi)lld ziay
.dfk ote`a mixizn

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,úLL áø øîàzpeek `id jk - ¨©©¥¤¨¦¨¨©
`ed i`yx ixkpd mr xky l`xyid uvw m`y ,xnel `ziixad
dyer gilyde xg`n ,lld zia ixacl ,oipr lka zay axra eglyl

.envr xearaõö÷ àì íàåif` ,exky z` enríéøîBà éànL úéa §¦Ÿ¨©¥©©§¦
zedy yi ok m` `l` zay axra zxbi` ecia gelyl i`yx epi`y

meiaBúéáì òébiL ãò,eil` glzypy df ly,íéøîBà ìlä úéáe ©¤©¦©§¥¥¦¥§¦
úéaì òébiL ãòoey`xdäîBçì Ceîqä.dil` glzypy xird ly ©¤©¦©©©¦©¨©¨

epyiy `ziixad ly `tiqa yxtl okzi cvik :dywne `xnbd day
axrn ixkp cia zxbi` gelyl mc` i`yxy ote``l m` s` zay

,exky z` uvwàLéø úøîàäå`ziixad ly `yixa x`azp ixde - §¨¨§©¥¨

yïéçlLî ïéàrnyne ,minc el uvw ok m` `l` ixkp cia zxbi` ¥§©§¦
df ly ezial zayd mcew ribdl gilyd leki m` s`y jkn

.ecia gelyl xeq` mewn lkn eil` glzypy
:`xnbd zvxznàéL÷ àìly `yixd oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨

.xg` ote`a zwqer odn zg` lky itl ,`tiql `ziixadàä- ¨
zay axra ixkp cia zxbi` gelyl dxiznd `ziixad ly `tiqd
zwqer ,mei ceran myl ribdl `ed leki m` ,exky uvw `l m` s`

ote`aàúîa øàeã éa òéá÷c[ef zxbi` zcrein eil`y] hilydy - ¦§¦©¥©¨§¨¨
,xird dze`a zeriawa xcàäå`ziixad ly `yixd eli`e - §¨

,exky uvw `l m` zay axra ixkp cia zxbi` gelyl zxqe`d
ote`a zwqeràúîa øàeã éa òéá÷ àìchilyd zxic oi`y - §Ÿ§¦©¥©¨§¨¨

.zxg` xirl jled `edy minrt `l` ,xird dze`a dreaw
ixkp cia zxbi` gelyl mc` i`yxy ,`id jk `xnbd zpeek ,xnelk
dze`a xc zxbi`d lawn m` ,zxg` xira xcd mc`l zay axra
,zayd mcew ezial ribdl gilyd cia zedy yie ,zeriawa xird
zeyrl ixkpd lkeiy itl ,gilyd ly exky z` uvw `l m` elit`e
zeriawa xc epi` zxbi`d lawn m` la` .zayd mcew ezegily
jxveie ,eziaa gilyd ep`vni `ly yegl mewn yi if` ,xird dze`a
cia zxbi` el gelyl xeq` jkitle ,zaya zxg` xirl eixg` jlil
`l` ,zayd mcew ezial ribdl zedy yi m` s` ,zay axrn ixkp
egleyl `ed i`yx f`y] ixkpd ly exky z` glynd uvw ok m`

.[lld zia zhiyl
`l ,xird hilyl zcrein zxbi`dy df uexiza `xnbd dhwpy dne
gelyl miyp`d eid milibx oky ,`nlra `nbecl `l` ok dhwp
zxbi` mc` gley m`y `xnbd zxne` jkitle ,zepehlyl zexbi`
`ed ok la` ,zeriawa xira xc oehlyd eze` `diy jixv oehlyl

gelyl i`yx epi`y ,exiagl zxbi` mc` gleyy ote`a s` oicdel
.zeriawa xird dze`a xc lawnd ok m` `l` zay axrn ixkp cia
:zay mcew dpitqa dbltd oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

äðéôña ïéâéìôî ïéà ,ïðaø eðzwegx mewnl z`vlìMî úBçtäL ¨©¨¨¥©§¦¦¦§¦¨¨¦§Ÿ¨
,íéøeîà íéøác äna .úaMì íãB÷ íéîé`veia,úeLøä øáãì ¨¦¤©©¨©¤§¨¦£¦¦§©¨§
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ïîù± oicca lyoic o`k xikfdl el dnc :i"xl dywe .cad zia ziefa xiizynd :d"t

m`c xn`wc ,lirlc` i`wc :i"x uxize ?dvwen onyd didi dnlc :cere ?dvwen

,dvwen meyn ony eze` xq` ax ± zayd lk zklede af onyde ,mei ceran cad zia orh

b"r` ,dlik`l zeynyd oia ie`x did `l eilry lebirde zexew zngnc .xenb clep iedc

.zayd lk aefiy df lr jnqe ,egipd ok n"rc

icin e`l dkinq i`d ± mlera oiwyn oi`c oeik

`ziig dxcwl inc `le .xenb clep iede ,`ed

± dlik`l ifg `l zeynyd oiac b"r` .ixyc

ok n"rc ,ipdn ± mlera xyadc oeik mzdc

.mlera md xak zeraepd zepiirn oke .dgipn

oda ipdn ± eirna xak didy ,ohw z`ev oke

ceran owqixy miapre mizifl inc `le .dkinq

mzdc ± axran owqixy xqeade meyd oke ,mei

oia efg `lc `kd la` ,dlik`l axran efg

ixd ± mlera epi` dwynde ,dlik`l zeynyd

onwl a"ta :z"`e .axl xeq`e ,xenb clep)sc

.hk(:ax xn`c`ziiyw `cye ixnz lk`

,`l ,dlaw `le ± `ziiqxta e`l i`n ,`zeigl

iedc l"nd ikid `zyde .dlawe `ziinx`a

,xnel yie !`kd clep xq` ax `de ?`ziiqxt

meyn ± dlaw `le `ziiqxta e`l i`n :t"dc

oirxb `xwirnc oeik ,clep ax dil `aiyg `lc

,mizifa relad ony `kd la` .oirxb `zyde

ied `le ,xenb clep ied `vi `ly onf lk

dwyn:

ìàåîùå± ixy"lhep" t"qac :dniz)onwl

.bnw(did l`enyc :'ixn`

:'it .`ztix ab` `ziiqxt ipirxb lhlhn

lke`d on x`yp oi`y ,okxv lk zeleya

`la ± y"xk clep ixyc oeike .llk mdilr

l`enyc :z"x uxize !ixzyil inp `ztix

.aeyg mc` didy itl ,did envr lr xingn

e`l i` :iia` xn`c ,mzd `ibeq gken oke

`p` aeyg mc`c:éðäxq` ax ifefc ikxk

±"oiptn" 'tac :dniz .dvwen meyn lhlhl

).gkw sc onwl(dvwena ,axc :opixn`

dvwenae ,dcedi 'xk dl xaq ± dlik`l

lhlhl xqe` `kde ,y"xk dl xaq ± lhlhl

od ifefc ikxkc :z"x yxtne !ifefc ikxkl

zelvgne micba oebk ,qe`in zngn dvwen

oiklklnd mixac x`ye ,mibc mda oiqkny

xaq lhlhl dvwenac ax xn`wc mzde .mze`

ezrcn mc`d dvwny dvwena y"xk dl

`xza wxta xn`c `de .qe`in ea oi`y xve`l ,`wqirl):epw sc('xk l"q ax s`c

zngn dvwen zaya zlapznd dliapc z"x yxtn ± xq` axc ifefc ikxkcn ,dcedi

zngn dvwenn xeng xeqi` zngn dvwene ,miign ie`x epi` mialkl s`c ,`ed xeqi`

oilegc w"ta xn`c `de .qe`in):ci sc('x 'ipzn xninl `ixag oiaqpe :`zrnya

zngn dvwena ,qe`in zngn dvwena dcedi iaxl dil zrnyc xeni` ,`id dcedi

xeqi` zngn dvwenc xn`p `pwqnd itle .`ed `nlra iegic ± ?dil zrny in xeqi`

qekl ie`xc ± lyana xi`n 'xl dil zrnyc xeni` mzd xn`w `dc :rcz xeng ith

zngn dvwen xi`n 'xl dil zi`c ± rnyn ?dil zrny in ± qekl ie`x epi`c hgey

wen dil zilc :rnyn "dxik" wxtae ,xeqi`ycg xp milhlhn iab ,qe`in zngn dv

eze`a ea ewilcdy xpd on ueg ,milhlhn zexpd lk :xne` xi`n 'x ,oyi `l la`

zay:ãçå± ip`n ynge rax`a livn,cg` ilk jeza olek oltwne :qxhpewa 'it

"iazk lk" 'tac ,z"xl d`xp oi`e .zg` zaa o`yepe).kw sc onwl(i`xen` ibilt `l

cga livn cgc :z"x yxtne .r"kl ixye ± inc livdl `akc hiyte `id `irac ,`da

'it` ,livdle xefgle livdl oebk ± ip`n ynge rax`a la` .zecerq d`n 'it` ± `pn

xa dax mzd ibilt `dae .xvg eze`l ± ip`n 'de 'ca livn cge .`l ± xvg eze`a
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zay(ipy meil)

øBîâé àìzpn lr ,mei ceran dxewd zgz mgipdl i`yx epi` - Ÿ¦§
.dkiygd xg`l dk`lnd xnbzy

xqeae mey zaya hgeqdy ,l`rnyi iax ixacn cenll yie
xizn `ed jkitle ,z`hg aiig epi` zay axrn ewqxzpy zelilne
mixaeq ef dhiyke ,mei ceran dxewd z` mdilr oirhdl dligzkl

.epizpyna i`ny zia
,dpynd ly `pzd `ed in zx`and ztqep dhiy d`ian `xnbd
on dhigq xeqi` ea oi` envrn hgqidl cizrd xac lky xaeqd

:zaya dxezdøæòìà éaøåzct oa,øîàzhiyk epizpynéaø §©¦¤§¨¨¨©©¦
øæòìàreny oaïðúc ,àéäoldl dpyna epipy jky -(:bnw),úBlç ¤§¨¨¦¦§©©

ïîöòî eàöéå ,úaL áøòa ï÷qéøL Láczaya yac odn af - §©¤¦§¨§¤¤©¨§¨§¥©§¨
,eil`nøeñà`ny yegl yiy itl ,zay dze`a df yac lek`l ¨

`pz zhiy `id ef .dxez xeqi` jka yie ,zaya micia ohgeql `eai
.`nwøézî øæòìà éaøåepi`e ,dlik`a zaya odn `veid yacd z` §©¦¤§¨¨©¦

zaya oze` hegqi m` s`y xaeq `edy itl ,micia hegqi `ny xfeb
xg`n ,envrn z`vl cizr oday yacd ixdy ,dxez xeqi` jka oi`

.zay axrn owqixe
ea oi` envrn `vil cizrd xac lky ,xfrl` iax ixacn x`ean
i`ny zia s` mixaeq ef dhiyke ,zaya dxezd on dhigq xeqi`
miapre mizif lr dxewd z` ozil md mixizn jkitle ,epizpyna
hegqi m` s` oky ,zaya eil`n aefi dwyndy ick zay axrn

.z`hg aiigzi `l micia zaya mze`
dpynd cinrd `l mi`xen`d on cg` lk recn zxxan `xnbd

:exag `iady `pzd zhiykàðéðç øa éñBé éaøåz` cinrdy §©¦¥©£¦¨
,l`rnyi iax zhiyk epizpynøîà àì àîòè éàî`id epizpyny ©©£¨Ÿ¨©

s`kzhiy.øæòìà éaø §©¦¤§¨¨
:`xnbd zx`anCì øîàoi`y ,jl xnel `pipg xa iqei iax leki - ¨©¨

okziy itl ,epizpyn zhiyk xaeq `edy xfrl` iax ixacn gikedl
wxy xnelíúä,yac zelg iabl ,my -àeäz` xfrl` iax xizny ¨¨

meyn ,zaya dlik`a mdn `veid yacdóBqáìe ìëBà àøwéòîc§¥¦¨¨¤§©
ìëBàs`e ,lke`k oecip `ed zelgd jeza yacdy cera dligzay - ¤

iax xaeq jkitle ,eilr lke` mW oiicr myn `viy xg`l dzr¥
oi` ixdy ,dxez xeqi` ea oi` zaya micia ephgqi m` s`y xfrl`
dwyn z`veda wx `l` lke` jezn lke` z`veda dhigq xeqi`

la` .eil`n `viy ote`a xefbl mewn oi` `linne ,lke` jeznàëä̈¨
,miapre mizif iabl epizpyna o`k -ä÷Lî àzLäå ìëBà àøwéòî¥¦¨¨¤§©§¨©§¤

lkd did miaprde mizifd jeza miqepk oiide onydyk dligzn -
z`vede ,miwynk md mipecip myn e`viyk dzr eli`e ,lke`k oecip
s`y xfrl` iax xaeq jkitle ,`id dhigq lke` jezn dwyn
,zaya micia mzhigqa dxez xeqi` yi zay axrn ewqxzpyk
`eai `ny ,mdil`n miwynd e`viy ote`a s` xfeb `ed `linne

.zaya micia hegql
:ef dprhl zct oa xfrl` iax dpri dn zx`an `xnbdøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨

zct oaCì øîàleki -iax ly ezprh z` ayiil ick jl xnel `ed ¨©¨
oiprl dpyna reny oa xfrl` iax ixacn ok`y ,`pipg iaxa iqei
mpn` ,miapre mizif iabl epizpynk xaeqy dgked oi` yac zelg

déì ïðéòîL àäel eprny ixd -øæòìà éaøì,`ziixaa reny oa ¨¨§¦©¥§©¦¤§¨¨
xaeqyéøL énð íéáðòå íéúéæ eléôàcmiwynd mixzen ok mb - ©£¦¥¦©£¨¦©¦¨¥

,mnvrn zaya mdn mi`veidàúà ék àäc`a xy`k ixdy -áø §¨¦£¨©
déãéa àúéðúî éúééàå àúà ,àòcøäpî àéòLBä`iade `a - ©§¨¦§©§§¨£¨§©§¥©§¦¨¦¥

,da aezk jke ,ecia `ziixaúaL áøòî ï÷qéøL íéáðòå íéúéæ¥¦©£¨¦¤¦§¨¥¤¤©¨
eàöéåmday miwynd zayaïéøeñà ,ïîöòîmeyn ,zay dze`l od §¨§¥©§¨£¦

.`nw `pz ixac el` .zaya micia mhgeql `eai `ny yegl yiy
ïéøézî ïBòîL éaøå øæòìà éaø.zaya mdn mi`veid oiwynd z` ©¦¤§¨¨§©¦¦§©¦¦

mizifa s` xizn `edy ,`ziixaa reny oa xfrl` iax ixacn x`ean
zaya mdn `veid dwynd z` [zay axrn ewqxzpy] miapre
yi jkitle ,zaya micia mhgeql `eai `ny yyeg epi`e ,eil`n

.ezhiyk epizpyna i`ny zia ixac z` cinrdl
epizpyn z` `pipg xa iqei iax cinrd `l recn zx`an `xnbd

:`ziixaa xfrl` iax zhiykàðéðç øa éñBé éaøåzelg oia wligy §©¦¥©£¦¨
,miapre mizif oial yacdéì òéîL àì àúééøa`ziixal rny `l - ¨©§¨Ÿ§¦©¥

.miapre mizifa s` yxetna xfrl` iax xizn day ,ef
s` dpynd cinrn epi` xfrl` iax recn `xnbd zxxan dzr

:l`rnyi iax zhiykøæòìà éaøå,zct oaøîà àì àîòè éàî §©¦¤§¨¨©©£¨Ÿ¨©
ðéðç øa éñBé éaøk,à,l`rnyi iax zhiyk epizpyn z` cinrnd §©¦¥©£¦¨
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zay(ipy meil)

øBîâé àìzpn lr ,mei ceran dxewd zgz mgipdl i`yx epi` - Ÿ¦§
.dkiygd xg`l dk`lnd xnbzy

xqeae mey zaya hgeqdy ,l`rnyi iax ixacn cenll yie
xizn `ed jkitle ,z`hg aiig epi` zay axrn ewqxzpy zelilne
mixaeq ef dhiyke ,mei ceran dxewd z` mdilr oirhdl dligzkl

.epizpyna i`ny zia
,dpynd ly `pzd `ed in zx`and ztqep dhiy d`ian `xnbd
on dhigq xeqi` ea oi` envrn hgqidl cizrd xac lky xaeqd

:zaya dxezdøæòìà éaøåzct oa,øîàzhiyk epizpynéaø §©¦¤§¨¨¨©©¦
øæòìàreny oaïðúc ,àéäoldl dpyna epipy jky -(:bnw),úBlç ¤§¨¨¦¦§©©

ïîöòî eàöéå ,úaL áøòa ï÷qéøL Láczaya yac odn af - §©¤¦§¨§¤¤©¨§¨§¥©§¨
,eil`nøeñà`ny yegl yiy itl ,zay dze`a df yac lek`l ¨

`pz zhiy `id ef .dxez xeqi` jka yie ,zaya micia ohgeql `eai
.`nwøézî øæòìà éaøåepi`e ,dlik`a zaya odn `veid yacd z` §©¦¤§¨¨©¦

zaya oze` hegqi m` s`y xaeq `edy itl ,micia hegqi `ny xfeb
xg`n ,envrn z`vl cizr oday yacd ixdy ,dxez xeqi` jka oi`

.zay axrn owqixe
ea oi` envrn `vil cizrd xac lky ,xfrl` iax ixacn x`ean
i`ny zia s` mixaeq ef dhiyke ,zaya dxezd on dhigq xeqi`
miapre mizif lr dxewd z` ozil md mixizn jkitle ,epizpyna
hegqi m` s` oky ,zaya eil`n aefi dwyndy ick zay axrn

.z`hg aiigzi `l micia zaya mze`
dpynd cinrd `l mi`xen`d on cg` lk recn zxxan `xnbd

:exag `iady `pzd zhiykàðéðç øa éñBé éaøåz` cinrdy §©¦¥©£¦¨
,l`rnyi iax zhiyk epizpynøîà àì àîòè éàî`id epizpyny ©©£¨Ÿ¨©

s`kzhiy.øæòìà éaø §©¦¤§¨¨
:`xnbd zx`anCì øîàoi`y ,jl xnel `pipg xa iqei iax leki - ¨©¨

okziy itl ,epizpyn zhiyk xaeq `edy xfrl` iax ixacn gikedl
wxy xnelíúä,yac zelg iabl ,my -àeäz` xfrl` iax xizny ¨¨

meyn ,zaya dlik`a mdn `veid yacdóBqáìe ìëBà àøwéòîc§¥¦¨¨¤§©
ìëBàs`e ,lke`k oecip `ed zelgd jeza yacdy cera dligzay - ¤

iax xaeq jkitle ,eilr lke` mW oiicr myn `viy xg`l dzr¥
oi` ixdy ,dxez xeqi` ea oi` zaya micia ephgqi m` s`y xfrl`
dwyn z`veda wx `l` lke` jezn lke` z`veda dhigq xeqi`

la` .eil`n `viy ote`a xefbl mewn oi` `linne ,lke` jeznàëä̈¨
,miapre mizif iabl epizpyna o`k -ä÷Lî àzLäå ìëBà àøwéòî¥¦¨¨¤§©§¨©§¤

lkd did miaprde mizifd jeza miqepk oiide onydyk dligzn -
z`vede ,miwynk md mipecip myn e`viyk dzr eli`e ,lke`k oecip
s`y xfrl` iax xaeq jkitle ,`id dhigq lke` jezn dwyn
,zaya micia mzhigqa dxez xeqi` yi zay axrn ewqxzpyk
`eai `ny ,mdil`n miwynd e`viy ote`a s` xfeb `ed `linne

.zaya micia hegql
:ef dprhl zct oa xfrl` iax dpri dn zx`an `xnbdøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨

zct oaCì øîàleki -iax ly ezprh z` ayiil ick jl xnel `ed ¨©¨
oiprl dpyna reny oa xfrl` iax ixacn ok`y ,`pipg iaxa iqei
mpn` ,miapre mizif iabl epizpynk xaeqy dgked oi` yac zelg

déì ïðéòîL àäel eprny ixd -øæòìà éaøì,`ziixaa reny oa ¨¨§¦©¥§©¦¤§¨¨
xaeqyéøL énð íéáðòå íéúéæ eléôàcmiwynd mixzen ok mb - ©£¦¥¦©£¨¦©¦¨¥

,mnvrn zaya mdn mi`veidàúà ék àäc`a xy`k ixdy -áø §¨¦£¨©
déãéa àúéðúî éúééàå àúà ,àòcøäpî àéòLBä`iade `a - ©§¨¦§©§§¨£¨§©§¥©§¦¨¦¥

,da aezk jke ,ecia `ziixaúaL áøòî ï÷qéøL íéáðòå íéúéæ¥¦©£¨¦¤¦§¨¥¤¤©¨
eàöéåmday miwynd zayaïéøeñà ,ïîöòîmeyn ,zay dze`l od §¨§¥©§¨£¦

.`nw `pz ixac el` .zaya micia mhgeql `eai `ny yegl yiy
ïéøézî ïBòîL éaøå øæòìà éaø.zaya mdn mi`veid oiwynd z` ©¦¤§¨¨§©¦¦§©¦¦

mizifa s` xizn `edy ,`ziixaa reny oa xfrl` iax ixacn x`ean
zaya mdn `veid dwynd z` [zay axrn ewqxzpy] miapre
yi jkitle ,zaya micia mhgeql `eai `ny yyeg epi`e ,eil`n

.ezhiyk epizpyna i`ny zia ixac z` cinrdl
epizpyn z` `pipg xa iqei iax cinrd `l recn zx`an `xnbd

:`ziixaa xfrl` iax zhiykàðéðç øa éñBé éaøåzelg oia wligy §©¦¥©£¦¨
,miapre mizif oial yacdéì òéîL àì àúééøa`ziixal rny `l - ¨©§¨Ÿ§¦©¥

.miapre mizifa s` yxetna xfrl` iax xizn day ,ef
s` dpynd cinrn epi` xfrl` iax recn `xnbd zxxan dzr
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lr s`y ,xnelk ,ekecip `l oiicr zelilnde xqeade meydy ote`a
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zay(iyily meil)

ïéìeábáefig`dl xeq` ,ycwnd zial uegy zenewn x`ya la` - ©§¦
zedy yi ok m` `l` ,zayd zqipkl jenq dxecna y`éãk§¥

Baeøa øeàä æBçàzLyi ok `l m`y ,dxecnay mivrd aexa - ¤¤¡¨§
.dxiradl ick zaya da zezgl e`eai `ny yegl

a ,øîBà äãeäé éaøly dxecnïéîçta y`d z` fig`dl icìk ©¦§¨¥§¤¨¦¨
,àeäL,dak zeidl dkxc oi` oky ,dnvrn zklede zwlec `ide ¤

.dxiradl ick da zezgl e`eaiy yegl oi` `linne

àøîâ
:'mei ceran eleviy ick' xeriy `ed dn zxxan `xnbdänëå`ed §©¨

,mei ceran miielv dviade lvad e` xyad eidiy jixvy xeriyd
.zaya milgbd zezgl `eaiy yyg `di `ly ick

:`xnbd zx`an,áø øîà øæòìà éaø øîà`ed xeriydkéã ¨©©¦¤§¨¨¨©©§¥
ìëàîk íBé ãBòaî eìBviLenyy mc`,éàñBøc ïa,did mihqile ¤¦¦§§©£©¤¨©

cenll yi o`kne ,yily ick lyazpy xg`l elk`n z` did lke`e
oecipe wgcd ici lr dlik`l `ed ie`x xak jli`e df xeriyny
.zaya milgba zezgl `eai `ny dzrn yegl oi` jkitle ,lyeank
:lyeank oecip 'i`qexc oa lk`n'y jkl di`x d`ian `xnbd

énð øîzéà,yxcnd ziaa ef oirk ztqep dkld dxn`p -áø øîà ¦§©©¦¨©©
ìk ,ïðçBé éaø øîà éqàlk`nàeäLlyeankly eleyia xeriy ©¦¨©©¦¨¨¨¤§

,éàñBøc ïa ìëàîaeyBa ïéàxeqi`.íéøëð éìeMéa íeMî,xnelk ©£©¤¨©¥¦¦¥¨§¦
,y`d on xqede ,eleyia yily xeriy cr lk`n l`xyi lyia m`y
ileyia' meyn xeqi` dfa oi` ,eleyia z` ixkp xnb okn xg`le
.l`xyid ly eleyia ici lr dlik`l ie`x did xak oky ,'miieb
eleyia yily ick lk`n xac lyazpy dryny ,cenll yi o`kne

.lyeank `ed oecip
lr zay axra liyaz ziidy iabl `ippg zhiy z` d`ian `xnbd

:dxikàéðz,`ziixaaàeäL ìk ,øîBà àéððçlyeankriyxe ©§¨£©§¨¥¨¤§
BúBäLäì øzeî ,éàñBøc ïa ìëàîlyazdl zay axrnéab ìò ©£©¤¨©¨§©§©©¥

ïéàL ét ìò óàå ,äøékdxikdäôeøb,day milgbd onådpi` ok ¦¨§©©¦¤¥§¨§
äîeè÷lyazp xake xg`ny ,milgbd lr xt` zpizp ici lr §¨

`ny yegl oi` aey wgcd ici lr dlik`l ie`xd xeriyk lk`nd
.eleyia xdnl milgba zezgl `eai

:dpyna epipy,'åë útä úà ïéðúBð ïéà'dipt enxwiy ick `l` ¥§¦¤©©
.'dly oezgzd mexwiy ick ,xne` xfril` iax ,mei ceran

:xfril` iax ixac z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§
d mexw' ,daiyid'ïBzçzlr ezpeek ,xfril` iax xn`yéàäéaâc C ©§©§©¥

øepz,xepzd oteca weacd ztd cv -àîìéc Bàezpeek `ny e` - ©¦§¨
exne`a'ïBzçz'lréàäøeàä éaâc Coeeikl dhnl dhepd ztd cv - ©§©§©¥¨

.y`d
:wtqd heytl `ziixan di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaäéðt eîø÷iL éãk ,øîBà øæòéìà éaøztd lyãîäïé÷ae ©¦¡¦¤¤¥§¥¤¦§§¨¤¨©§¨¦
.øepzaick' epizpyna xfril` iax ixac zpeeky ,cenll yi o`kne ©©
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zayéøöáBøa ÷éìãiL Cdliztd ly wlgdàöBiäitl ,xpl uegn ¨¦¤©§¦§©¥
oi`e ,zaya dliztd owzl `eai `ny yegl yi ok dyri `l m`y
zklede zwlec `id ixd dlizta hrn y`d dfg`e xg`ny mixne`

,dnvrnàéòaî ézìéñwilcndy `ed oky lky xnel jixv ike - ¦§¥¦©§¨
oi`e ,zayd mcew maexa y`d zivdl jixv miwc mivr ly dxecn
md oi`y opgei iax xaeq cvike ,hrn y`d mda fg`zy jka ic

.aex mikixv
,óñBé áø øîà àlà`ed eaexa xe`d zivdl jixv oi`y uràëBN ¤¨¨©©¥¨

àæøàcurd oia xnv oink yie ,wce yai `edy ,fx` ur ly spr - §©§¨
dxiran `id ixd xnv eze`a y`d zfge`y dryne ,eztilwl
ea zezgl `eai `ny miyyeg oi` jkitle ,sprd lk z` zklede

.eaexa y`d fg`zy jixv oi`e ,zaya
à àaà øa éîø,øî`ed eaexa xe`d zivdl jixv oi`y df uràæàæ ¨¦©©¨¨©¨¨

.oli` ly yai spr -

úáùä úåàéöé êìò ïøãä

ïé÷éìãî äîá ¯ éðù ÷øô

äðùî
,zay axra zexpd zwlcd oipra zewqer epiptly zeipynd
el`ae zexpd z` wilcdl xzen mipnye zelizt ipin el`a zehxtne

:wilcdl xeq`ïé÷éìãî äna,zayl zexp.ïé÷éìãî ïéà änáe ©¤©§¦¦©¤¥©§¦¦
:mda miwilcn oi` zelizt el` zhxtn dpyndàì ïé÷éìãî ïéà¥©§¦¦Ÿ

úìéúôa àìå ,ïãéàä úìéúôa àìå ,Cìëa àìå ,ïñBça àìå ,Lëìa§¤¤§Ÿ§¤§Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¦©¨¦¨§Ÿ¦§¦©
.íénä éðt ìòL ä÷Bøéa àìå ,øaãnä©¦§¨§Ÿ¦¨¤©§¥©¨¦

:mda miwilcn oi` mipny el` zhxtn dpyndàìå ,úôæa àìå§Ÿ§¤¤§Ÿ
äôéøN ïîLa àìå ,÷é÷ ïîLa àìå ,äåòLa,`nhpy dnexz ony ± §©£¨§Ÿ§¤¤¦§Ÿ§¤¤§¥¨

äéìàa àìå,[dlik`a xzend] yakd apf ly oney ±áìça àìå± §Ÿ§©§¨§Ÿ§¥¤

.dlik`a xeq`d dnda oneyáìça ïé÷éìãî øîBà éãnä íeçð©©¨¦¥©§¦¦§¥¤
,ìMeáîlyean epi`a `l la`.ãçà íéøîBà íéîëçåalgìMeáî §¨©£¨¦§¦¤¨§¨

.Ba ïé÷éìãî ïéà ìMeáî BðéàL ãçàå§¤¨¤¥§¨¥©§¦¦

àøîâ
:dpyna zexkfend zeliztd ly mzedn zx`an `xnbd,Lëì`ed ¤¤

àæøàc àëBN:`xnbd ddnz .fx` ur spr ±,àæøàc àëBN`lde ¨§©§¨¨§©§¨
àeä àîìòa õò:`xnbd zx`an .dxecnl `l` dliztl ie`x epi`e ¥§¨§¨

déa úéàc àúéðøîòasebl fx`d ur ztilw oia yi xnv oink ± §©§¨¦¨§¦¥
.dliztl ie`xe ,urd

:dpyna epipy,óñBé áø øîà .ïñBça àìåepiid 'oqeg'úøBòðixay ± §Ÿ§¤¨©©¥§¤
milerab.ïzLt ìL¤¦§¨

:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axláéúëäådiryi z`eapa ¨©¥©©¥§¨§¦
oey`x zia oaxeg zeni lr `iapd(`l ` diryi)'úøBòðì ïBñçä äéäå'§¨¨¤¨¦§¤

dlwe dylg `idy ,zxerpk ylgl jtdi ,urk wfgd lqtd ±
.sxydlììkî)rnyn -ñBçc,àeä úøBòð åàì ï`ed `axc` `l` ¦§¨§¤¨§¤

dylgd zxerpn jtidle wfgd,ééaà øîà àlà .(`ed 'oqeg'àðzék ¤¨¨©©©¥¦¨¨
õéôð àìå ÷ééãc.utep `l j` yzkpy ozyt ± §¨¦§Ÿ§¦

:dpyna epipyéúBçð ìëì eäðézìàL ,ìàeîL øîà .Cìëa àìå§Ÿ§¨¨¨©§¥§¥§¦§§¨¨¥
àné,'jlk' `ed dn mid icxei lk z` izl`y ±[éì] (äì) éøîàå ©¨§¨§¦¦

déîL àëìek.'`klek' `xwpd `edy ± §¨§¥
,øîà àøéòæ øa ÷çöé áøepiid 'jlk'àø÷Leb.iynd zleqt ± ©¦§¨©§¦¨¨©§§¨

:`xnbd zxtqndén÷ éáúé eåä ééaàå ïéáø[iptl miayei eid-] ¨¦§©©¥£¨§¦©¥
deçà äéîçð àðáøc[eig`-]Léáì äåäc dééæç ,àúeìb Léøc± §©§¨§¤§¨£©§¥¨¨©§¥©£¨¨¦

`xwpd cba yael dingp `paxy oiax d`xïéáø déì øîà .àñëèî§©§¨¨©¥¨¦
,ééaàìdf cba ieyr epnny cad oinïðúc Cìk eðééä,epzpynaøîà §©©¥©§¨¨¦§©¨©

déì,oiaxl iia`ïðà[ep`-]déì ïðéø÷ 'àcðøt àøéL'.df ca oinl ¥£©¦¨§©§¨¨¦©¥
`xiy' epiid 'jlk'y micnl ep`vnp [iia` ztqede] oiax ixacn

:`xnbd dywn .'`cpxt,éáéúéî,`ziixaa epipyíéàøéMälirn ± ¥¦¥©¦¨¦
,iynd xwirn ieyrdïé÷éøéqäå ,Cìkäå,jxd iynn ieyrd lirn ± §©¨¨§©¦¦¦

) .úéöéöa ïéáéiç:`xnbd zniiqnàúáeéz`kxit `id ef `ziixa - ©¨¦§¦¦§§¨
,ïéáøc['`cpxt `xiy' epiid dxe`kly] 'mi`xiy'y da x`ean ixdy §¨¦

md mipin ipy 'jlk'e.(ok` :`xnbd dwiqnàúáeézegcpe ,`id §§¨
.eixacàøéL ,àîéà úéòaéà[`ziixaa exkfedy mi`xiy-]ãeçì± ¦¨¥¥¨¦¨§

,md cg` oin,ãeçì àcðøt àøéLå.jlk epiide §¦¨§©§¨§
:dpyna epipy.ïãéàä úìéúôa àìåepiid :`xnbd zx`anàðéåçà §Ÿ¦§¦©¨¦¨©§¦¨

zpeek x`azz ekezny dyrn d`ian `xnbd .daxrd gnv ±
:dpyndàú÷ôa eìæà÷ eåä ééaàå ïéáødrwaa mikled eid ± ¨¦§©©¥£¨¨§§©§¨

àúéøBøîèc[mewn my-]àúáøà eäðäì eäðéæç,zeaxr e`x ±øîà ¦§¨¦¨©¦§§©§©§¨¨¨©
ïðúc ïãéà eðééä ,ééaàì ïéáø déì,epzpynadéì øîà,oiaxl iia` ¥¨¦§©©¥©§¦¨¦§©¨©¥

`ld,àeä àîìòa õò àéää.dliztl ynyl leki cvikeóì÷ ©¦¥§¨§¨§©
éðéa éðéác àúéðøîò déì éåçàåd`xde ,urd ztilw z` oiax sliw ± §©§¥¥©§¨¦¨§¥¥¥¥

.dliztl ie`xd url dtilwd oia yiy xnv oink iia`l
:dpyna epipy.øaãnä úìéúôa àìåepiid :`xnbd zx`anàøáL §Ÿ¦§¦©©¦§¨©§¨

.dliztl ie`xe jex`y ctxqd ayr ±
:dpyna epipy'åë ìòL ä÷Bøéa àìå:`xnbd zxxan .mind iptéàî §Ÿ¦¨¤©©

éöéøçc àzîkeà àîéìéà ,àéäzwexwxil dpeekdy xn`p m` ± ¦¦¥¨©§¨©£¦¥
`ld ,min qepik mewna dlcbdïëøtî éëeøtéà,cia `id zkxtp ± ¦¨¥¦¨§¨

.dlizt dpnn zeyrl xyt` i`eàtt áø øîà àlàdpeekd ¤¨¨©©¨¨
làaøàc àzîkeà[uegan] dpitqd zeptc lr dlcbd zwexwxi ± ©§¨§©§¨

dlcbdn xzei dwfg `ide ,cg` mewna mina jex` onf zakrznd
.dliztl die`xe ,min qepik mewna

wilcdl xeq`y zetqep zelizt dtiqend `ziixa d`ian `xnbd
:zaya mdaïäéìò eôéñBä ,àðzzelizt ,epzpyna zeiepyd lr ± ¨¨¦£¥¤

.øòN ìLå øîö ìL¤¤¤§¤¥¨
:el` z` dpy `l epzpyna `pzd recn zx`an `xnbdïãéc àpúå§©¨¦¨

,xaqøîöeze` miwilcny cinõéååk õååëîwlec epi`e ueekzn ± ¤¤¦§¨¨¦
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zay(iyily meil)

ïãâàL íéð÷ ,àðäk áø øîàeicgiáBø ïéëéøöy`d zivdl jixv - ¨©©©£¨¨¦¤£¨¨§¦¦
m` la` ,mkeza qpkdl dleki y`d oi`y itl ,mei ceran maexaàìŸ

ïãâàeicgiáBø ïéëéøö ïéàmcew maexa y`d zivdl jixv oi` - £¨¨¥§¦¦
ax zhiyk epiide .miklede miwlec zeidl mkxcy itl ,zayd zqipk

.`ped
ïéðéòøb,mixfetn mdyk ,mixnz ipirxb -áBø ïéëéøözivdl jixv - ©§¦¦§¦¦

,o`kl cg`e o`kl cg` mixftzn mdy itl ,mei ceran maexa y`d
m` la` ,df z` df mizivn mpi`eúBìúBça ïðúðieyrd ilk jeza - §¨¨§§

,mialel ilrnáBø ïéëéøö ïéàmcew maexa y`d zivdl jixv oi` - ¥§¦¦
.zaya zezgl `eai `ny yegl oi`e ,wlcidl md migepy itl ,zay

.`cqg ax zhiyk epiide
y` zivdl jixv oi`y zexecn ibeq oipra `ziixa d`ian `xnbd

:mei ceran maexaéðzdpy -óñBé áø,`ziixaòaøàipinúBøeãî ¨¥©¥©§©§
áBø ïéëéøö ïéàitl ,mei ceran maexa xe`d zivdl jixv oi` - ¥§¦¦

dxecn .mdil`n miklede miwlec mdyìLå ,úéøôb ìLå ,úôæ ìL¤¤¤§¤¨§¦§¤
ááø ìLå ,äðéáb.mikzipd mixac ipin lke ,derye oney - §¦¨§¤§¨

óà ,àðz àúéðúîazexecnL÷ ìL[mileaiyd zeapf-]àááb ìLå §©§¦¨¨¨©¤©§¤§¨¨
maexa xe` zivdl jixv oi` [dcyd on mitqe`y d`eazd zix`y-]

.zay mcew
jixv oi`y mivr oin oipra opgei iax ly `xnin d`ian `xnbd

:maexa y`d zivdlïéëéøö ïéà ìáa ìL íéöò ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥¦¤¨¤¥§¦¦
áBømd migepy itl ,mei ceran maexa xe`d zivdl jixv oi` -

.wlcidl
é÷úîdì ó[jk lr dywd-]àéä éàî ,óñBé áømivr dfi`l - ©§¦¨©¥©¦

,opgei iax ly ezpeekézìéñ àîéìéàmzql ezpeeky xn`z m` - ¦¥¨¦§¥
,laaa mibdep eidy jxck ,zewc zekizgl mekzgy mivràzLä- ©§¨

a dne ,eixac lr denzl yi dzrnäìéútdleahe cban dieyrd §¦¨
mewn lkn ,wlcidl `id dgepy ,onyaàleò øîày÷éìãnäly xp ¨©¨©©§¦

zayéøöáBøa ÷éìãiL Cdliztd ly wlgdàöBiäitl ,xpl uegn ¨¦¤©§¦§©¥
oi`e ,zaya dliztd owzl `eai `ny yegl yi ok dyri `l m`y
zklede zwlec `id ixd dlizta hrn y`d dfg`e xg`ny mixne`

,dnvrnàéòaî ézìéñwilcndy `ed oky lky xnel jixv ike - ¦§¥¦©§¨
oi`e ,zayd mcew maexa y`d zivdl jixv miwc mivr ly dxecn
md oi`y opgei iax xaeq cvike ,hrn y`d mda fg`zy jka ic

.aex mikixv
,óñBé áø øîà àlà`ed eaexa xe`d zivdl jixv oi`y uràëBN ¤¨¨©©¥¨

àæøàcurd oia xnv oink yie ,wce yai `edy ,fx` ur ly spr - §©§¨
dxiran `id ixd xnv eze`a y`d zfge`y dryne ,eztilwl
ea zezgl `eai `ny miyyeg oi` jkitle ,sprd lk z` zklede

.eaexa y`d fg`zy jixv oi`e ,zaya
à àaà øa éîø,øî`ed eaexa xe`d zivdl jixv oi`y df uràæàæ ¨¦©©¨¨©¨¨

.oli` ly yai spr -

úáùä úåàéöé êìò ïøãä

ïé÷éìãî äîá ¯ éðù ÷øô

äðùî
,zay axra zexpd zwlcd oipra zewqer epiptly zeipynd
el`ae zexpd z` wilcdl xzen mipnye zelizt ipin el`a zehxtne

:wilcdl xeq`ïé÷éìãî äna,zayl zexp.ïé÷éìãî ïéà änáe ©¤©§¦¦©¤¥©§¦¦
:mda miwilcn oi` zelizt el` zhxtn dpyndàì ïé÷éìãî ïéà¥©§¦¦Ÿ

úìéúôa àìå ,ïãéàä úìéúôa àìå ,Cìëa àìå ,ïñBça àìå ,Lëìa§¤¤§Ÿ§¤§Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¦©¨¦¨§Ÿ¦§¦©
.íénä éðt ìòL ä÷Bøéa àìå ,øaãnä©¦§¨§Ÿ¦¨¤©§¥©¨¦

:mda miwilcn oi` mipny el` zhxtn dpyndàìå ,úôæa àìå§Ÿ§¤¤§Ÿ
äôéøN ïîLa àìå ,÷é÷ ïîLa àìå ,äåòLa,`nhpy dnexz ony ± §©£¨§Ÿ§¤¤¦§Ÿ§¤¤§¥¨

äéìàa àìå,[dlik`a xzend] yakd apf ly oney ±áìça àìå± §Ÿ§©§¨§Ÿ§¥¤

.dlik`a xeq`d dnda oneyáìça ïé÷éìãî øîBà éãnä íeçð©©¨¦¥©§¦¦§¥¤
,ìMeáîlyean epi`a `l la`.ãçà íéøîBà íéîëçåalgìMeáî §¨©£¨¦§¦¤¨§¨

.Ba ïé÷éìãî ïéà ìMeáî BðéàL ãçàå§¤¨¤¥§¨¥©§¦¦

àøîâ
:dpyna zexkfend zeliztd ly mzedn zx`an `xnbd,Lëì`ed ¤¤

àæøàc àëBN:`xnbd ddnz .fx` ur spr ±,àæøàc àëBN`lde ¨§©§¨¨§©§¨
àeä àîìòa õò:`xnbd zx`an .dxecnl `l` dliztl ie`x epi`e ¥§¨§¨

déa úéàc àúéðøîòasebl fx`d ur ztilw oia yi xnv oink ± §©§¨¦¨§¦¥
.dliztl ie`xe ,urd

:dpyna epipy,óñBé áø øîà .ïñBça àìåepiid 'oqeg'úøBòðixay ± §Ÿ§¤¨©©¥§¤
milerab.ïzLt ìL¤¦§¨

:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axláéúëäådiryi z`eapa ¨©¥©©¥§¨§¦
oey`x zia oaxeg zeni lr `iapd(`l ` diryi)'úøBòðì ïBñçä äéäå'§¨¨¤¨¦§¤

dlwe dylg `idy ,zxerpk ylgl jtdi ,urk wfgd lqtd ±
.sxydlììkî)rnyn -ñBçc,àeä úøBòð åàì ï`ed `axc` `l` ¦§¨§¤¨§¤

dylgd zxerpn jtidle wfgd,ééaà øîà àlà .(`ed 'oqeg'àðzék ¤¨¨©©©¥¦¨¨
õéôð àìå ÷ééãc.utep `l j` yzkpy ozyt ± §¨¦§Ÿ§¦

:dpyna epipyéúBçð ìëì eäðézìàL ,ìàeîL øîà .Cìëa àìå§Ÿ§¨¨¨©§¥§¥§¦§§¨¨¥
àné,'jlk' `ed dn mid icxei lk z` izl`y ±[éì] (äì) éøîàå ©¨§¨§¦¦

déîL àëìek.'`klek' `xwpd `edy ± §¨§¥
,øîà àøéòæ øa ÷çöé áøepiid 'jlk'àø÷Leb.iynd zleqt ± ©¦§¨©§¦¨¨©§§¨

:`xnbd zxtqndén÷ éáúé eåä ééaàå ïéáø[iptl miayei eid-] ¨¦§©©¥£¨§¦©¥
deçà äéîçð àðáøc[eig`-]Léáì äåäc dééæç ,àúeìb Léøc± §©§¨§¤§¨£©§¥¨¨©§¥©£¨¨¦

`xwpd cba yael dingp `paxy oiax d`xïéáø déì øîà .àñëèî§©§¨¨©¥¨¦
,ééaàìdf cba ieyr epnny cad oinïðúc Cìk eðééä,epzpynaøîà §©©¥©§¨¨¦§©¨©

déì,oiaxl iia`ïðà[ep`-]déì ïðéø÷ 'àcðøt àøéL'.df ca oinl ¥£©¦¨§©§¨¨¦©¥
`xiy' epiid 'jlk'y micnl ep`vnp [iia` ztqede] oiax ixacn

:`xnbd dywn .'`cpxt,éáéúéî,`ziixaa epipyíéàøéMälirn ± ¥¦¥©¦¨¦
,iynd xwirn ieyrdïé÷éøéqäå ,Cìkäå,jxd iynn ieyrd lirn ± §©¨¨§©¦¦¦

) .úéöéöa ïéáéiç:`xnbd zniiqnàúáeéz`kxit `id ef `ziixa - ©¨¦§¦¦§§¨
,ïéáøc['`cpxt `xiy' epiid dxe`kly] 'mi`xiy'y da x`ean ixdy §¨¦

md mipin ipy 'jlk'e.(ok` :`xnbd dwiqnàúáeézegcpe ,`id §§¨
.eixacàøéL ,àîéà úéòaéà[`ziixaa exkfedy mi`xiy-]ãeçì± ¦¨¥¥¨¦¨§

,md cg` oin,ãeçì àcðøt àøéLå.jlk epiide §¦¨§©§¨§
:dpyna epipy.ïãéàä úìéúôa àìåepiid :`xnbd zx`anàðéåçà §Ÿ¦§¦©¨¦¨©§¦¨

zpeek x`azz ekezny dyrn d`ian `xnbd .daxrd gnv ±
:dpyndàú÷ôa eìæà÷ eåä ééaàå ïéáødrwaa mikled eid ± ¨¦§©©¥£¨¨§§©§¨

àúéøBøîèc[mewn my-]àúáøà eäðäì eäðéæç,zeaxr e`x ±øîà ¦§¨¦¨©¦§§©§©§¨¨¨©
ïðúc ïãéà eðééä ,ééaàì ïéáø déì,epzpynadéì øîà,oiaxl iia` ¥¨¦§©©¥©§¦¨¦§©¨©¥

`ld,àeä àîìòa õò àéää.dliztl ynyl leki cvikeóì÷ ©¦¥§¨§¨§©
éðéa éðéác àúéðøîò déì éåçàåd`xde ,urd ztilw z` oiax sliw ± §©§¥¥©§¨¦¨§¥¥¥¥

.dliztl ie`xd url dtilwd oia yiy xnv oink iia`l
:dpyna epipy.øaãnä úìéúôa àìåepiid :`xnbd zx`anàøáL §Ÿ¦§¦©©¦§¨©§¨

.dliztl ie`xe jex`y ctxqd ayr ±
:dpyna epipy'åë ìòL ä÷Bøéa àìå:`xnbd zxxan .mind iptéàî §Ÿ¦¨¤©©

éöéøçc àzîkeà àîéìéà ,àéäzwexwxil dpeekdy xn`p m` ± ¦¦¥¨©§¨©£¦¥
`ld ,min qepik mewna dlcbdïëøtî éëeøtéà,cia `id zkxtp ± ¦¨¥¦¨§¨

.dlizt dpnn zeyrl xyt` i`eàtt áø øîà àlàdpeekd ¤¨¨©©¨¨
làaøàc àzîkeà[uegan] dpitqd zeptc lr dlcbd zwexwxi ± ©§¨§©§¨

dlcbdn xzei dwfg `ide ,cg` mewna mina jex` onf zakrznd
.dliztl die`xe ,min qepik mewna

wilcdl xeq`y zetqep zelizt dtiqend `ziixa d`ian `xnbd
:zaya mdaïäéìò eôéñBä ,àðzzelizt ,epzpyna zeiepyd lr ± ¨¨¦£¥¤

.øòN ìLå øîö ìL¤¤¤§¤¥¨
:el` z` dpy `l epzpyna `pzd recn zx`an `xnbdïãéc àpúå§©¨¦¨

,xaqøîöeze` miwilcny cinõéååk õååëîwlec epi`e ueekzn ± ¤¤¦§¨¨¦
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zay(iriax meil)

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì.derye oxhir md dn dkldl §©¨§¨¦¨
:`xnbd daiynøkîîe ç÷îìel xekniy exiag mr mkiq m`y ± §¤©¤§¨

zleqt el ozep ,derya oke ,oewiz `la ztfd zleqt el ozep oxhir
.oewiz `la yac

mipina zaya wilcdl xzeny ote` yiy `ziixa d`ian `xnbd
:zeliztl mileqtdelà ìk ,ïðaø eðzmipindeøîàLminkgïéà ¨©¨¨¨¥¤¨§¥

ïäa ïé÷éìãîxp,úaMamwilcdle dlizt mdn zeyrl `weec epiid ©§¦¦¨¤©©¨
,ony mr,äøeãî ïäî ïéNBò ìáàz` dxiran dlizt lk f`y £¨¦¥¤§¨
,dzxiagïéadwilcny,dcâðk ínçúäìeïéadwilcnyLnzLäì ¥§¦§©¥§¤§¨¥§¦§©¥

ïéa .døBàìdwilcny,ò÷ø÷ éab ìòeïéadwilcnyäøék éab ìò §¨¥©©¥©§©¥©©¥¦¨
.xacd xzen ,dilr milyandeøñà àìåminkgïäî úBNòì àlà §Ÿ¨§¤¨©£¥¤

øðì äìéút[ony mr ilk-].ãáìa §¦¨§¥¦§¨
:zayl xp zwlcdl mileqtd mipnyd oia dpyna epipyïîLa àìå§Ÿ§¤¤

.'åëå ÷é÷:`xnbd zxxan.÷é÷ ïîL éàî:`xnbd daiynøîà ¦©¤¤¦¨©
àné éúBçð ìëì eäðézìéàL ,ìàeîL,mid icxei lkl z`f izl`y ± §¥§¥§¦§§¨¨¥©¨

,BîL ÷é÷å íiä ékøëa Lé ãçà óBò ,éì eøîàåserd ly epneye §¨§¦¤¨¥§©§¥©¨§¦§
.dwlcdl ynyn

:dipy drc,øîà äãeäé áøc déøa ÷çöé áø`ed wiw onyàçLî ©¦§¨§¥§©§¨¨©¦§¨
àæà÷c.[dpzek] otb xnv ipirxbn `veid ony ± §¨¨

:ziyily drc,øîà Lé÷ì Léøn `veid onyd `edäðBéc ïBé÷é÷- ¥¨¦¨©¦¨§¨
`iapd dpei mr didy dyrna xkfend gnv oin(e c dpei)gnevd ,

.eizgz lv dyere daebl
éì éæç éãéãì ,äpç øa øa äaø øîàoin izi`x ip` ±,äðBéc ïBé÷é÷ ¨©©¨©©©¨§¦¦£¦¦¦¨§¨

îc àáéìBìöìåé,'`ailelv' enyy oli`l dnece ±éáø é÷Nôcîe± §¦§¦¨¨¥¦§©§¥¨¥
,min iblt lr lcb df oeiwiwedéúé ïìcî àúeðç íet ìòåmileze - §©£¨©§¨¨¥

,aeh gixl oke ,eizgz lv dyriy ick zeiepgd igzt lrn eze`
àçLî éãáò éäBãéöøtîe,ony miyer eipirxbne ±ïçééð éäBôðòáe ¦©§¦¦¨§¦¦§¨§©§¦¨§¨

àáøòîc éçéøa ìk.l`xyi ux` ileg lk miakey eitpr lvae ± ¨§¦¥§©£¨¨
mipnyae zelizta wilcdl `ly dxifbd mrh zx`an `xnbd

:epzpyna mixkfendïéà íéîëç eøîàL úBìéút ,äaø øîà̈©©¨§¦¤¨§£¨¦¥
,úaMa ïäa ïé÷éìãî`ed mrhdïäa úëñëñî øeàäL éðtî± ©§¦¦¨¤©©¨¦§¥¤¨§©§¤¤¨¥

e .zvtew `l` cg` mewna zgpa zwlec dpi` y`deøîàL íéðîL§¨¦¤¨§
,ïäa ïé÷éìãî ïéà íéîëç`ed mrhdïéëLîð ïéàL éðtîahidøçà £¨¦¥©§¦¦¨¤¦§¥¤¥¦§¨¦©©

.äìéútäz` dhi `ny minkg eyyg mipnya oiae zelizta oiae ©§¦¨
`vnpe ,ahid wlcie dliztd y`xl onyd axwziy ick zaya xpd

.zaya xiran
:xyk onya axernd leqt onya dwlcd oipra wtq d`ian `xnbd

àòa[l`y-]ïéà íéîëç eøîàL íéðîL ,äaøî ééaà dépéî §¨¦¥©©¥¥©¨§¨¦¤¨§£¨¦¥
ïîL ïëBúì ïziL eäî ,úaMa ïäa ïé÷éìãîxyk,÷éìãéå àeäL ìk ©§¦¦¨¤©©¨©¤¦¥§¨¤¤¨¤§©§¦

xg` jynp onyd lk ,leqt onya xyk ony aexir ici lr ixdy
,md wtqd iccve .zehdl `aiy yeygl oi`e ,dliztdïðéøæb éî¦¨§¦©

eäééðéòa é÷eìãàì éúà àîìéc`ai `ny ,z`f el xizp m`y ± ¦§¨¨¥§©§¥§¥©§
,ecal leqt onya wilcdlBà`nyàìote`a wilcdl xzene ,exfb Ÿ

.dfdéì øîà,iia`l dax.ïé÷éìãî ïéà ¨©¥¥©§¦¦
,dax z` iia` l`yàîòè éàîel aiyd .df ote`a miwilcn oi` ©©£¨

,daxïé÷éìãî ïéàL éôìaexir ici lr xizp m`e ,ecal leqt onya §¦¤¥©§¦¦
.ecal leqt onya mb wilcdl `ai xyk ony mr

:`xnbd dywndéáéúéà,`ziixaa epipy ,daxl iia` dywd ±Cøk ¥¦¥¨©
øác[dlizt-]Ba ïé÷éìãnLzayaBa ïé÷éìãî ïéàL øác éab ìò ¨¨¤©§¦¦©©¥¨¨¤¥©§¦¦

,zayaBa ïé÷éìãî ïéà`nw `pz ixac md el` .zaya.ïaø (øîà) ¥©§¦¦©¨
äìéút ïéëøBk eéä àaà úéa ìL [øîBà] ìàéìîb ïa ïBòîLdxiyk ¦§¤©§¦¥¥¤¥©¨¨§¦§¦¨

æBâà éab ìò,dliztk ynyl ie`x epi` ecalyïé÷éìãîexpl z`f ©©¥¡©§¦¦
:iia` giken .zayúäéî éðz÷oerny oax ixaca epipy mewn lkn ± ¨¨¥¦©

,l`ilnb oaïé÷éìãîmixfeb oi`e ,dxiyka zaxernd dleqt dlizta ©§¦¦
dwlcd xizdl yi mipnya mb ok m`e ,dcal dleqta wilcdl `aiy

.xyk onya axernd leqt onya
déì øîà,iia`l daxéì úáúBîcàilr dywn dz`y cr ±ïaøcî ¨©¥©§§©¦¦§©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL,xaca xzid ebdp eia` ziaay xn`yeäðéòéiñ± ¦§¤©§¦¥©§¦§
ixacl riiql jl yiàn÷ àpúcî.z`f xq`y ¦§©¨©¨

,iia` el aiyd,àéL÷ àì àäixdyáø äNòîcirn oerny oax ± ¨Ÿ©§¨©£¥©
m`e .dkld oky ,jkn cenll yie ,l`ilnb oax eia` ziaa ebdp jky

okàéL÷ íB÷î ìkîixdy ,jixac lråàì éàîzpeek oi` m`d ± ¦¨¨©§¨©¨
eia` ziaa ebdpy l`ilnb oa oerny oax÷éìãäìmr cgi feb`d §©§¦

.dxiyka zaxernd dleqt dlizta wilcdl xzeny ixd .dliztd
:`xnbd dgecàìcgi feb`d wilcdl l`ilnb oax ziaa ebdp `l ± Ÿ

`l feb`de ,dcal dxiykd dliztd z` ewilcd `l` ,dliztd mr
`l` yniyúBt÷äìlr sevzy dxiykd dliztd z` eilr jenql ± §©§

jxeky ote`a la` ,xzen df ote`a wxe .ea rahz `le onyd ipt
.xeq` ,eicgi mdipy z` wilcdl ick ,dleqt mr dxiyk dlizt

:`xnbd dywnéàynyn feb`dyk wx `ed xziddéàî ,úBt÷äì ¦§©§©
àn÷ àpúc àîòèdliztd z` `l` wilcn epi` `lde ,xq`y ©£¨§©¨©¨

.dxiykd
:`xnbd zayiindlek`ziixad lk ±,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨©¨¦§¤©§¦¥¦

,zwelgn o`k oi`eéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçåz` cenll yie ± §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k `ziixadBa ïé÷éìãnL øác Cøk̈©¨¨¤©§¦¦

Ba ïé÷éìãî ïéà ,Ba ïé÷éìãî ïéàL øác éab ìòixacke] zaya ©©¥¨¨¤¥©§¦¦¥©§¦¦
.[daxíéøeîà íéøác änaick jxekyk `weec ,ea miwilcn oi`y ©¤§¨¦£¦

÷éìãäì,dleqtd z` mbìáàdkxek m`úBt÷äìdci lr sivdl ± §©§¦£¨§©§
,dxiykd dliztd z`ìL ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL ,øzeî¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥¤

æBâà éab ìò äìéút ïéëøBk eéä àaà úéaz` eci lr sivdl ick ¥©¨¨§¦§¦¨©©¥¡
iztd.dxiykd dliztd z` miwilcne ,dl

:dax lr `xnbd dywn aeyéðéàwilcdl xeq`y ,oicd jk m`d ± ¥¦
,xyk mr leqt ony zaexrzaáìç ,áø øîà àðBøa áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©¥¤

Czeäî,dnecke leyia ici lr qnedy alg ±,eçBnpL íéâã éáø÷å §¨§¦§¥¨¦¤¦
,mcal mdyk dwlcdl mileqty s`ïîL BëBúì ïúBð íãàxykìk ¨¨¥§¤¤¨

÷éìãîe ,àeäLzaexrz lr exfb `ly ax ixaca yxetn ixd .zaya ¤©§¦
.daxk `lye ,leqte xyk ony

:`xnbd zvxznéðäegenpy mibc iaxwe jzedn alg ±éëLîéî ¨¥¦§§¦
eäééðéòa,mcal mdyk mb dliztd xg` mnvr md mikynp ±éðäå± §¥©§§¨¥

zaexrza s` mwilcdl dax xq`y] mileqtd mipnyd x`y mle`e
[xyk onyeäééðéòa éëLîéî àìdliztd xg` mikynp mpi` ± Ÿ¦§§¦§¥©§

,mcal mdykCzeäî áìç ìò ïðaø eøæâådliztd xg` jynpd §¨§©¨¨©¥¤§¨
,zayl ea wilcdl exq`eíeMîa wilcdl `ai `ny eyygyáìç ¦¥¤

Czeäî BðéàL,jynp epi`yåexfb okíeMî ,eçBnpL íéâã éáø÷ ìò ¤¥§¨§©¦§¥¨¦¤¦¦
,eçBnð àlL íéâã éáø÷,dxifb iptn wx `ed mxeqi` lky oeike ¦§¥¨¦¤Ÿ¦

mdy mipnyd x`y la` ,xyk ony zaexrza mda wilcdl exizd
,zaexrza s` dwlcdl mixeq` ,dliztd xg` mikynp mpi` mnvr

.mcal mda wilcdl `ai `ny dxifb
:`xnbd dywnénð øBæâéìåa wilcdl `lyíéâã éáø÷å Czeäî áìç §¦§©¦¥¤§¨§¦§¥¨¦

ïîL ïëBúì ïúpL eçBnpL,xykíeMîwilcdl `aiy yeygl yiy ¤¦¤¨©§¨¤¤¦
a.ïîL ïëBúì ïúð àlL eçBnpL íéâã éáø÷å Czeäî áìç¥¤§¨§¦§¥¨¦¤¦¤Ÿ¨©§¨¤¤

:`xnbd zvxzndôeb àéäiaxwae jzedn alga dwlcdd mvr ± ¦¨
zngn `l` dxeq` dpi` egenpy mibcäøéæbalga wilci `ny §¥¨
,egenp `ly mibc iaxwae jzedn epi`yíe÷éð ïðàåcenrp ep`e ± ©£©¥

,äøéæâì äøéæb øBæâéðåony zaexrza mb el` mipnya wilcdl `ly §¦§§¥¨¦§¥¨
dxifb mixfeb oi`y `ed llkd `lde ,mcal mda wilci `ny ,xyk

.dxifbl
,zay xpl mileqtd mipnyde zeliztd ly mpic z` zx`an `xnbd

:ycwnd ziaa mda dwlcd oiprlúBìéút ,àîç øa éîø éðz̈¥¨¦©¨¨§¦
ïäa ïé÷éìãî ïéà ,úaMa ïäa ïé÷éìãî ïéà íéîëç eøîàL íéðîLe§¨¦¤¨§£¨¦¥©§¦¦¨¤©©¨¥©§¦¦¨¤

zexpøîàpL íeMî ,Lc÷nadxepnd zexp zwlcd zevnafk zeny) ©¦§¨¦¤¤¡©
(k,.'ãéîz øð úìòäì'§©£Ÿ¥¨¦

x`an `xnbd:weqtdn cenild z` zdì éðz àeä`ng xa inx ± ¨¥¨
,ef dyxc dpydì øîà àeäåxacd cnlp cvik yxtn mb `ede ± §¨©¨
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,xUAA zkqkqn dnEbRc"ilinp`.f"rlA §¨§©§¤¤©¨¨§©©
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ïéëLîð.zFHdl iz`e:àeäL ìk ïîL.onW ¦§¨¦§¨¥§©¤¤¨¤¤¤
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ïé÷éìãî ïéàL.`d EH` `d opixfbe ,EdiipirA: ¤¥©§¦¦§¥©§§¨§¦©¨©¨

ïéàL øác éab ìò äìéút úBNòì øác Cøk̈©¨¨©£§¦¨©©¥¨¨¤¥
Ba ïé÷éìãî.'ipznC zFlizR lEqR oFbM:éðú÷ ©§¦¦§§§¦§©§¦¨¨¥

àäéî."xcAfFb`C b"r`e ,oiwilcn yifg `l ¦¨¦§©§¦¦§¤¡¨£¦
zFaFxrY ici lr - dliztlinC xiRW:äNòî ¦§¦¨©§¥©£©¦¨¥©£¤

áø.eia` ziA lW Eid KMW cirnE li`Fd ©¦¥¦¤¨¨¤¥¨¦
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éàîì± xknne gwnl n"p:opixn`ck ,oxhirde deryd oixikn eidy q"ydl dil `hiyt

exiagl zzl xcp m`y ,xknne gwnl ± n"p i`nl :xn`w jkl .`zexiw ± dery

`zleqt el ozi ± deryxn`wc lirl la` .oxhir oke ,el owzl etekl leki oi`e ,`yaecc

yxtne ,ykl mya oixikn eid `ly itl ± n"p i`nl xn`w `l "`fx`c `key ± ykl i`n"

`fx`c `key `edy:
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ñð Ba äNòð ,ãçà íBé ÷éìãäì àlà Ba äéä àìå ,ìBãb ïäk ìL BîúBçá çpeî äéäL ïîL ìL ãçà Ct àlà eàöî àìå e÷ãä§§Ÿ¨§¤¨©¤¨¤¤¤¤¨¨¨§¨¤Ÿ¥¨§Ÿ¨¨¤¨§©§¦¤¨©£¨¥

e÷éìãäåì .íéîé äðBîL epnîúçzî àöBiä õb :íúä ïðz( äàãBäå ìläa íéáBè íéîé íeàNòå íeòá÷ úøçà äðLLéhtäàöéå §¦§¦¦¤§¨¨¦§¨¨©¤¤§¨©£¨¨¦¦§©¥§¨¨§©¨¨¥©¥¦©©©©¦§¨¨
.áéiç Y ÷éfäåCåúì BðzLt äñðëðå ,íéaøä úeLøa øáBò àeäå ,ïzLt ïeòhL ìîbúeðçää÷ìãåðaåø,éðåðç ìL÷éìãäåúà §¦¦©¨¨¨¤¨¦§¨§¥¦§¨©¦§¦§§¨¦§¨§Ÿ©£§¨§¨§¥Ÿ¤¤§¨¦§¦§¦¤

Y õeçaî Bøð úà éðåðç çépä .áéiç ìnbä ìòa Y äøéaäíeMî) àðéáø øîà .øeèt äkeðç øða :øîBà äãeäé éaø .áéiç éðåðç ©¦¨©©©¨¨©¨¦¦©¤§¨¦¤¥¦©¤§¨¦©¨©¦§¨¥§¥£¨¨¨©¨¦¨¦
:úøîBà úàæ ,(äaøcîéàc .äøNò CBúa dçéðäì äåöî äkeðç øðã"ñäìòîì çépäì Eì äéä :déì àîéì Y äøNòî äìòîììîbî §©¨Ÿ¤¤¥£¨¦§¨©£¦¨§£¨¨§¦§©§¨¥£¨¨¥¨¥¨¨§§©¦©§©§¨¦¨¨
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שבת.  פרק שני - במה מדליקין דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zay(iriax meil)

dì ÷e÷æ ïéàxp wilcdl xzen okle ,dwilcdle aeyl jixv epi` - ¥¨¨
dlelry s` ,zay xpl mileqtd zeliztae mipnya lega dkepg

.onfd jeza zeakdlå`cqg ax xaqdøBàì LnzLäì øzeîxp ly §¨§¦§©¥§¨
`ny yegl yiy ,dkepg xp oda wilcdl xeq` zaya okle ,dkepg

.dze` dhi dti wlcz `le dxe`l ynzyiyk
:oipra ziyily drcøîà dì éøîàå ,äðúî áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©©§¨§¨§¦¨¨©

ïé÷éìãî ïéà íéîëç eøîàL íéðîLe úBìéút ,áø øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©©§¦§¨¦¤¨§£¨¦¥©§¦¦
.úaMa ïéa ìBça ïéa äkeðça ïäa ïé÷éìãî ,úaMa ïää¤©©¨©§¦¦¨¤©£¨¥©¥©©¨

:mrhd zx`an `xnbdáøc àîòè éàî ,äéîøé éaø øîàxizdy ¨©©¦¦§§¨©©£¨§©
,zay xpl mileqtd mipnyae zelizta dkepga wilcdløáñ÷̈¨©

,dì ÷e÷æ ïéà äúákzelizte mipnya lega dwilcdl xzen okle ¨§¨¥¨¨
,onfd jeza zeakdl dlelry s` ,zay xpl mileqtdå,ax xaq §

ydøBàì LnzLäì øeñàs` dwilcdl xzen okle ,dkepg xp ly ¨§¦§©¥§¨
dhi `ny yyg oi`y ,zay xpl mileqtd zeliztae mipnya zaya

.dxe`l ynzyn epi`y oeik
dén÷ ïðaø äeøîàiptl iia` icinlz exn` -ééaàcxaqdd z` ©§¨©¨¨©¥§©©¥

,ax ly enrhaäìaé÷ àìå äéîøé éaøc déîMî`ly ,iia` mdn ¦§¥§©¦¦§§¨§Ÿ¦§¨
la` .eixac lr jenql dinxi iax z` aiygdàúà ék`ayk ±ïéáø ¦£¨¨¦

,opgei iax mya ef dreny `iade l`xyi ux`ndén÷ ïðaø äeøîà©§¨©¨¨©¥
dìaé÷å ,ïðçBé éaøc déîMî ééaàc.opgei iax lr jnqy itl ,iia` §©©¥¦§¥§©¦¨¨§¦§¨

øîà,iia`éàëæ éà,dkef iziid eli` -ì dézøéîbdézòîL ¨©¦§©§¦§¥¦§©§¥
àøwéòîenyn dizrnyy zra ,dligzn ef dreny cnel iziid - ¥¦¨¨

.dxkefl ick f`n dppyn iziide ,dinxi iax ly
:`xnbd zl`eydøîb àäådzid zekf dne ,zrk iia` dcnl ixde ± §¨©§¨

:`xnbd daiyn .dppyne mcew dcnel did eli` eldpéî à÷ôð̈§¨¦¨
àúe÷ðéc àñøéâì,ezexirva oepiy df did ,mcewn dcnel did m` ± §¦§¨§©§¨

.ezepwfa cnely xacn xzei exkefe
:'dl wewf oi` dzak' mixaeqd lr dywn `xnbdåm` ikïéà äúák §¨§¨¥

eäðéîøe ,dì ÷e÷æonf ,da epipyy `ziixan zeywdl yie ±dúåöî ¨¨§¦§¦§¨¨
`ed dkepg xp lyänçä ò÷LzMîe÷eMä ïî ìâø äìëzL ãò± ¦¤¦§©©©¨©¤¦§¤¤¤¦©

izal eqpkie uega mkelid zeixad eniiqiy:`xnbd zniiqn .mdéàî©
åàì`ziixad zpeek oi` m`d ±äúák éàcdf onf jeza÷éìãî øãä ¨§¦¨§¨£©©§¦
.dì̈

:`xnbd dgecàìdzpeek `l` ,jk dzpeek oi` ±÷éìãà àì éàc Ÿ§¦Ÿ©§¦
,[dngd zriwya] onfd zligza÷éìãîon lbx dlkzy onf cr ©§¦

.wilcn epi` aeye ,devnd z` ciqtd df onf xg`l la` ,weyd
:`ziixad zpeek xe`ial ztqep jxc,énð éàåxn`p onfdìdøeòéL± §¦©¦§¦¨

wlczy ick xeriy `ede ,xpa ozil jixvy onyd zenk oiprl
,ony ic ozp m` la` ,weyd on lbx dlkzy cre dngd zriwyn

.dl wewf oi` ,onfd jeza dzake
epipy :`ziixaa epipyy onfd seq xeriy z` zx`an `xnbd

dzevny.'÷eMä ïî ìâø äìëzL ãò':`xnbd zxxanänk ãòå ©¤¦§¤¤¤¦©§©©¨
:`xnbd daiyn .lbx dzlk xaky aygpäaø øîàäpç øa øa ¨©©¨©©©¨

éàãBîøúc àìâéø àéìëc ãò ,ïðçBé éaø øîàmlbx dlkzy cr ± ¨©©¦¨¨©§¨§¨¦§¨§©§¨¥
cr mipiznny ,xzeia mixg`znd mdy ,dwqdl mivr ixken ly
mivr mdl xqgi m`e ,dxe`l mivr exiraie mdizal mlek eaeyiy

.mlv` zepwl eaeyi
:dkepga wilcdl jixv zexp dnk zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

Búéáe Léà øð äkeðç úåöî ,ïðaø eðzl`xyin yi` lk wilciy ± ¨©¨¨¦§©£¨¥¦¥
.cg` xpa mdl ic ziad ipa lke ,zelild zpenyn dlil lka cg` xp

ïéøcäîäåmiwilcn ,zeevnd xg` mixfgnde ±øðcg`ãçà ìëì §©§©§¦¥§¨¤¨
ãçàå,dlil lka ziad ipanïéøcäîä ïî ïéøcäîäåmiaagnde ± §¤¨§©§©§¦¦©§©§¦

mei lkae ,dkepgd ini cbpk zexp miwilcn ,zeevnd z` xzeia
,dfa mi`pzd ewlgpe ,xg` oipn miwilcn,íéøîBà éànL úéaaíBé ¥©©§¦

däðîL ÷éìãî ïBLàøe ,minid zpeny cbpk ,zexpCìéàå ïàkî ¦©§¦§Ÿ¤¦¨§¥©
CìBäå úçBtzg` xp wilcn oexg`d meiay cr ,zg` xp mei lka ¥§¥

.cala,íéøîBà ìlä úéáeaíBéd÷éìãî ïBLàøxpïàkî ,úçà ¥¦¥§¦¦©§¦©©¦¨

éñBî CìéàåCìBäå ówilcn oexg`d meiay cr ,xp cer mei lka §¥©¦§¥
.zexp dpeny

:lld ziae i`ny zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,àleò øîà̈©¨
àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìtmi`xen` ipy df oipra ewlgp ± §¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨

mde ,l`xyi ux`aøîà ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa éñBé éaø©¦¥©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨©
,xn` mdn cg` ±ïéñðëpä íéîé ãâðk ,éànL úéác àîòèini ± ©£¨§¥©©§¤¤¨¦©¦§¨¦

,mini dpeny epiptly oey`xd meia okle ,`al micnerd dkepgd
.d`ld oke ,dpeny wilcnïéàöBiä íéîé ãâðk ,ìlä úéác àîòèå§©£¨§¥¦¥§¤¤¨¦©§¦

.mei lka jlede siqen okle ,[ea cnery meid llek] exar xaky ±
âçä éøt ãâðk ,éànL úéác àîòè ,øîà ãçåmiaxwd mixtd ± §©¨©©£¨§¥©©§¤¤¨¥¤¨

.mei lka jlede zget mpiipny ,zekeqd bg itqenaúéác àîòèå§©£¨§¥
,ïéãéøBî ïéàå Lãwa ïéìòîc ,ìläzg` xpa ligzdl yi okle ¦¥§©£¦©Ÿ¤§¥¦¦

.xp cer mei lka siqedle
a eéä íéð÷æ éðL ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàxir,ïãéö ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¥§¥¦¨§¦Ÿ

äæ .ìlä úéa éøáãk äNò ãçàå ,éànL úéa éøáãk äNò ãçà¤¨¨¨§¦§¥¥©©§¤¨¨¨§¦§¥¥¦¥¤
[i`ny ziak bdepd-],åéøáãì íòè ïúBð`edyäæå ,âçä éøt ãâðk ¥©©¦§¨¨§¤¤¨¥¤¨§¤

[lld ziak bdepd-].ïéãéøBî ïéàå Lãwa ïéìòîc ,åéøáãì íòè ïúBð¥©©¦§¨¨§©£¦©Ÿ¤§¥¦¦
:zexp dwlcdd mewn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ìò dçépäì äåöî äkeðç øð ,ïðaø[lv`-]õeçaî Búéa çút± ©¨¨¥£¨¦§¨§©¦¨©¤©¥¦©
e .miaye mixaerd miaxl qpd mqxtl ick ,[xvga] zial uegníà¦

,äéiìòa øc äéäel oi`e ,xvgl `le oezgzd zial gezt ezia gzte ¨¨¨©£¦¨
,my dgipdl xvgl gztdçépîezia jezaúeLøì äëeîqä ïBlça ©¦¨©©©§¨¦§

,íéaøä.miaxd zeyxa d`xizy ickäðkqä úòLáezrae ± ¨©¦¦§©©©¨¨
ziaa `l` zexp ewilci `l mci` meiay ,weg qxt zekln dwwgy

,dkepga mci` mei rxi`e ,mdly dxf dcearBiãå ,BðçìL ìò dçépî©¦¨©ª§¨§©
.devnd ici jka `veie ±

:`xnbd dtiqen,àáø øîà,epgley lr dkepg xp wilcndéøöC ¨©¨¨¨¦
wilcdl,døBàì LnzLäì úøçà øðdkepgd xpy xkid `diy ick ¥©¤¤§¦§©¥§¨

,dxe`l `le devnl dwlcedàkéà éàåeziaa yi m`e ±äøeãîly §¦¦¨§¨
,dxe`l ynzyne y`éøö àìCynzyny itl ,sqep xp wilcdl Ÿ¨¦

,dxecnd xe`låmle`,àeä áeLç íãà éàynzydl ekxc oi`y §¦¨¨¨
,xp xe`l `l` dxecn xe`léøö ,äøeãî àkéàc áb ìò óàC ©©©§¦¨§¨¨¦

wilcdlúøçà øð.devn myl dwlced dkepgd xpy xkip `diy ick ¥©¤¤
:`xnbd zxxan .dkepgd ini zriaw mrh zx`an `xnbdéàî©

,äkeðç:`xnbd daiyn .drawp qp dfi` xkfl ,xnelkïðaø eðúc £¨§¨©¨¨
,ziprz zlibnaåéìñëa äMîçå íéøNòamiligzn,äkeðçc éîBé §¤§¦©£¦¨§¦§¥¥©£¨

ïepéà àéðîzdevn ,el` mini dpeny ±ïBäa ãtñîì àìc`ly ± §©§¨¦§¨§¦§©§
,znd z` mda citqdlíéðååé eñðëpLkL .ïBäa úBpòúäì àìãe§¨§¦§©§¤§¤¦§§§¨¦

ìëéäì,milyexi lr mzngln zra ipyd ycwnd ziaayìk eànè ©¥¨¦§¨
,íeçvðå éàðBîLç úéa úeëìî äøábLëe ,ìëéäaL íéðîMädid ©§¨¦¤©¥¨§¤¨§¨©§¥©§©§¦§

z` wilcdle dceard ycgl eywiae ,elqka dynge mixyra df
,dxepnde÷ãa,zexpd zwlcdl xedh zif ony xg`àlà eàöî àìå ¨§§Ÿ¨§¤¨

çpeî äéäL ïîL ìL ãçà Ctmezge ,rpven mewnaìL BîúBça ©¤¨¤¤¤¤¨¨¨§¨¤
,ìBãb ïäk,mipeeid ea erbp `ly exikd ,mly mzegd didy jkne Ÿ¥¨
,`nhp `leBa äéä àìåony icàlàick÷éìãäìzexpdãçà íBé §Ÿ¨¨¤¨§©§¦¤¨

e ,calaBa äNòð[onya-]ì .íéîé äðBîL epnî e÷éìãäå ñðäðL ©£¨¥§¦§¦¦¤§¨¨¦§¨¨
úøçà,onf eze`a d`ad dpyl ±íeòá÷el` mini zpenyl minkg ©¤¤§¨

,qpd mda dyrpy.äàãBäå ìläa íéáBè íéîé íeàNòå©£¨¨¦¦§©¥§¨¨
ie`xd daebd z` dpnn cenll ozip m` dpce dpyn d`ian `xnbd

:dkepg xp zgpdlíúä ïðz(:q w"a),õb[uevip±]úçzî àöBiä §©¨¨¥©¥¦©©
Léhtä,ocqd lr gtpd ea dknykàöéåubd÷éfäåivtg sxye - ©©¦§¨¨§¦¦
,mixg`áéiç:sqep oic .wfpd z` mlyl gtpdïeòhL ìîbeab lr ©¨¨¨¤¨

ly `yne ,íéaøä úeLøa øáBò àeäå ,ïzLtozytd ieaix zngn ¦§¨§¥¦§¨©¦
,eilr didyä÷ìãå ,úeðçä CBúì BðzLt äñðëðozytdìL Bøða ¦§§¨¦§¨§©£§¨§¨§¥¤

,éðåðç÷éìãäåxread ozytdäøéaä úà.lecb zia ±ìîbä ìòa ¤§¨¦§¦§¦¤©¦¨©©©¨¨
áéiçqpkiy cr lnbd `yna zeaxdl el did `ly ,dxiad iwfpa ©¨

m` mpn` .zepgl e`ynçépädõeçaî Bøð úà éðåðçzeyxa ± ¦¦©¤§¨¦¤¥¦©
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zay(iriax meil)

dì ÷e÷æ ïéàxp wilcdl xzen okle ,dwilcdle aeyl jixv epi` - ¥¨¨
dlelry s` ,zay xpl mileqtd zeliztae mipnya lega dkepg

.onfd jeza zeakdlå`cqg ax xaqdøBàì LnzLäì øzeîxp ly §¨§¦§©¥§¨
`ny yegl yiy ,dkepg xp oda wilcdl xeq` zaya okle ,dkepg

.dze` dhi dti wlcz `le dxe`l ynzyiyk
:oipra ziyily drcøîà dì éøîàå ,äðúî áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©©§¨§¨§¦¨¨©

ïé÷éìãî ïéà íéîëç eøîàL íéðîLe úBìéút ,áø øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©©§¦§¨¦¤¨§£¨¦¥©§¦¦
.úaMa ïéa ìBça ïéa äkeðça ïäa ïé÷éìãî ,úaMa ïää¤©©¨©§¦¦¨¤©£¨¥©¥©©¨

:mrhd zx`an `xnbdáøc àîòè éàî ,äéîøé éaø øîàxizdy ¨©©¦¦§§¨©©£¨§©
,zay xpl mileqtd mipnyae zelizta dkepga wilcdløáñ÷̈¨©

,dì ÷e÷æ ïéà äúákzelizte mipnya lega dwilcdl xzen okle ¨§¨¥¨¨
,onfd jeza zeakdl dlelry s` ,zay xpl mileqtdå,ax xaq §

ydøBàì LnzLäì øeñàs` dwilcdl xzen okle ,dkepg xp ly ¨§¦§©¥§¨
dhi `ny yyg oi`y ,zay xpl mileqtd zeliztae mipnya zaya

.dxe`l ynzyn epi`y oeik
dén÷ ïðaø äeøîàiptl iia` icinlz exn` -ééaàcxaqdd z` ©§¨©¨¨©¥§©©¥

,ax ly enrhaäìaé÷ àìå äéîøé éaøc déîMî`ly ,iia` mdn ¦§¥§©¦¦§§¨§Ÿ¦§¨
la` .eixac lr jenql dinxi iax z` aiygdàúà ék`ayk ±ïéáø ¦£¨¨¦

,opgei iax mya ef dreny `iade l`xyi ux`ndén÷ ïðaø äeøîà©§¨©¨¨©¥
dìaé÷å ,ïðçBé éaøc déîMî ééaàc.opgei iax lr jnqy itl ,iia` §©©¥¦§¥§©¦¨¨§¦§¨

øîà,iia`éàëæ éà,dkef iziid eli` -ì dézøéîbdézòîL ¨©¦§©§¦§¥¦§©§¥
àøwéòîenyn dizrnyy zra ,dligzn ef dreny cnel iziid - ¥¦¨¨

.dxkefl ick f`n dppyn iziide ,dinxi iax ly
:`xnbd zl`eydøîb àäådzid zekf dne ,zrk iia` dcnl ixde ± §¨©§¨

:`xnbd daiyn .dppyne mcew dcnel did eli` eldpéî à÷ôð̈§¨¦¨
àúe÷ðéc àñøéâì,ezexirva oepiy df did ,mcewn dcnel did m` ± §¦§¨§©§¨

.ezepwfa cnely xacn xzei exkefe
:'dl wewf oi` dzak' mixaeqd lr dywn `xnbdåm` ikïéà äúák §¨§¨¥

eäðéîøe ,dì ÷e÷æonf ,da epipyy `ziixan zeywdl yie ±dúåöî ¨¨§¦§¦§¨¨
`ed dkepg xp lyänçä ò÷LzMîe÷eMä ïî ìâø äìëzL ãò± ¦¤¦§©©©¨©¤¦§¤¤¤¦©

izal eqpkie uega mkelid zeixad eniiqiy:`xnbd zniiqn .mdéàî©
åàì`ziixad zpeek oi` m`d ±äúák éàcdf onf jeza÷éìãî øãä ¨§¦¨§¨£©©§¦
.dì̈

:`xnbd dgecàìdzpeek `l` ,jk dzpeek oi` ±÷éìãà àì éàc Ÿ§¦Ÿ©§¦
,[dngd zriwya] onfd zligza÷éìãîon lbx dlkzy onf cr ©§¦

.wilcn epi` aeye ,devnd z` ciqtd df onf xg`l la` ,weyd
:`ziixad zpeek xe`ial ztqep jxc,énð éàåxn`p onfdìdøeòéL± §¦©¦§¦¨

wlczy ick xeriy `ede ,xpa ozil jixvy onyd zenk oiprl
,ony ic ozp m` la` ,weyd on lbx dlkzy cre dngd zriwyn

.dl wewf oi` ,onfd jeza dzake
epipy :`ziixaa epipyy onfd seq xeriy z` zx`an `xnbd

dzevny.'÷eMä ïî ìâø äìëzL ãò':`xnbd zxxanänk ãòå ©¤¦§¤¤¤¦©§©©¨
:`xnbd daiyn .lbx dzlk xaky aygpäaø øîàäpç øa øa ¨©©¨©©©¨

éàãBîøúc àìâéø àéìëc ãò ,ïðçBé éaø øîàmlbx dlkzy cr ± ¨©©¦¨¨©§¨§¨¦§¨§©§¨¥
cr mipiznny ,xzeia mixg`znd mdy ,dwqdl mivr ixken ly
mivr mdl xqgi m`e ,dxe`l mivr exiraie mdizal mlek eaeyiy

.mlv` zepwl eaeyi
:dkepga wilcdl jixv zexp dnk zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

Búéáe Léà øð äkeðç úåöî ,ïðaø eðzl`xyin yi` lk wilciy ± ¨©¨¨¦§©£¨¥¦¥
.cg` xpa mdl ic ziad ipa lke ,zelild zpenyn dlil lka cg` xp

ïéøcäîäåmiwilcn ,zeevnd xg` mixfgnde ±øðcg`ãçà ìëì §©§©§¦¥§¨¤¨
ãçàå,dlil lka ziad ipanïéøcäîä ïî ïéøcäîäåmiaagnde ± §¤¨§©§©§¦¦©§©§¦

mei lkae ,dkepgd ini cbpk zexp miwilcn ,zeevnd z` xzeia
,dfa mi`pzd ewlgpe ,xg` oipn miwilcn,íéøîBà éànL úéaaíBé ¥©©§¦

däðîL ÷éìãî ïBLàøe ,minid zpeny cbpk ,zexpCìéàå ïàkî ¦©§¦§Ÿ¤¦¨§¥©
CìBäå úçBtzg` xp wilcn oexg`d meiay cr ,zg` xp mei lka ¥§¥

.cala,íéøîBà ìlä úéáeaíBéd÷éìãî ïBLàøxpïàkî ,úçà ¥¦¥§¦¦©§¦©©¦¨

éñBî CìéàåCìBäå ówilcn oexg`d meiay cr ,xp cer mei lka §¥©¦§¥
.zexp dpeny

:lld ziae i`ny zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,àleò øîà̈©¨
àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìtmi`xen` ipy df oipra ewlgp ± §¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨

mde ,l`xyi ux`aøîà ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa éñBé éaø©¦¥©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨©
,xn` mdn cg` ±ïéñðëpä íéîé ãâðk ,éànL úéác àîòèini ± ©£¨§¥©©§¤¤¨¦©¦§¨¦

,mini dpeny epiptly oey`xd meia okle ,`al micnerd dkepgd
.d`ld oke ,dpeny wilcnïéàöBiä íéîé ãâðk ,ìlä úéác àîòèå§©£¨§¥¦¥§¤¤¨¦©§¦

.mei lka jlede siqen okle ,[ea cnery meid llek] exar xaky ±
âçä éøt ãâðk ,éànL úéác àîòè ,øîà ãçåmiaxwd mixtd ± §©¨©©£¨§¥©©§¤¤¨¥¤¨

.mei lka jlede zget mpiipny ,zekeqd bg itqenaúéác àîòèå§©£¨§¥
,ïéãéøBî ïéàå Lãwa ïéìòîc ,ìläzg` xpa ligzdl yi okle ¦¥§©£¦©Ÿ¤§¥¦¦

.xp cer mei lka siqedle
a eéä íéð÷æ éðL ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàxir,ïãéö ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¥§¥¦¨§¦Ÿ

äæ .ìlä úéa éøáãk äNò ãçàå ,éànL úéa éøáãk äNò ãçà¤¨¨¨§¦§¥¥©©§¤¨¨¨§¦§¥¥¦¥¤
[i`ny ziak bdepd-],åéøáãì íòè ïúBð`edyäæå ,âçä éøt ãâðk ¥©©¦§¨¨§¤¤¨¥¤¨§¤

[lld ziak bdepd-].ïéãéøBî ïéàå Lãwa ïéìòîc ,åéøáãì íòè ïúBð¥©©¦§¨¨§©£¦©Ÿ¤§¥¦¦
:zexp dwlcdd mewn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ìò dçépäì äåöî äkeðç øð ,ïðaø[lv`-]õeçaî Búéa çút± ©¨¨¥£¨¦§¨§©¦¨©¤©¥¦©
e .miaye mixaerd miaxl qpd mqxtl ick ,[xvga] zial uegníà¦

,äéiìòa øc äéäel oi`e ,xvgl `le oezgzd zial gezt ezia gzte ¨¨¨©£¦¨
,my dgipdl xvgl gztdçépîezia jezaúeLøì äëeîqä ïBlça ©¦¨©©©§¨¦§

,íéaøä.miaxd zeyxa d`xizy ickäðkqä úòLáezrae ± ¨©¦¦§©©©¨¨
ziaa `l` zexp ewilci `l mci` meiay ,weg qxt zekln dwwgy

,dkepga mci` mei rxi`e ,mdly dxf dcearBiãå ,BðçìL ìò dçépî©¦¨©ª§¨§©
.devnd ici jka `veie ±

:`xnbd dtiqen,àáø øîà,epgley lr dkepg xp wilcndéøöC ¨©¨¨¨¦
wilcdl,døBàì LnzLäì úøçà øðdkepgd xpy xkid `diy ick ¥©¤¤§¦§©¥§¨

,dxe`l `le devnl dwlcedàkéà éàåeziaa yi m`e ±äøeãîly §¦¦¨§¨
,dxe`l ynzyne y`éøö àìCynzyny itl ,sqep xp wilcdl Ÿ¨¦

,dxecnd xe`låmle`,àeä áeLç íãà éàynzydl ekxc oi`y §¦¨¨¨
,xp xe`l `l` dxecn xe`léøö ,äøeãî àkéàc áb ìò óàC ©©©§¦¨§¨¨¦

wilcdlúøçà øð.devn myl dwlced dkepgd xpy xkip `diy ick ¥©¤¤
:`xnbd zxxan .dkepgd ini zriaw mrh zx`an `xnbdéàî©

,äkeðç:`xnbd daiyn .drawp qp dfi` xkfl ,xnelkïðaø eðúc £¨§¨©¨¨
,ziprz zlibnaåéìñëa äMîçå íéøNòamiligzn,äkeðçc éîBé §¤§¦©£¦¨§¦§¥¥©£¨

ïepéà àéðîzdevn ,el` mini dpeny ±ïBäa ãtñîì àìc`ly ± §©§¨¦§¨§¦§©§
,znd z` mda citqdlíéðååé eñðëpLkL .ïBäa úBpòúäì àìãe§¨§¦§©§¤§¤¦§§§¨¦

ìëéäì,milyexi lr mzngln zra ipyd ycwnd ziaayìk eànè ©¥¨¦§¨
,íeçvðå éàðBîLç úéa úeëìî äøábLëe ,ìëéäaL íéðîMädid ©§¨¦¤©¥¨§¤¨§¨©§¥©§©§¦§

z` wilcdle dceard ycgl eywiae ,elqka dynge mixyra df
,dxepnde÷ãa,zexpd zwlcdl xedh zif ony xg`àlà eàöî àìå ¨§§Ÿ¨§¤¨

çpeî äéäL ïîL ìL ãçà Ctmezge ,rpven mewnaìL BîúBça ©¤¨¤¤¤¤¨¨¨§¨¤
,ìBãb ïäk,mipeeid ea erbp `ly exikd ,mly mzegd didy jkne Ÿ¥¨
,`nhp `leBa äéä àìåony icàlàick÷éìãäìzexpdãçà íBé §Ÿ¨¨¤¨§©§¦¤¨

e ,calaBa äNòð[onya-]ì .íéîé äðBîL epnî e÷éìãäå ñðäðL ©£¨¥§¦§¦¦¤§¨¨¦§¨¨
úøçà,onf eze`a d`ad dpyl ±íeòá÷el` mini zpenyl minkg ©¤¤§¨

,qpd mda dyrpy.äàãBäå ìläa íéáBè íéîé íeàNòå©£¨¨¦¦§©¥§¨¨
ie`xd daebd z` dpnn cenll ozip m` dpce dpyn d`ian `xnbd

:dkepg xp zgpdlíúä ïðz(:q w"a),õb[uevip±]úçzî àöBiä §©¨¨¥©¥¦©©
Léhtä,ocqd lr gtpd ea dknykàöéåubd÷éfäåivtg sxye - ©©¦§¨¨§¦¦
,mixg`áéiç:sqep oic .wfpd z` mlyl gtpdïeòhL ìîbeab lr ©¨¨¨¤¨

ly `yne ,íéaøä úeLøa øáBò àeäå ,ïzLtozytd ieaix zngn ¦§¨§¥¦§¨©¦
,eilr didyä÷ìãå ,úeðçä CBúì BðzLt äñðëðozytdìL Bøða ¦§§¨¦§¨§©£§¨§¨§¥¤

,éðåðç÷éìãäåxread ozytdäøéaä úà.lecb zia ±ìîbä ìòa ¤§¨¦§¦§¦¤©¦¨©©©¨¨
áéiçqpkiy cr lnbd `yna zeaxdl el did `ly ,dxiad iwfpa ©¨

m` mpn` .zepgl e`ynçépädõeçaî Bøð úà éðåðçzeyxa ± ¦¦©¤§¨¦¤¥¦©
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zay(iying meil)

äìeñt änà íéøNòî äìòîì dçépäL äkeðç ìL øðdpi`y meyn ¥¤£¨¤¦¦¨§©§¨¥¤§¦©¨§¨
dpice ,mqxtzn qpd oi`e ,miaye mixaerl zi`xpäkeñkdleqtd §¨

dn` mixyrn dlrnl deab jkqd m`(.a dkeq),éBáîëedxewke ± §¨
m`y ,ieana lehlhd xizdl iean ly egzta ozil minkg epwzy

lehlhd z` dxizn dpi` dn` mixyrn dlrnl dgipd(.a oiaexr).
:el` mi`xen`n ztqep dyxc d`ian `xnbdLøc ,àðäk áø øîàå§¨©©©£¨¨©

áéúëc éàî ,íeçðz áøc déîMî éîBéðî øa ïúð áøxead iabl ©¨¨©©§¥¦§¥§©©§©¦§¦
eig` ici lr sqei ea jlyedy(ck fl ziy`xa),'íéî Ba ïéà ÷ø øBaäå'§©¥¥¨¦

`ldeàlà ,íéî Ba ïéàL òãBé éðéà '÷ø øBaäå' øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©§©¥¥¦¥©¤¥©¦¤¨
,'íéî Ba ïéà' øîBì ãeîìz äîwxy epcnll aezkd `aïéà íéî ©©§©¥¨¦©¦¥

,Ba Lé íéaø÷òå íéLçð ìáà ,Ba.edewifd `ly sqeil qp dyrpe £¨§¨¦§©§©¦¤
lirl(:`k)dtiqen `xnbd ,ziad gzt lr zexpd miwilcny x`azd

:dwlcdd mewn z` x`aldçépäì äåöî äkeðç øð ,äaø øîà̈©©¨¥£¨¦§¨§©¦¨
çútì äëeîqä çôha`di `l jkn xzei dwigxi m`y ,ziad ly ©¤©©§¨©¤©

.dwilcd ziad lray xkip
:`xnbd zxxandéì çpî àëéäå.dgipn gztd ly cv dfi`ae ± §¥¨©©¥

:dfa zerc izy `xnbd d`ian,øîà àáøc déøa àçà áødgipn ©£¨§¥§¨¨¨©
ïéîiî,gztd,øîà ézôcî ìàeîL áødgipnìàîOî.gztd ¦¨¦©§¥¦¦§¦¨©¦§Ÿ

:`xnbd dwiqnàúëìéäådgipn,ìàîOî,jkl mrhdeàäzL éãk §¦§§¨¦§Ÿ§¥¤§¥
ìàîOî äkeðç øðqpkpd,ïéîiî äæeæîe.zeevna swen `die ¥£¨¦§Ÿ§¨¦¨¦

:dkepg zexp xe`l zern z`vxd oica xn`n d`ian `xnbdøîà̈©
úBöøäì øeñà ,(áø øîà) éqà áø øîà äãeäé áø[zepnl-]úBòî ©§¨¨©©©¦¨©©¨§©§¨

,äkeðç øð ãâðk,dcedi ax jiynndúéøîà ékdkld izxn`yk ± §¤¤¥£¨¦©§¦¨
efdén÷[iptl-]éì øîà ,ìàeîLc,dinza l`enyäMeã÷ øð éëå ©¥¦§¥¨©¦§¦¥§¨

da Lé.dxe`l zern zepnl xq`iy ¤¨
:l`eny ly ezdinz lr dywn `xnbdé÷úîéëå ,óñBé áø dì ó ©§¦¨©¥§¦

ícieqika aiigd ser e` dig,Ba Lé äMeã÷bedpl yi mewn lkne ¨§¨¤
k ,ceaka ea,àéðúcmcd ieqik zevna xn`p(bi fi `xwie)'ebe Wi`e' , §©§¨§¦

,'xtrA EdQke FnC z` KtWe ,lk`i xW` sFr F` dIg civ cEvi xW £̀¤¨¥©¨£¤¥¨¥§¨©¤¨§¦¨¤¨¨
minkg eyxceîa ,'äqëå' 'CôLå'äqëé CôML äda hgyy cia ± §¨©§¦¨§©¤¨©§©¤

e ,mcd dqki da ,mcd jtye,ìâøa epqëé àlL,jkl mrhdeàlL ¤Ÿ§©¤¨¤¤¤Ÿ
.åéìò úBéeæa úBöî eäé:sqei ax miiqnénð àëäs` ,dkepg zexpa §¦§§¨¨¨¨©¦

ick mxe`l zern zepnl xeq` dyecw mda oi`yúBöî eäé àlL¤Ÿ§¦§
.åéìò úBéeæa§¨¨

mivtge zexita zekeqd bga zeynzyd oica zwtzqn `xnbd
:dze`pl ick dkeqa elzpyeäî ,éåì ïa òLBäé éaøî déðéî eòä¦¥¥©¦§ª©¤¥¦©

÷tzñäì[ynzydl ,zepdil-]äòáL ìk äkeñ ééBpîini zray-] §¦§©¥¦¥¨¨¦§¨
.dze`pl ick dkeqa elzy zexit lek`l oebk ,[bgdeäì øîàiax ¨©§

,iel oa ryedi,äkeðç øð ãâðk úBòî úBöøäì øeñà eøîà éøä£¥¨§¨§©§¨§¤¤¥£¨
devnl ynyny bgd ini lk ,dkeq iep mb ok m`e ,devn iefia meyn

.devn iefia meyn epnn zepdil oi`
d`pd xeqi` gikedl jxved iel oa ryedi iaxy jk lr dnz sqei ax

:dkepg zexp oicn dkeq iepndéøî ,óñBé áø øîàepeaix ±,íäøáàc ¨©©¥¨¥§©§¨¨
`ldàéðz àìãa àéðz éìzyxetnd oic iel oa ryedi iax dlz ± ¨¥©§¨¦§Ÿ©§¨

iepn d`pd xeqi`y ,`ziixaa iepy epi`y oica ,`ziixaaäkeñ¨
,àéðzzexpn d`pd xeqi`e,àéðz àì äkeðç.dxn` iq` ax wxe ©§¨£¨Ÿ©§¨

dëkéñ ,àéðúc[dkeqd z` jkiq-]dúëìäkíéîø÷a døhéòå ,± §©§¨¦§¨§¦§¨¨§¦§¨¦§¨¦
,zereav zerixia dhyiweda äìúå ,ïéøéieöîä ïéðécñáeiepl §©¦¦©§¨¦§¨¨¨

íéáðò éìékøôe ,íéðBnøå íéã÷L ,ïé÷ñøôà ,íéæBâàzeleky` ± ¡¦£©§§¦§¥¦§¦¦©§¦¥£¨¦
,mdizexenfa miielz miapríéìaL ìL úBøèòåmiieyr milay ± ©£¨¤¦¢¦

a mi`ln zikekf ilke ,dxhre xzk oirk(ìL) ,úBðéée,íéðîL ¥¤§¨¦
úBúìñe,xgaen gnw ipin ±ïäî ÷tzñäì øeñàbgd ini lkãò §¨¨§¦§©¥¥¤©

âç ìL ïBøçàä áBè íBé éàöBî.zxvr ipiny ±ïäéìò äðúä íàå ¨¥¨©£¤¨§¦¦§¨£¥¤
oia mdn lcea epi`e ,ezrcn mze` dvwn epi`y bgd zqipk mcew

,oey`xd bgd zqipk ly zeynyd,Bàðz éôì ìkäwtzqdl xzene ©Ÿ§¦§¨
oi`e ,d`pda xeq` dkeq iepy yexita epipy ixd .bgd jeza s` mdn

.dkepg xpn z`f gikedl jixv
íc eäleëc ïBäeáà ,óñBé áø øîà àlàzeevnd lkl xewnd ± ¤¨¨©©¥£§§¨

,'dqke' 'jtye' mcd ieqik oiprl xn`py weqtd `ed ,mzefal xeq`y
cenll yie ,eilr zeiefa zeevn eidi `ly lbxa zeqkl oi`y cnlnd

.zeevnd lkl jkn
mda dklde l`enye ax mda ewlgpy mipic dyly d`ian `xnbd

:l`enykéàøpî ïé÷éìãî ïéà ,øîà áø ,øîzcg` dkepgøðì ¦§©©¨©¥©§¦¦¦¥§¥
,xg` dkepgïé÷éìãî ,øîà ìàeîLe.xpl xpn §¥¨©©§¦¦

:ztqep zwelgnãâaî úéöéö ïéøézî ïéà ,øîà áødpyi zilhn ± ©¨©¥©¦¦¦¦¦¤¤
mxywlãâáì.dpyid zilhd oeifa iptn ,dycg zilhl ±ìàeîLe §¤¤§¥

ïéøézî ,øîàziviv.ãâáì ãâaî ¨©©¦¦¦¤¤§¤¤
:ztqep zwelgnäøéøâa ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,øîà áøzaya ©¨©¥£¨¨§©¦¦§¦§¦¨

,[oldl x`eai].äøéøâa ïBòîL éaøk äëìä ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨
áøk ãéáò øîc éléî ìk ,ééaà øîàdax] ixen bdp mipiiprd lka ± ¨©©©¥¨¦¥§©¨¦§©

,axk [ipngp xaúìz éðäî øáìel` zekld zyelyn ueg ±ãéáòc §©¥¨¥§¨§¨¦
,ìàeîLk.` :od el`eøpî ïé÷éìãîdkepgøðì.a .dkepgïéøézîe ¦§¥©§¦¦¦¥§¥©¦¦

ziviv.ãâáì ãâaî.béaø ,àéðúc .äøéøâa ïBòîL éaøk äëìäå ¦¤¤§¤¤©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨§©§¨©¦
íãà øøBb ,øîBà ïBòîLzaya rwxwd lr,ìñôñå àqk ähîs` ¦§¥¥¨¨¦¨¦¥§©§¨

,zaya dxeq`d dk`ln `idy ,rwxwa uixg jka zeyrl lelry
.õéøç úBNòì ïéekúé àlL ãáìáeoi` dk`lnl oiekzn oi`y lky ¦§©¤Ÿ¦§©¥©£¨¦

.xeq` oiekzn oi`y xac mby xaeqe wleg dcedi iaxe .xeqi` dfa
.ok bdp dax mbe ,oerny iaxk wqt l`enye

:xpl xpn wilcdl xq`y ax ly enrh z` zx`an `xnbdáéúé̈¦
dén÷ ïðaøî àeää[iptl micinlzd cg` ayi-]øa àãà áøc ©¥©¨¨©¥§©£¨©

,äåöî éeféa íeMî áøc àîòè ,øîà÷å áéúéå ,äáäàxaecny ©£¨§¨¦§¨¨©©£¨§©¦¦¦§¨
wilcdl ezpeeky s` ,devn iefia df ixde ,leg ly mqiw wilcna

.devn ly mixg` zexp mqiwaeäì øîàdad` xa `c` ax xn` ± ¨©§
,eiptly micinlzldéì eúéöz àìenrh df oi`y ,el ernyz l` ± Ÿ§¦¥

`l` ,ax ly,äåöî Léçëî à÷c íeMî áøc déîòèepiide ©§¥§©¦§¨©§¦¦§¨
zvwn epnn lhep eli`k d`xp devnd xpn xg` xp wilcnyky

.epny zigelgl zvwn a`eye ,exe`n
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.minrhd ipy oia dkldl lcadd edn ± ©¥©§
:`xnbd daiyn,eäééðéa àkéàote`aì àâøMî ÷éìãî à÷càâøL ¦¨¥©§§¨©§¦¦§¨¨¦§¨¨

,mqiw zervn`a `ly epnn wilcne wlecd xpl devnd xp axwny ±
lcøîàc ïàî`ed ax ly enrhy,äåöî éeféa íeMî`l` xeq` oi` ©§¨©¦¦¦§¨

la` ,devn xpn leg ly mqiw wilcny ote`aì àâøMîàâøL ¦§¨¨¦§¨¨
devn ly mdipyy,÷éìãîl la`øîàc ïàîenrhyíeMî ©§¦©§¨©¦

ì àâøMî ,äåöî éLeçëààâøLdevn ly,øeñà énðd`xpy oeik ©§¥¦§¨¦§¨¨¦§¨¨©¦¨
.wlecd xp ly exe` yigknk

ote`a l`enye ax ewlgp ,cinlzd ixacly `vnp x`azdy dn itl
dwlcd la` ,xizn l`enye xqe` axy ,mqiw zervn`a wilcny
:`ziixan jk lr dywn `xnbd .axl s` zxzen exiagl dkepg xpn

,àéåà áø áéúî,`ziixaa epipy(ìL òìñ) ¥¦©©§¨¤©¤
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zay(iying meil)

äìeñt änà íéøNòî äìòîì dçépäL äkeðç ìL øðdpi`y meyn ¥¤£¨¤¦¦¨§©§¨¥¤§¦©¨§¨
dpice ,mqxtzn qpd oi`e ,miaye mixaerl zi`xpäkeñkdleqtd §¨

dn` mixyrn dlrnl deab jkqd m`(.a dkeq),éBáîëedxewke ± §¨
m`y ,ieana lehlhd xizdl iean ly egzta ozil minkg epwzy

lehlhd z` dxizn dpi` dn` mixyrn dlrnl dgipd(.a oiaexr).
:el` mi`xen`n ztqep dyxc d`ian `xnbdLøc ,àðäk áø øîàå§¨©©©£¨¨©

áéúëc éàî ,íeçðz áøc déîMî éîBéðî øa ïúð áøxead iabl ©¨¨©©§¥¦§¥§©©§©¦§¦
eig` ici lr sqei ea jlyedy(ck fl ziy`xa),'íéî Ba ïéà ÷ø øBaäå'§©¥¥¨¦

`ldeàlà ,íéî Ba ïéàL òãBé éðéà '÷ø øBaäå' øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©§©¥¥¦¥©¤¥©¦¤¨
,'íéî Ba ïéà' øîBì ãeîìz äîwxy epcnll aezkd `aïéà íéî ©©§©¥¨¦©¦¥

,Ba Lé íéaø÷òå íéLçð ìáà ,Ba.edewifd `ly sqeil qp dyrpe £¨§¨¦§©§©¦¤
lirl(:`k)dtiqen `xnbd ,ziad gzt lr zexpd miwilcny x`azd

:dwlcdd mewn z` x`aldçépäì äåöî äkeðç øð ,äaø øîà̈©©¨¥£¨¦§¨§©¦¨
çútì äëeîqä çôha`di `l jkn xzei dwigxi m`y ,ziad ly ©¤©©§¨©¤©

.dwilcd ziad lray xkip
:`xnbd zxxandéì çpî àëéäå.dgipn gztd ly cv dfi`ae ± §¥¨©©¥

:dfa zerc izy `xnbd d`ian,øîà àáøc déøa àçà áødgipn ©£¨§¥§¨¨¨©
ïéîiî,gztd,øîà ézôcî ìàeîL áødgipnìàîOî.gztd ¦¨¦©§¥¦¦§¦¨©¦§Ÿ

:`xnbd dwiqnàúëìéäådgipn,ìàîOî,jkl mrhdeàäzL éãk §¦§§¨¦§Ÿ§¥¤§¥
ìàîOî äkeðç øðqpkpd,ïéîiî äæeæîe.zeevna swen `die ¥£¨¦§Ÿ§¨¦¨¦

:dkepg zexp xe`l zern z`vxd oica xn`n d`ian `xnbdøîà̈©
úBöøäì øeñà ,(áø øîà) éqà áø øîà äãeäé áø[zepnl-]úBòî ©§¨¨©©©¦¨©©¨§©§¨

,äkeðç øð ãâðk,dcedi ax jiynndúéøîà ékdkld izxn`yk ± §¤¤¥£¨¦©§¦¨
efdén÷[iptl-]éì øîà ,ìàeîLc,dinza l`enyäMeã÷ øð éëå ©¥¦§¥¨©¦§¦¥§¨

da Lé.dxe`l zern zepnl xq`iy ¤¨
:l`eny ly ezdinz lr dywn `xnbdé÷úîéëå ,óñBé áø dì ó ©§¦¨©¥§¦

ícieqika aiigd ser e` dig,Ba Lé äMeã÷bedpl yi mewn lkne ¨§¨¤
k ,ceaka ea,àéðúcmcd ieqik zevna xn`p(bi fi `xwie)'ebe Wi`e' , §©§¨§¦

,'xtrA EdQke FnC z` KtWe ,lk`i xW` sFr F` dIg civ cEvi xW £̀¤¨¥©¨£¤¥¨¥§¨©¤¨§¦¨¤¨¨
minkg eyxceîa ,'äqëå' 'CôLå'äqëé CôML äda hgyy cia ± §¨©§¦¨§©¤¨©§©¤

e ,mcd dqki da ,mcd jtye,ìâøa epqëé àlL,jkl mrhdeàlL ¤Ÿ§©¤¨¤¤¤Ÿ
.åéìò úBéeæa úBöî eäé:sqei ax miiqnénð àëäs` ,dkepg zexpa §¦§§¨¨¨¨©¦

ick mxe`l zern zepnl xeq` dyecw mda oi`yúBöî eäé àlL¤Ÿ§¦§
.åéìò úBéeæa§¨¨

mivtge zexita zekeqd bga zeynzyd oica zwtzqn `xnbd
:dze`pl ick dkeqa elzpyeäî ,éåì ïa òLBäé éaøî déðéî eòä¦¥¥©¦§ª©¤¥¦©

÷tzñäì[ynzydl ,zepdil-]äòáL ìk äkeñ ééBpîini zray-] §¦§©¥¦¥¨¨¦§¨
.dze`pl ick dkeqa elzy zexit lek`l oebk ,[bgdeäì øîàiax ¨©§

,iel oa ryedi,äkeðç øð ãâðk úBòî úBöøäì øeñà eøîà éøä£¥¨§¨§©§¨§¤¤¥£¨
devnl ynyny bgd ini lk ,dkeq iep mb ok m`e ,devn iefia meyn

.devn iefia meyn epnn zepdil oi`
d`pd xeqi` gikedl jxved iel oa ryedi iaxy jk lr dnz sqei ax

:dkepg zexp oicn dkeq iepndéøî ,óñBé áø øîàepeaix ±,íäøáàc ¨©©¥¨¥§©§¨¨
`ldàéðz àìãa àéðz éìzyxetnd oic iel oa ryedi iax dlz ± ¨¥©§¨¦§Ÿ©§¨

iepn d`pd xeqi`y ,`ziixaa iepy epi`y oica ,`ziixaaäkeñ¨
,àéðzzexpn d`pd xeqi`e,àéðz àì äkeðç.dxn` iq` ax wxe ©§¨£¨Ÿ©§¨

dëkéñ ,àéðúc[dkeqd z` jkiq-]dúëìäkíéîø÷a døhéòå ,± §©§¨¦§¨§¦§¨¨§¦§¨¦§¨¦
,zereav zerixia dhyiweda äìúå ,ïéøéieöîä ïéðécñáeiepl §©¦¦©§¨¦§¨¨¨

íéáðò éìékøôe ,íéðBnøå íéã÷L ,ïé÷ñøôà ,íéæBâàzeleky` ± ¡¦£©§§¦§¥¦§¦¦©§¦¥£¨¦
,mdizexenfa miielz miapríéìaL ìL úBøèòåmiieyr milay ± ©£¨¤¦¢¦

a mi`ln zikekf ilke ,dxhre xzk oirk(ìL) ,úBðéée,íéðîL ¥¤§¨¦
úBúìñe,xgaen gnw ipin ±ïäî ÷tzñäì øeñàbgd ini lkãò §¨¨§¦§©¥¥¤©

âç ìL ïBøçàä áBè íBé éàöBî.zxvr ipiny ±ïäéìò äðúä íàå ¨¥¨©£¤¨§¦¦§¨£¥¤
oia mdn lcea epi`e ,ezrcn mze` dvwn epi`y bgd zqipk mcew

,oey`xd bgd zqipk ly zeynyd,Bàðz éôì ìkäwtzqdl xzene ©Ÿ§¦§¨
oi`e ,d`pda xeq` dkeq iepy yexita epipy ixd .bgd jeza s` mdn

.dkepg xpn z`f gikedl jixv
íc eäleëc ïBäeáà ,óñBé áø øîà àlàzeevnd lkl xewnd ± ¤¨¨©©¥£§§¨

,'dqke' 'jtye' mcd ieqik oiprl xn`py weqtd `ed ,mzefal xeq`y
cenll yie ,eilr zeiefa zeevn eidi `ly lbxa zeqkl oi`y cnlnd

.zeevnd lkl jkn
mda dklde l`enye ax mda ewlgpy mipic dyly d`ian `xnbd

:l`enykéàøpî ïé÷éìãî ïéà ,øîà áø ,øîzcg` dkepgøðì ¦§©©¨©¥©§¦¦¦¥§¥
,xg` dkepgïé÷éìãî ,øîà ìàeîLe.xpl xpn §¥¨©©§¦¦

:ztqep zwelgnãâaî úéöéö ïéøézî ïéà ,øîà áødpyi zilhn ± ©¨©¥©¦¦¦¦¦¤¤
mxywlãâáì.dpyid zilhd oeifa iptn ,dycg zilhl ±ìàeîLe §¤¤§¥

ïéøézî ,øîàziviv.ãâáì ãâaî ¨©©¦¦¦¤¤§¤¤
:ztqep zwelgnäøéøâa ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,øîà áøzaya ©¨©¥£¨¨§©¦¦§¦§¦¨

,[oldl x`eai].äøéøâa ïBòîL éaøk äëìä ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨
áøk ãéáò øîc éléî ìk ,ééaà øîàdax] ixen bdp mipiiprd lka ± ¨©©©¥¨¦¥§©¨¦§©

,axk [ipngp xaúìz éðäî øáìel` zekld zyelyn ueg ±ãéáòc §©¥¨¥§¨§¨¦
,ìàeîLk.` :od el`eøpî ïé÷éìãîdkepgøðì.a .dkepgïéøézîe ¦§¥©§¦¦¦¥§¥©¦¦

ziviv.ãâáì ãâaî.béaø ,àéðúc .äøéøâa ïBòîL éaøk äëìäå ¦¤¤§¤¤©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨§©§¨©¦
íãà øøBb ,øîBà ïBòîLzaya rwxwd lr,ìñôñå àqk ähîs` ¦§¥¥¨¨¦¨¦¥§©§¨

,zaya dxeq`d dk`ln `idy ,rwxwa uixg jka zeyrl lelry
.õéøç úBNòì ïéekúé àlL ãáìáeoi` dk`lnl oiekzn oi`y lky ¦§©¤Ÿ¦§©¥©£¨¦

.xeq` oiekzn oi`y xac mby xaeqe wleg dcedi iaxe .xeqi` dfa
.ok bdp dax mbe ,oerny iaxk wqt l`enye

:xpl xpn wilcdl xq`y ax ly enrh z` zx`an `xnbdáéúé̈¦
dén÷ ïðaøî àeää[iptl micinlzd cg` ayi-]øa àãà áøc ©¥©¨¨©¥§©£¨©

,äåöî éeféa íeMî áøc àîòè ,øîà÷å áéúéå ,äáäàxaecny ©£¨§¨¦§¨¨©©£¨§©¦¦¦§¨
wilcdl ezpeeky s` ,devn iefia df ixde ,leg ly mqiw wilcna

.devn ly mixg` zexp mqiwaeäì øîàdad` xa `c` ax xn` ± ¨©§
,eiptly micinlzldéì eúéöz àìenrh df oi`y ,el ernyz l` ± Ÿ§¦¥

`l` ,ax ly,äåöî Léçëî à÷c íeMî áøc déîòèepiide ©§¥§©¦§¨©§¦¦§¨
zvwn epnn lhep eli`k d`xp devnd xpn xg` xp wilcnyky

.epny zigelgl zvwn a`eye ,exe`n
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.minrhd ipy oia dkldl lcadd edn ± ©¥©§
:`xnbd daiyn,eäééðéa àkéàote`aì àâøMî ÷éìãî à÷càâøL ¦¨¥©§§¨©§¦¦§¨¨¦§¨¨

,mqiw zervn`a `ly epnn wilcne wlecd xpl devnd xp axwny ±
lcøîàc ïàî`ed ax ly enrhy,äåöî éeféa íeMî`l` xeq` oi` ©§¨©¦¦¦§¨

la` ,devn xpn leg ly mqiw wilcny ote`aì àâøMîàâøL ¦§¨¨¦§¨¨
devn ly mdipyy,÷éìãîl la`øîàc ïàîenrhyíeMî ©§¦©§¨©¦

ì àâøMî ,äåöî éLeçëààâøLdevn ly,øeñà énðd`xpy oeik ©§¥¦§¨¦§¨¨¦§¨¨©¦¨
.wlecd xp ly exe` yigknk

ote`a l`enye ax ewlgp ,cinlzd ixacly `vnp x`azdy dn itl
dwlcd la` ,xizn l`enye xqe` axy ,mqiw zervn`a wilcny
:`ziixan jk lr dywn `xnbd .axl s` zxzen exiagl dkepg xpn

,àéåà áø áéúî,`ziixaa epipy(ìL òìñ) ¥¦©©§¨¤©¤
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ezny in` cenr ak sc ± iyily wxtzekxa

äìeñt.dlrnl `pir DA `hlW `lCkninEqxR `Mile ,dO` '`Qip:käkeñéBáîëe. §¨§¨¨§¨¨¥¨§©§¨¦©¨§¥¨¦§¥¦¨§¨§¨
iliqtC dMEq zkQnE oiaExirA `icdA EdA opzC:dçépäì äåöî.x"dxA F` xvgA ¦§©§§¤§¨§¥¦©¤¤¨¦§¦¦¦§¨§©¦¨§¨¥¦

m`W ,gzRl KEnQd gtHAa"draW xMip Fpi` - gzRd on oNdl EPwigximW FgiPd: ©¤©©¨©¤©¤¦©§¦¤§©¨¦©¤©¥¦¨¤¦¦¨
ïéîiî.oinil Fzial FzqipkA:äæeæî.l"iw,oiniaCike ,Lz`iA KxC - 'LziA' aizkC ¦¨¦¦§¦¨§¥§¨¦§¨¦§¨¦¦§¦¥¤¤¤¦¨§§¦

`piniC DirxM - Wpi` xwr`WixA xwr*: ¨©¡¨©§¥§¨¦¨¨©§¥¨
úBöøäì.zFpnl:CôML äna.KtXW FciA §©§¦§©¤¤¨©§¨¤¨©

FlbxA `le ,DA:äkeñ ééBð.DA oilFYW zFxiR ¨§Ÿ§©§¥¨¥¤¦¨
iFpl:íäøáàc déøî.dInY oFWl`Ed:éìz. §¨¥§©§¨¨§§¦¨¨¥

WxtncM ,`icdA `ziixaA `ipzC dMEq¨§©§¨§¨©§¨§¤§¨§¦§¨¥
lif`e:àéðz àìãa.axC `xninC ,dMEpg xpA §¨¥¦§¨©§¨§¥£¨§¥§¨§©

`ziixA Fpi`e ,`Ed iq`:íéîø÷a døhòå. ©¦§¥¨©§¨§¦§¨¦§¨¦
Dx`RzFrixiAoixFTW ,mirav lWu"iixae`: ¥£¨¦¦¤§¨¦¤¦

ïäéìò äðúä.dviA 'QnA)sCl:(`pniwF` ¦§¨£¥¤§©¤¥¨©¦§¨
lcFA ipi`" xnF`AlW zFWnXd oiA lM odn §¥¥¦¥¥¤¨¥©§¨¤

WECiwh"eidXEcw Ediilr lg `lC - "oFW`x ¦¦§Ÿ¨£©§§¨
lirFn Fpi` - xg` i`pY la` .llM:ïBäeáà §¨£¨§©©¥¥¦£

eäleëc.EPOn oNEM EcnNIW:íc..mCd iEQiM §§¤¦¨§¨¦¤¨¦©¨
DA WxtnE ,"dQke KtWe" `xTn ol `wtpC§¨§¨¨¦§¨§¨©§¦¨§¨¥¨

eilr zFiEfA zFvn Eidi `NW :`nrh:øpî ©§¨¤Ÿ¦§¦§§¨¨¦¥
øðì.DiOwl `nrh WxtncM ,dMEpgC: §¥©£¨§¦§¨¥©§¨§©¥

ïéøézî.oWi ziNHn ziviv liHdlziNhl ©¦¦§©¦¦¦¦©¦¨¨§©¦
xq`C o`nC `nrh Wxtn zFgpnaE ,Wcg: ¨¨¦§¨§¨¥©§¨§©§¨©

ëìäù"øk '.- oiEMzn oi`W xaC :xn`C £¨¨§§¨©¨¨¤¥¦§©¥
dclFY iede ,uixg ciarwC b"r`e ,xYEn¨§§¨¨¥¨¦§¨¥¨¨

WxFgC`zklidC mEXnE .dpFA F`*axM §¥¤¦§¦§§¨§©
- zlY ipdn xA `cEnlY DiNEkA ixEQi`A§¦¥§¥©§¨©¥¨¥§¨

iccd iAB Edpihwp:øîc éléî ìk.xA dAx ¨§¦§©¥£¨¥¨¦¥§©©¨©
ipngp:õéøç úBNòìopiqxB:áøc àîòè.xPn ©§¨¦©£¨¦¨§¦©©§¨§©¦¥

wilcOW ,devn iEGiA mEXn - xplmqiw §¥¦¦¦§¨¤©§¦¥¨
EPOnE ,devn lW xPn devOd on Dpi`W¤¥¨¦©¦§¨¦¥¤¦§¨¦¤

x`Xd wilcn:éLeçëà.liwWC o`nM ifginC ©§¦©§¨©§¥§¤¡¥§©§¨¥
,`xFdpa`FWezvwzigElgNnFpnW: §¨§¥§¨¦©§¦©§
àâøMîìàâøL.odiYWE ,xp lv` xp `ian ¦§¨¨¦§¨¨¥¦¥¥¤¥§¥¤

mqiwA `le ,devn lW: ¤¦§¨§Ÿ§¥¨
øùòî
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øð± ieanke dkeqk dleqt dn` 'kn dlrnl dgipdy dkepgxninl dil ded :z"`e

hwpc :xninl `ki`e .`zpwz ipz ± opaxc iean :mzd xn`c ,iean iab enk "hrni"

dpaki" jix`dl dvx `l :inp i` .dxezd on `idy dkeqk xninl irac meyn ± dleqt

onwl gkenck ,xyt` i` ± zwlec `idy enk dgipdle dhrnlc ,"'pwilcie xefgie dphrnie:

øåñàh"ei i`ven cr odn wtzqdl

± oexg`dh"eia bexz` ixyc `de

alel" wxta yxtn ± dkeqn ith oexg`d

"daxre):en dkeq(iriay wtqa dkeqc meyn

dil inxzn i`e ,opiazi iaezi ± ipiny wtq

li`ede ,mzd dil lik` ± zeynyd oia dcerq

ly `nei dilek ivwzi` ± zeynyd oia ivwzi`e

,'ge 'f wtqa lhip epi` ± bexz` la` .'he 'g wtq

ipiny wtqa xqzi` `le)(`meyn `l`

oiac t"r`e .'f ly zeynyd oia ivwzi`c

mei wtq `edy meyn xeq` inp 'g ly zeynyd

wtqe mei wtq meyn `l` xeq` `le li`ed ±

dedc icin ± `nei ilek jka ivwzi` `l ± dlil

oiac t"r` ,dfa zxzenc dfa dclepy dvia`

dlil wtqe mei wtq meyn xeq` zeynyd:

äëåñ± `ipzdkeq iiepc `nrhc rnyn

"dxik" wxta :i"xl dywe .devn iefia meyn

)mye .dn sc onwl(ebin" meyn `nrhc rnyn

;ediieexzl ikixvc :uxize ± !"dzevnl ivwzi`c

opixq` ded `l ± dzevnl ivwzi`c meync

`l` dvwen jiiy `lc ,cren ly elega)ltpa(

ded `l ± devn iefia meyne .h"eiae zaya

'ixn`c `zyd la` .eltpc `kid edl opixq`

,eltp elit` opixq` ± devn iefiae ,ivwzi`c

dkeq iiepc oeik :i"xl dywe .n"dega 'it`e

'ta dviaa jixt i`n k"` ,iefia meyn oixeq`

"`iand")mye :l sc(± dkeq ivr` dkeq iiepn

:'ipzde ,d`pz da ipdn `l bgd zkeqe :xn`wc

ivr `nlic ?`iyew i`ne .'ek dzkldk dkkq

,`wtp `xwnc ± d`pz dia ipdn `l dkeq

lk oixeq`y dkeq ivrl oiipn :mzd yixcck

dyxce ."'ebe mini 'f zekeqd bg" l"z dray

dkeqc w"ta gkenck ,`id dxenb)mye .h sc(

d"ae ,dpyi dkeq `xw i`dn ilqt y"ac

dkeq ivrl dil irain `eddc .oixiykn

ixiq` `lc dkeq iiep la` .dray lk oixeq`y

wxta ,cere .d`pz eda ipdn ± iefia meyn `l`

"dxik").dn sc onwl(dkeq ivrc `icda rnyn

!dzevnl i`vwzi`c meyn `l` xeq` `l

dkeq ivr oiae dkeq iiep oiac :z"x aiyde

meyn `l` ixiq` `l ± dkeq xykd lr mixzid

`le ."ezevnl dvwede li`ed" meyn e` ,iefia

.dkeq xykd ick `weec `l` ± `xwn ixiq`

dviaa jixtc dywnde):l sc(ivr` dkeq iiepn

xykd ickn xzei oia welig yiy rci `l ± dkeq

± xykd ick dkeq ivr la` .d`pz da ipdn dkeq xykd lr oixzid mivr lr oke ,dkeq iiep lr dyecw `liig `lc ,"y"da lk mdn lcea ipi`" xne`a :ipyne ,dkeq xykd ickl dkeq

o`z` `tiq :ipyne ,'ek d`pz da ipdnc `xninl :jixte ,e`pz itl lkd ± odilr dpzd m`e :mzd xn`wc `de .d`pz ipdn `le ,dray lk dxez xac egxk lr ediilr dyecw `liig

lka rnyn ± "e`pz itl lkdc" ± dkeq xykd ickn zexzi lr "e`pz itl lkd" iiepyl ira `l ± 'ek dkkq `ipzde ?d`pz da ipdn `l bgd zkeqe :jixt ikd xzae .`nlrc dkeql

dkeqd:ïåäåáà± mc edlekcdviaa "`iand" yixa xn`ck `xwn iwtpc ,dkeq ivr edlekc oedea` xn`w `lc `d)mye :l sc(± opitli ded `l dkeq ivrnc meync :i"x xne`

devn lehia `kil ± dkepg xp xe`l zern z`vxdae dkeq iiepa la` .devn lehia `ki` odn wtzqnac ,dkeq ip`yc:áø± cbal cban oixizn oi` xn``iran `l

"l`eyd" wxt seqa `rivn `aaa ,dlhpy eze` yprpc dfefna ogky`ck ,xeq` inp ± `ed `xab zaeg elit` `l` ,xeq`c `ed zilh zaeg i`).aw sc,(.`id xcd zaegc ab lr s`

dfefn :p"` .xg` ziaa gipdl ezrca did `l `ny ± yprpy dfefn iabe .xg` cba jxevl edyery oeik ,oixizn d"t` ± `id zilh zaegc xaq 'iteb l`enyc b"r` .oixizn :xn` l`enye

oi` `aeig xa `edy ig ly zilha `weecc ,mizn ly zezilhn ziviv xizdl ebdpy dn dyw oi` ± xg` cbaa gipdl `ly oixizn oi` r"klc b"r`e .oiwifnd on livdl dieyry ,ip`y

oixizn:ìë± axk ciar xnc ilinzeaezkc w"tc `iyew)e 'c(daezk my:
ike

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

äìòîì dçépäL äkeðç ìL øðëî,äìeñt Y änà ' ¥¤£¨¤¦¦¨§©£¨¥©¨§¨
äkeñkéåáîëeøa ïúð áø Løc ,àðäk áø øîàå .éîeéðî §¨§¨Ÿ§¨©©¨£¨¨©©¨¨©©§¥

áéúëc éàî :íeçðz áøc déîMî."íéî Ba ïéà ÷ø øBaäå" ¦§¥§©©§©¦§¦§©¥¥¨¦
àlà ?íéî Ba ïéàL òãBé éðéà "÷ø øBaäå" 'àpL òîLnî¦©§©¤¤¡§©¥¥¦¥©¤¥©¦¤¨

äîì"úY "íéî Ba ïéà"íéLçð ìáà ,Ba ïéà íéî ©¥¨¦©¦¥£¨§¨¦
dçéðäì äåöî äkeðç øð :äaø øîà .Ba Lé íéaø÷òå§©§©¦¥¨©©¨¥£¨¦§¨©£¦¨
déøa àçà áø ?déì çpî àëéäå .çútì äëeîqä çôèa§¤©©§¨©¤©§¥¨©©¥©©¨§¥

:øîà àáøc,ïéîiî:øîà ézôcî ìàeîL áø.ìàîOî §¨¨¨©¦¨¦©§¥¦¦§¦¨©¦§Ÿ
ìàîOî äkeðç øð àäzL éãk ,ìàîOî Y àúëìéäå§¦§§¨¦§Ÿ§¥¤§¥¥£¨¦§Ÿ
:(áø øîà) éñà áø øîà äãeäé áø øîà .ïéîiî äæeæîe§¨¦¨¦¨©©§¨¨©©©¦¨©©

øeñàúåöøäìdén÷ dúéøîà ék .äkeðç øð ãâðk úBòî ¨§©§Ÿ¨§¤¤¥£¨¦¨§¦¨©¥
é÷úî !da Lé äMeã÷ øð éëå :éì øîà ,ìàeîLcdì ó ¦§¥£©¦§¦¥§¨¥¨©§¦¨

:àéðúc ?Ba Lé äMeã÷ íã éëå :óñBé áø"äqëå CôLå" ©¥§¦¨§¨¥§©§¨§¨©§¦¨
úåöî eäé àlL ,ìâøa epqëé àlL ,äqëé CôOù äna Y©¤¤¨©§©¤¤Ÿ§©¤¨¤¤¤Ÿ§¦§Ÿ

.åéìò úBéeæað"äeòa .åéìò úBéeæa úåöî eäé àlL Y §¨¨¤Ÿ§¦§Ÿ§¨¨¨
eäî :éåì ïa òLBäé éaøî dépéî÷tzñäìééåpîìk äkeñ ¦¥¥©¦§ª©¤¥¦©§¦§©¥¦Ÿ¥¨¨

?äòáL:ì"àøð ãâðk úBòî úåöøäì øeñà ,eøîà éøä ¦§¨£¥¨§¨§©§Ÿ¨§¤¤¥
àìãa àéðz éìz !íäøáàc déøî :óñBé áø øîà .äkeðç£¨£©©¥¨¥§©§¨¨¨¥©§¨¦§¨
dëkñ :àéðúc .àéðz àì Y äkeðç ,àéðz Y äkeñ .àéðz©§¨¨©§¨£¨¨©§¨§©§¨¦§¨

døhéòå ,äúëìäkíéîø÷aïéðéãñáe,ïéøéieöîääìúåda §¦§¨¨§¦§¨¦§¨¦¦§¦¦©§¨¦§¨¨¨
íéðBnøå íéã÷L ïé÷ñøôà íéæBâàéìékøôeúBøèòå ,íéáðò ¡¦£©§§¦§¥¦§¦¦©§¦¥£¨¦©£¨

÷tzñäì øeñà Y úBúìñe íéðîL (ìL) úBðéé ,íéìaL ìL¤¦¢¦¥¤§¨¦§¨¨§¦§©¥
äðúä íàå ,âç ìL ïBøçàä áBè íBé éàöBî ãò ïäî¥¤©¨¥¨©£¤©§¦¦§¨
ïBäeáà :óñBé áø øîà àlà .Bàðz éôì ìkä Y ïäéìò£¥¤©Ÿ§¦§¨¤¨£©©¥£

.íc eäleëcïé÷éìãî ïéà :øîà áø ,øîúéàøpîïéà :øîà áø .ïé÷éìãî :øîà ìàeîLe ,øpì §§¨¦§©©¨©¥©§¦¦¦¥§¥§¥¨©©§¦¦©¨©¥
ãâaî úéöéö ïéøézîïBòîL éaøk äëìä ïéà :øîà áø .ãâáì ãâaî ïéøézî :øîà ìàeîLe ,ãâáì ©¦¦¦¦¦¤¤§¤¤§¥¨©©¦¦¦¤¤§¤¤©¨©¥£¨¨§©¦¦§

,äøéøâa.äøéøâa ïBòîL éaøk äëìä :øîà ìàeîLeøáì ,áøk ãéáò øîc éléî ìk :ééaà øîà ¦§¦¨§¥¨©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨£©©©¥¨¦¥§¨¨¥§©§©
,øpì øpî ïé÷éìãî :ìàeîLk ãéáòc úìz éðäîïéøézîe.äøéøâa ïBòîL éaøk äëìäå ,ãâáì ãâaî ¥¨¥§¨§¨¥¦§¥©§¦¦¦¥©¥©¦¦¦¤¤§¤¤©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨

àqk ähî íãà øøBb :øîBà ïBòîL éaø :àéðúc,ìñôñå.õéøç úBNòì ïéekúé àlL ãáìáe §©§¨©¦¦§¥¥¨¨¦¨¦¥§©§¨¦§©¤Ÿ¦§©¥©£¨¦
.äåöî éeféa íeMî Y áøc àîòè :øîà÷å áéúéå ,äáäà øa àcà áøc dén÷ ïðaøî àeää áéúé§¥©¥©¨¨©¥§©©¨©©£¨§¨¥§¨¨©©§¨§©¦¦¦§¨

àì :eäì øîàeúéözàkéà Y ?eäééðéa éàî .äåöî Léçëî à÷c íeMî Y áøc déîòè ,déì £©§¨©¦¥©§¥§©¦§¨©§¦¦§¨©¥©§¦¨
÷éìãî à÷c :eäééðéaàâøMîì.àâøLã"îì àâøMî Y äåöî éeféa íeMî,÷éìãî àbøLã"î ¥©§§¨©§¦¦§¨¨¦§¨¨¦¦¦§¨¦§¨¨¦§¨¨©§¦

ì àâøMî Y äåöî éùåçëà íeMîàéåà áø áéúî .øeñà éîð àbøLìL òìñ : ¦©§Ÿ¥¦§¨¦§¨¨¦§¨¨©¦¨¥¦©¨§¨¤©¤
øùòî

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

שבת.  פרק שני - במה מדליקין דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



eznyקכו ina cenr ak sc ± iyily wxtzekxa

éðL øNòî.,oiNEg lW oixpiC oCbpM oilwFW oi` ipW xUrn mdilr lNigW oixpiC ©£¥¥¦¦¨¦¤¦¥£¥¤©£¥¥¦¥§¦§¤§¨¦¨¦¤¦
minilW EidIW zF`xl:øðì øpî ìàeîLe áø éâéìt ék àîìLa zøîà éà.,WOn ¦§¤¦§§¥¦¦¨§©§¦§¨¨¦§¦¦©§¥¦¥§¥©¨

Wiig `lC - l`EnW ixWC `Ed `daE .mqiwA `le,iWEgk`l`qpiwA la`iEGiaC §Ÿ§¥¨§¨§¨¥§¥§¨¨¥§©§¥£¨§¦§¨§¦
b"r`e ,devn EdiitEB `l oiNEgC mixpiC KpdC ;DizaEiY `ied e`l `d ,dcFn - `Ed¤¨¨¨§¨§§¥§¨¨¦¨¦§¦¨©§¦§¨§

devnlCi` `N` .`inC `qpiwl - Edl irAw ¦§¦§¨¨¨¥§§¦§¨¨§¨¤¨¦
li`Fd ,l`EnW ixW inp `qpiwA Yxn`KxFve ¨§©§§¦§¨©¦¨¥§¥¦§¤

xq`C ,DizaEiY `ied `d - `Ed devn¦§¨¨¨§¨§§¥§¨©
devn KxFvC b"r`e lFwWl!ïéeëé àì ¦§§§¤¦§¨Ÿ§©¥

åéúBì÷Lî.`l `OWm`vniF` ,miaFh ¦§§¨¤¨Ÿ¦§§¥¦
,mixizi m`vniqEgielNgi `le odilr ¦§§¥§¥¦§¨£¥¤§Ÿ§©¥

dGiAW `vnpe .odilr xUrOd`NW xUrOd ©©£¥£¥¤§¦§¨¤¦¨©©£¥¤Ÿ
KxFvl:ïéleçì eäì ÷étîe.mgiPi :xnFlM §¤©¥§§¦§©©¦¥

odiNEgAodW FnM:éáøòî øð."nlczFgpnA §¥¤§¤¥¥©£¨¦§¦§¨
"*ixw - mipTd xcq "oigPEn axrnE gxfn¦§¨©£¨¨¦¥¤©¨¦¨¥

`EdW ,oFvigd cSAW ipW xp "iaxrn"©£¨¦¥¥¦¤©©©¦¤
"nlE .gxfOAcirvn` - "migPEn mFxce oFtv" ©¦§¨§¨§¨¨¦¤§¨¦

,axrn cbpM eiR didW mW lr ,"iaxrn" ixẅ¥©£¨¦©¥¤¨¨¦§¤¤©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zay(iying meil)

éðL øNòî,ipy xyrn zexit mdilr elligy adf ixpic ±ïéà ©£¥¥¦¥
áäæ éøðc [ïãâðk] (åãâðë) ïéì÷BLminily md m` wecal ,oileg ly §¦§¤§¨¦¨¥¨¨

,ie`xd mlwyn milweyeeléôàåick lwey m`åéìò ìlçìlr-] ©£¦§©¥¨¨
[oilegd xpic,øçà éðL øNòîxpicd oiicry oeik ,xeq` mewn lkn ©£¥¥¦©¥

.oileg
:eziiyew z` `ie` ax x`anàîìLa úøîà éàcáø éâéìt éë ¦¨§©¦§¨¨¦§¦¦©

ìàeîLedwlcdaøpîdevn lyøðì,irvn` `ll xg` devn ly §¥¦¥§¥
,jkl yyeg epi` l`enye ,devn iyegk` meyn xq` axyìáàm` £¨

wilcnàñðé÷a,devn iefia dfa yiy oileg mqiw zervn`a ±øñà §¦§¨¨©
àúáeéz éåäz àì àä ,ìàeîLixpic lewyl dxq`y ef `ziixa ± §¥¨Ÿ¤¡¥§§¨

df ixdy ,l`eny ixacl dxizq dpi` ,ipy xyrn ixpic cbpk oileg
dliwyd zryay oeik ,oileg mqiw ici lr devn xp zwlcdl dnec

.oileg xpicd oiicrúøîà éà àlà`id zwelgndy ,cinlzd ixack ¤¨¦¨§©
df itle ,mqiw zervn`a devn xp wilcnaéøL énð àñðé÷amb ± §¦§¨©¦¨¦

,l`eny xizd mqiw ici lr dwlcdàúáeéz éåäz àäef `ziixa - ¨¤¡¥§§¨
ipy xyrn ixpica ynzydl dxq` ixdy ,eixacl dxizq didz
,ipy xyrn lelig jxevl ok dyery s` ,oileg ixpic ocbpk lewyl

.xg` devn xp wilcdl ick devn xpn mqiw zwlcdl dnece
:`xnbd zvxzn,äaø øîàzngn z`f dxq` `ziixadànL äøéæb ¨©©¨§¥¨¤¨

åéúBì÷Lî ïéeëé àìlwyn oi`y xxazi dliwyd xg` `ny ± Ÿ§©¥¦§§¨
,mdilr llgl leki epi`e mixqg oilegd ixpicy epiide ,dey mixpicd

,md migaeyny zngn mdilr llgl dvxi `le mixzi mdy e`à÷å§¨
ïéleçì eäì ÷étîmdy enk oileg mgipi ,xnelk ,oilegl m`iveie ± ©¦§§¦

xyrnd mdilr llgi `leipy xyrn ixpica ynzydy `vnpe ,
mqiw ici lr xpn xp zwlcda la` ,devnd dfiae ,devn jxevl `ly

.l`eny z`f xizd okle ,df yyg jiiy `l
:xg` devn xpl devn xpn dwlcd xq`y ax lr dywn `xnbd

,úLL áø áéúîdxepnd zwlcd zevna xn`p ,`ziixaa epipy`xwie) ¥¦©¥¤
(b ck,úãòä úëøôì õeçî'crFn ld`ACøòécr axrn oxd` Fz` ¦§¨Ÿ¤¨¥ª§Ÿ¤¥©£ŸŸ©£Ÿ¥¤¤©

,'zecr' oeyl aezkd hwp recn `ziixad zx`an ,'ebe ''d iptl xwAŸ¤¦§¥
,denzl yiy iptnäøBàì éëådxepnd lyàeä[d"awd-]éøö,C §¦§¨¨¦

àlà eëìä àì øaãna ìàøNé éða eëìäL äðL íéòaøà ìk àìäå©£Ÿ¨©§¨¦¨¨¤¨§§¥¦§¨¥©¦§¨Ÿ¨§¤¨
BøBàìdeiv recn ok m`e ,y`d cenr ici lr mdl xi`dy d"awd ly §

,dxepnd z` wilcdlàlàik ,z`f deiv jklàéä úeãò[dxepnd-] ¤¨¥¦
.ìàøNéa äøBL äðéëMäL íìBò éàáì§¨¥¨¤©§¦¨¨§¦§¨¥

:`xnbd zxxan,úeãò éàîlr dxepnd dcirn cvik ,xnelk ©¥
:`xnbd daiyn .dpikyd z`xyd,áø øîà,zecrdéáøòî øð Bæ ¨©©¥©£¨¦

,dxepnayda ïúBpL[iaxrnd xpa-]äéúBøáç úcîk ïîLenk - ¤¥¨¤¤§¦©©§¤¨
meid lke dlild lk dwlce qp dyrpe ,dxepnd zexp x`ya ozepy

,ezxgnly÷éìãî äéä äpnîe,miaxrd oia zexpd x`yäéä dáe ¦¤¨¨¨©§¦¨¨¨
íéiñîmpikne xweaa aihn did zexpd x`yy ,zexpd zahd z` §©¥

dpexg`a daihn xweaa dwlc oiicry iaxrnd xpe ,axra mzwlcdl
.l`xyia dxey dpikydy cird df qpe .dwlcdd mcew miaxrd oia

:eziyew z` zyy ax miiqnàëä àäå,dxepnaúBøð éòéá÷c ïåék §¨¨¨¥¨¦§¦¦¥
iaxrnd xp z` wzpl zexyt` oi`e ,da mireaw zexpdy oeik ±

,zexpd x`y epnn wilcdl ick enewnnìé÷Lî àìc àéâñ àìŸ©§¨§Ÿ¦§¦
é÷eìãàålehi m` `l` iaxrnd xpn zexpd z` wilcdl xyt` i` ± §©§¥

e ,zexpd x`y z` wilci epnne ,iaxrnd xpn ewilcie mqiwïéa àéL÷©§¨¥
øîàc ïàîìxpl xpn dwlcd xq` axy [cinlz eze`]ééefa íeMî §©§¨©¦©¥

øîàc ïàîì ïéáe ,äåöîxq` axy [dad` xa `c` ax]íeMî ¦§¨¥§©§¨©¦
,äåöî éLeçëà.mqiw ici lr dwlcd ax xq` mdipy ixacl ixdy ©§¥¦§¨
:`xnbd zvxznàîbøz[x`iae cinrd-]t áøàtzwlcd jxc z` ©§§¨©¨¨
y ,dxepnd zexpúBkeøà úBìéúôadide ,wilcn did efl ef zeribnd ¦§¦£

zg` lk wilcd jk xg`e ,dl dkenqd xpd z` iaxrn xpn wilcn
.dzxagn

:dywne `xnbd zxfegøîàc ïàîì ,óBñ óBñxq` axyíeMî §©§¨©¦
,äåöî éLeçëàmqiw zervn`a `ly xpl xpn dwlcd mb ezhiyle ©§¥¦§¨

,ax xq`àéL÷:`xnbd dwiqn .dxepnn.àéL÷ ©§¨©§¨
:`xnbd zxxandìò éåä éàîoica dkldd zrxkd `id dn ± ©¨¥£¨

.xpl xpn dkepg xp zwlcd
:`xnbd daiynàðéæç ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàepilr ± ¨©©¨§¥§©§ª©¨¦¨

,dkepg xp zevn xwir `id dn ze`xléàdä÷ìãädnvräNBò ¦©§¨¨¨
äåöî,devnd xwir `id -,øðì øpî ïé÷éìãîewilcdy itke ¦§¨©§¦¦¦¥§¥

iefia jka oi` dnvr dwlcda devn miiwny oeiky ,xpl xpn ycwna
.wilcn `ed epnny xpl devnéàådäçpäenewna xpd lyäNBò §¦©¨¨¨

äåöî,dwlcdd `le ,devnd xwir `id ±,øðì øpî ïé÷éìãî ïéà ¦§¨¥©§¦¦¦¥§¥
dy oeiky.devn iefia meyn dwlcda yi ,xwird dpi` dwlcd

eäì àéòaéàcm`d ,daiyid ipa ewtzqd xak df oecipay ±ä÷ìãä §¦©§¨§©§¨¨
.äåöî äNBò äçpä Bà ,äåöî äNBò¨¦§¨©¨¨¨¦§¨

:wtqd heytl dqpn `xnbdNeôz äéä ,àáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¨¨¨¨¨
[ecia wifgn±]ãîBòå äkeðç øð,dzaky cre dwilcdynäNò àì ¥£¨§¥Ÿ¨¨

.íeìk àìå:`xnbd dgiken,äåöî äNBò äçpä dpéî òîLdf okle §Ÿ§§©¦¨©¨¨¨¦§¨
ewifgd m` s` ,devn dyer dwlcd eli`y ,`vi `l dgipd `ly

.`vi ,ecia
e ,devn dyer dwlcdy xyt` :`xnbd dgecíúäepi` xpd wifgne ± ¨¨

y meyn ,`veidì èé÷ðc àeä BkøBöì ,øîBà äàBøäjxevl ± ¨¤¥§§§¨¦¨
.qpl meqxt oi`e ,dwilcd dkepg xpl `le ,dwifgn `ed eyinyz

:wtqd heytl `xnbd dqpn aeyd÷éìãä ,àáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¨¨¦§¦¨
dkepg xplíéðôa,ziad jeza ±åjk xg`dàéöBädnewna dgipde ¦§¦§¦¨

,ziad gzt lr.íeìk äNò àì,dzrneàîìLa úøîà éàyä÷ìãä Ÿ¨¨§¦¨§©¦§¨¨©§¨¨
,äåöî äNBòok m`BîB÷îa ä÷ìãäie`xd,ïðéòadevnd ixdy ¨¦§¨©§¨¨¦§¨¦©

e ,dwlcdd mvr `idéëä íeMîe`ived jk xg`e mipta wilcnd ¦¨¦
,ueglúøîà éà àlà .íeìk äNò àìyéànà ,äåöî äNBò äçpä Ÿ¨¨§¤¨¦¨§©©¨¨¨¦§¨©©

,íeìk àìå äNò àì.z`f miiwe ,enewna dgpda devnd xwir ixde Ÿ¨¨§Ÿ§
:`xnbd dgecénð íúäepi` ,devn dyer dgpd m` s` ,my mb ± ¨¨©¦

y meyn ,jka ezevn `veid÷ìãàc àeä BkøBöì ,øîBà àeä äàBøä̈¤¥§§§©§§¨
,dkepg xpl uega dgipd eikxv xnby xg`e ,eziaa dxe`l ynzydl

.qpl meqxt oi`y oeik ,ezaeg ici `vei epi` okle
:wtqd zhyet `xnbd,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§ª©¤¥¦
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zay(iying meil)
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:`xnbd daiynàðéæç ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàepilr ± ¨©©¨§¥§©§ª©¨¦¨

,dkepg xp zevn xwir `id dn ze`xléàdä÷ìãädnvräNBò ¦©§¨¨¨
äåöî,devnd xwir `id -,øðì øpî ïé÷éìãîewilcdy itke ¦§¨©§¦¦¦¥§¥

iefia jka oi` dnvr dwlcda devn miiwny oeiky ,xpl xpn ycwna
.wilcn `ed epnny xpl devnéàådäçpäenewna xpd lyäNBò §¦©¨¨¨

äåöî,dwlcdd `le ,devnd xwir `id ±,øðì øpî ïé÷éìãî ïéà ¦§¨¥©§¦¦¦¥§¥
dy oeiky.devn iefia meyn dwlcda yi ,xwird dpi` dwlcd

eäì àéòaéàcm`d ,daiyid ipa ewtzqd xak df oecipay ±ä÷ìãä §¦©§¨§©§¨¨
.äåöî äNBò äçpä Bà ,äåöî äNBò¨¦§¨©¨¨¨¦§¨

:wtqd heytl dqpn `xnbdNeôz äéä ,àáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¨¨¨¨¨
[ecia wifgn±]ãîBòå äkeðç øð,dzaky cre dwilcdynäNò àì ¥£¨§¥Ÿ¨¨

.íeìk àìå:`xnbd dgiken,äåöî äNBò äçpä dpéî òîLdf okle §Ÿ§§©¦¨©¨¨¨¦§¨
ewifgd m` s` ,devn dyer dwlcd eli`y ,`vi `l dgipd `ly

.`vi ,ecia
e ,devn dyer dwlcdy xyt` :`xnbd dgecíúäepi` xpd wifgne ± ¨¨

y meyn ,`veidì èé÷ðc àeä BkøBöì ,øîBà äàBøäjxevl ± ¨¤¥§§§¨¦¨
.qpl meqxt oi`e ,dwilcd dkepg xpl `le ,dwifgn `ed eyinyz

:wtqd heytl `xnbd dqpn aeyd÷éìãä ,àáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¨¨¦§¦¨
dkepg xplíéðôa,ziad jeza ±åjk xg`dàéöBädnewna dgipde ¦§¦§¦¨

,ziad gzt lr.íeìk äNò àì,dzrneàîìLa úøîà éàyä÷ìãä Ÿ¨¨§¦¨§©¦§¨¨©§¨¨
,äåöî äNBòok m`BîB÷îa ä÷ìãäie`xd,ïðéòadevnd ixdy ¨¦§¨©§¨¨¦§¨¦©

e ,dwlcdd mvr `idéëä íeMîe`ived jk xg`e mipta wilcnd ¦¨¦
,ueglúøîà éà àlà .íeìk äNò àìyéànà ,äåöî äNBò äçpä Ÿ¨¨§¤¨¦¨§©©¨¨¨¦§¨©©

,íeìk àìå äNò àì.z`f miiwe ,enewna dgpda devnd xwir ixde Ÿ¨¨§Ÿ§
:`xnbd dgecénð íúäepi` ,devn dyer dgpd m` s` ,my mb ± ¨¨©¦

y meyn ,jka ezevn `veid÷ìãàc àeä BkøBöì ,øîBà àeä äàBøä̈¤¥§§§©§§¨
,dkepg xpl uega dgipd eikxv xnby xg`e ,eziaa dxe`l ynzydl

.qpl meqxt oi`y oeik ,ezaeg ici `vei epi` okle
:wtqd zhyet `xnbd,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§ª©¤¥¦
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zay(iyiy meil)

úéLLò,dwlcdl ynynd lecb zikekf ilk ±Ldkepg xp da wilcd £¨¦¤
e ,zay axraúaL éàöBîì ,Blek íBiä ìk úëìBäå ú÷ìBc äúéä̈§¨¤¤§¤¤¨©§¨¥©¨

,dkepg xp da wilcdl `a m`d÷éìãîe ,daëîef dlil zevnl. §©¨©§¦¨
,dzrneøétL ,äåöî äNBò ä÷ìãä àîìLa úøîà éàoi`y oaen - ¦¨§©¦§¨¨©§¨¨¨¦§¨©¦

,dycg dgpd zeyrl jixvéàä ,äåöî äNBò äçpä úøîà éà àlà¤¨¦¨§©©¨¨¨¦§¨©
xn`y dn ±,d÷éìãîe daëî`lde ,jka ic ike ,dywdaëî §©¨©§¦¨§©¨

déì éòaéî ,d÷éìãîe dçépîe däéaâîe.xnel iel oa ryedi iaxl ©§¦¨©¦¨©§¦¨¦¨¥¥
ïðéëøáî à÷cî ,ãBòådwlcdd mceweðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà' §¦§¨§¨§¦©£¤¦§¨§¦§¨§¦¨

,äåöî äNBò ä÷ìãä dpéî òîL ,'äkeðç ìL øð ÷éìãäìeli`y §©§¦¥¤£¨§©¦¨©§¨¨¨¦§¨
zgpd zrya 'dkepg ly xp gipdl' jxal mikixv epiid ,xwird dgpd

ok` :`xnbd dwiqn .enewna xpddpéî òîL.devn dyer dwlcdy §©¦¨
:devn dyer dwlcdy jkn dlerd oic yecig zpiivn `xnbd

,äåöî äNBò ä÷ìãä ïðéøîàc àzLäåm`äèBL Løç d÷éìãä §©§¨§¨§¦©©§¨¨¨¦§¨¦§¦¨¥¥¤
,ïè÷å,devna aiegnd dgipdy s`.íeìk àìå äNò àìmpn`äMà §¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§¦¨

,ä÷éìãî éàcåk ,devnd zaeg ici mixg` d`iveneéaø øîàc ©©©§¦¨§¨©©¦
,äkeðç øða úBáéiç íéLð ,éåì ïa òLBäélkn od zexehty s` §ª©¤¥¦¨¦©¨§¥£¨

iptn ,`nxb onfdy dyr zevn,ñpä BúBàa eéä ïä óàLly ¤©¥¨§©¥
lraz z`yipd dleza lky exfb mipeeidy ,mipeeid icin dlvdd

.xyl dligz
:dkepg xpa gxe` aeiga dpc `xnbdéàðñëà ,úLL áø øîà± ¨©©¥¤©§§©

mixg` ziaa gx`znd,äkeðç øða áéiçzwlcda ezaeg `vei oi`e ©¨§¥£¨
.ziad lra

áø éa àðéåä ék Léøî ,àøéæ éaø øîà[izexga inia] dligza ± ¨©©¦¥¨¥¥¦£¦¨¥©
,izeax lv` cnel iziidykàæétLeà éãäa éèéøôa àðôzzLî± ¦§©©§¨¦§¦¥©£¥§¦¨

jke ,onya enr szzydl ick ize` gx`nl zehext dnk ozep iziid
,dkepg xp ezwlcda izaeg ici iz`viàúzéà éáéñðc øúaxg` ± ¨©¦§¦¦¦§¨

,xg` lv` gx`zn iziid minrtle ,dy` iz`ypyàðéîà,izxn` ± £¦¨
àðëéøö àì éàcå àzLä,ziad lra mr szzydléìò é÷éìãî à÷c ©§¨©©Ÿ§¦§¨§¨©§¦¦£©

éàúéa Bâa.dwlcdd zaeg dfa ip` `veie ,iziaa ixear miwilcny ± §¥©
:xpl xzeia xgaen ony dfi` zx`an `xnbdïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤

,øçáenä ïî úéæ ïîLå ,øpì ïéôé ïlek íéðîMä ìk ,éåìokle ¥¦¨©§¨¦¨¨¦©¥§¤¤©¦¦©§¨
.zif onya dkepg xp wilci xcdnd

éîLîeLc àçLnà øî øcäî äåä Léøî ,ééaà øîàdid dligza ± ¨©©©¥¥¥£¨§©©©©¦§¨§§§¥
,oineyney onya dkepg xp wilcdl xfgn [dax] ixenéàä ,øîà̈©©

éLîéôè déøBäð C.zif onyk xdn dlk epi`e onf xzei jynp exe` ± §¦§¥§¥
éåì ïa òLBäé éaøc àäì dì òîLc ïåék,xgaend `ed zif onyy ¥¨§¨©¨§¨§©¦§ª©¤¥¦

àúéæc àçLnà øcäî,zif ony ±éôè déøBäð ìéìö éàä ,øîà± §©©©¦§¨§¥¨¨©©§¦§¥§¥
.xzei xi`ne lelv exe`

jk eicd zpkd jxc .dnec xn`n `xnbd d`ian mcewd xn`nd ab`
,dnecke wlec xp lr eze` miteky ici lr zikekf ilk mipyrn ,`ed
dze` milabne ,ea dwacy zixexgyd z` micxbn f`e ,xigyny cr
jeza dze` mignne ,yaiizdl dnga dze` migipne ,ony hrn mr

.eicd ipnnq x`yïéôé íéðîMä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©§¨¦¨¦
ìzpkd.øçáenä ïî úéæ ïîLå ,Béc §§§¤¤©¦¦©§¨

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàxzeia xgaen zif ony m`dìaâìea ¦©§¨§§©¥
,zixexgyd z`Bàxzeia xgaen `edyïMòì.zikekfd ilk z` ea §©¥
:`xnbd zhyetáø éðúc ,òîL àzíéðîMä ìk ,àøèeæ øa ìàeîL ¨§©§¨¥©§¥©§¨¨©§¨¦

.ïMòì ïéa ìaâì ïéa ,øçáenä ïî úéæ ïîLå ,Bécì ïéôé̈¦©§§¤¤©¦¦©§¨¥§©¥¥§©¥
:zwleg drcïéôé íéðLòä ìk ,éëä éðúî àøèeæ øa ìàeîL áø©§¥©§¨©§¥¨¦¨¨£¨¦¨¦

.øçáenä ïî úéæ ïîLå ,Bécìwx xzeia xgaen zif ony eixacle ©§§¤¤©¦¦©§¨
.oyrl

:eic zpkd oiprl ztqep `xninïéôøOä ìk ,àðeä áø øîàineb ± ¨©©¨¨©§¨¦
,urd on `veidì ïéôézpkdóøNe ,Bécurn `veidäôé óè÷ ¨¦©§§¨§¨¨¤

.ílekî¦¨
:dkepg xp zkxaa oecl zxaer `xnbdøîà éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©

éøö äkeðç ìL øð ÷éìãnä ,áøCøáì C.dwlcdd mcew ©©©§¦¥¤£¨¨¦§¨¥
,øîà äéîøé áøåmbäàBøäd`exe weya xaerd ±äkeðç ìL øð §©¦§§¨¨©¨¤¥¤£¨

,eziaa dkepg xp wilcd `le ,zexvgd zg`aéøöCøáì C.ezii`x lr ¨¦§¨¥
:mikxan zekxa el` zx`an `xnbdïBLàø íBé ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¦

,íézL Cøáî äàBøä,'epiigdy' zkxae ,'miqip dyry' zkxa ¨¤§¨¥§©¦
ìL Cøáî ÷éìãîeL,'dkepg ly xp wilcdl' zkxa siqeny ,zekxa ©§¦§¨¥¨Ÿ

ïàkî[ipy mein-].úçà Cøáî äàBøå ,íézL Cøáî ÷éìãî ,Cìéàå ¦¨§¥©©§¦§¨¥§©¦§¤§¨¥©©
:`xnbd zxxanéàîdkxa efi` ±èòîîdaiyn .jli`e ipy mein ©§©¥

:`xnbdèòîîzkxaïîæ:`xnbd zl`ey .epiigdy ±èeòîéðåzkxa §©¥§©§¦§
ñð:`xnbd daiyn .miqip dyry ±,déúéà éîBé ìk ñðmei lkay ¥¥¨¥¦¥

,df meiay qpd lr mei lka jxal jixve ,qp ici lr jtdn ewilcd
epribd onfd zligzl epribdyny ,mei lk jxal jiiy oi` onf la`

.minid lkl
:dpey`xd dkxad gqep zxxan `xnbd.Cøáî éàî:`xnbd daiyn ©§¨¥

.'äkeðç ìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà' Cøáî§¨¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤£¨
:`xnbd zl`eyeðeö ïëéäåe ,dxeza z`f.`id minkg zpwz wx `ld §¥¨¦¨
:`xnbd daiynøîà àéåà áøcnlp ieeivdîaezkd(`i fi mixac)àl' ©©§¨¨©¥Ÿ

øeñúlewa renyl aezkd xidfdy ,'ebe 'Ll EciBi xW` xaCd on ¨¦©¨¨£¤©¦§
.minkgøîà äéîçð áøaezkdn cnlp ieeivd(f al mixac)éáà ìàL'E ©§¤§¨¨©§©¨¦

éð÷æ ,Eãbéå,'Cì eøîàéå Eel` 'jipwf'e ,mi`iapd el` 'jia`'e §©¥§§¥¤§Ÿ§¨
.mlewa renyl daegd z` aezkd cnlne ,minkgd

jk lr dywn `xnbd ,mikxan opaxc devn lr mby micnl ep`vnp
:i`nc zyxtd oicnáéúî[dywd±],íøîò áødpyna epipyi`nc) ¥¦©©§¨

(c"n `"t,xenb lah znerl i`nca minkg eliwdy zelewéàîcä± ©§©
,i`nc ly mgl xkkBa ïéáøòî.oinegz iaexire zexivg iaexir §¨§¦

Ba ïéôzzLîe.ze`ean iteziyåeze` milke`e mixaer m`ïéëøáî ¦§©§¦§§¨§¦
åéìò.`ivend zkxaåéìò ïéðnæîe.oenifd zkxa eilr mikxane ± ¨¨§©§¦¨¨

BúBà ïéLéøôîeyixtndyk s` ,[zexyrn ,epnn-]å .íBøòok ©§¦¦¨§
eze` oiyixtnúBLîMä ïéa.zay axr ly ¥©§¨

:eziiyew mxnr ax miiqn,äëøa éòa ïðaøcî ìk úøîà éàåm`e §¦¨§©Ÿ¦§©¨¨¨¥§¨¨
,mikxan i`ncn zexyrn zyxtd lr mb okéà÷ ék àëä̈¨¦¨¥

[cneryk-]ïðéòa àäå ,Cøáî éëéä ,íBøòdkxal jixv ixde ±äéäå' ¨¥¦§¨¥§¨¨¦©§¨¨
éðçî,LBã÷ E'xaC zexr La d`xi `le(eh bk mixac)'xaC' zaize , ©£¤¨§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨¨¨

,dexr cbp exn`l xeq` myd zxkfd ly xeaic s`y zcnlnàkéìå§¥¨
opaxcn devny oeiky gxkda `l` .mexr cneryk miiwzn `l dfe ±
xp zwlcd zevn lr mikxan ok m` recne ,dilr mikxan oi` `id

.dkepg
:`xnbd zvxzníäéøáãc éàcå ,ééaà øîàminkg epwizy devn ± ¨©©©¥©©§¦§¥¤

,dkepg xp zevn oebk ,ze`ceea,äëøa éòala`,íäéøáãc ÷ôñoebk ¨¥§¨¨¨¥§¦§¥¤
`l `ny wtq zngn wx epnn yixtdl minkg epwiz `ly ,i`nc

,eizexyrn eilra epnn eyixtd.äëøa éòa àìŸ¨¥§¨¨
:iia` ly evexiz lr dywn `xnbdéðL áBè íBé àäåminkg epwizy §¨¥¦

,milyexin miwegxd zenewna ea bedplàeä íäéøác ÷ôñc- ¦§¥¦§¥¤
izn el` zenewna mixcl reci oi`y ,wtq zngn `l` dpi` ezpwzy

,yceg y`x z` oic zia eraw,äëøa éòáe,qekd lr ea miycwny ¨¥§¨¨
.'mipnfde l`xyi ycwn' mikxane

:`xnbd zvxzníúä,yeciwa minkg eaiig ipy aeh meia my ±ék ¨¨¦
da éìeæìéæì àìc éëéäzeyrle legk ea bedpl ea elflfi `ly ick ± ¥¦§Ÿ§¦§¥¨

`l mdixacc wtq x`ya la` ,[ea miycwn oi`y oeik] zek`ln
.dkxa epwiz

:i`ncn dyxtd lr mikxan oi` recn xg` uexiz,øîà àáøzn`a ¨¨¨©
meia miycwn okle ,dkxa dkixv wtqd zngn depwizy devn s`

y meyn ,dkxan dxeht i`nc zyxtdy `l` ,ipy aehénò áBø©¥
,ïä ïéøOòî õøàäexingdy `xneg `l` dxenb devn dpi`e ¨¨¤§©§¦¥

.minkg
:migzt ipy el yiy inl dkepg xp zwlcda dpc `xnbdáø øîà̈©©

dì LiL øöç àðeädkezay zial yiy ±íéçúô éðL,xvgläëéøö ¨¨¥¤¤¨§¥§¨¦§¦¨
úBøð ézL:`ax siqen .migztd ipya wilcdl jixv ziaa xcd ± §¥¥

ïøîà àì ,àáø (øîàå)mdipya wilcdl jixvyàlàmdykézMî §¨©¨¨Ÿ£©¨¤¨¦§¥
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קכט ezny in` cenr bk sc ± iyily wxtzekxa

úéLLò.f"rlA ,zikEkf lW lFcB ilM`"pxhpl:ú÷ìBc.dMEpg zevnl DwilcdW £¨¦§¦¨¤§¦§©©¤¤¤¦§¦¨§¦§©£¨
y"rA:ed÷éìãî.dliNd zevnl:ñpä BúBàa eéä.zFlEzA lM lr mipeei ExfBW §©§¦¨§¦§©©©§¨¨§©¥¤¨§§¨¦©¨§

zF`EUPdlrAidlxqthlqPd dUrp dX` ci lre ,dNgY:éàðñëà.gxF`:øúa ©§§¦¨¥§©§©§¦¨§©©¦¨©£¨©¥©§§©¥©¨©
éáéñðc.dxFY cFnll i`pqk` iziidW minrtE:éìò.iliaWA:éàúéa Bâa.iziaA:CeLî ¦§¦¦§¨¦¤¨¦¦©§§©¦§¨£©¦§¦¦§¥©§¥¦¨
déøBäð.xdnn Fpi`zFlklzif onWM:ìéìö §¥¥§©¥¦§§¤¤©¦§¦
déøBäð.xi`nE lElv:ìaâì.iz`vnaEWzA' §¥¨¥¦§©¥¨¨¦¦§
ipF`BdoipXrOW :'oWrA zikEkf ilMzif onW ©§¦¤§©§¦§¦§¦§¤¤¤¤©¦

,xigWOW crxxFbeixExgXdonW FA ozFpe ' ©¤©§¦§¥©©£¦§¥¤¤
FWAiinE FA lAbnE ,`rniwdgnnE ,dOgA ¦§¨§©¥§©§©©¨§©¤

FiCd KFzl FzF`:ïMòì.ziWixtcM inp:óøN. §©§§©¥©¦§¦§¦¦¨¨
`nFB:óè÷.l"iipextEp`W FnM ,xri lW ¤§¨¤©©§¤¨

sxU lXn miUFr:äàBøä.wEXA xaFrd ¦¦¤¨¨¨¤¨¥©
cg`A d`FxemWA iz`vnE .wlFC zFxvgd §¤§©©©£¥¥¨¨¦§¥

EpiAx mXn xn`W ,dcEdi oA wgvi EpiAx©¥¦§¨¤§¨¤¨©¦¥©¥
`NW inl `N` Ff dkxA dwwfEd `lC ,awri©£Ÿ§Ÿ§§¨§¨¨¤¨§¦¤Ÿ

'pitqA aWFil F` ,oiicr FziaA wilcd:äàBøä ¦§¦§¥£©¦§¥¦§¦¨¨¤
íézL Cøáî.."EpiigdW"e "miQp dUrW" §¨¥§©¦¤¨¨¦¦§¤¤¡¨

wilc` `l `dC - "wilcdl" Kxal eilr oi`W¤¥¨¨§¨¥§©§¦§¨¨©§¦
Edi`:èòîî éàî.Ffi` ,mini x`WA wilcOd ¦©§©¥©©§¦¦§¨¨¦¥

onhrnn ylXd:déúéà éîBé ìk.lM ixdW ¦©¨Ÿ§©¥¨¥¦¥¤£¥¨
onf la` .KRd on Ewilcd dpnWEpriBdXn §Ÿ¨¦§¦¦©©£¨§©¦¤¦¦¨

zlgzdlEpriBd onf:ïëéäeðeö.e`l `d §©§¨©§©¦¦¨¥¨¦¨¨¨
mdixaCn `N` ,`id `ziixF`C:øeñú àl"î. §©§¨¦¤¨¦¦§¥¤¦Ÿ¨
'ebe "Ll EciBi xW` xaCd on:Ba ïéáøòî. ¦©¨¨£¤©¦§§¨§¦

oinEgzE zFxvg iaExir:Ba ïéôzzLî.,iFanA ¥¥£¥§¦¦§©§¦§¨
ipr dede Diqkpl xwtn irA i`Cifge.Dil §¦¨¥©§©§¦§¥©£¨¨¦©£¦¥

KMld .i`nC miIprd z` oilik`n :opzcM§¦§©©£¦¦¤¨£¦¦§©¦§¨
DiciC aEWg:åéìò ïéëøáîe."`ivFOd": ¨¦¥§¨§¦¨¨©¦
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miign i`c .`pyil i`da xn`w jkl ,eia`

mya z"x xne`e ."dea` iac" xninl dil ded

ia` m` ,daezk oiazekyky :l`eny epiax

,"dea` ian dil zlrpdc" oiazek ± miign dlkd

."`yp ian dil zlrpdc" oiazek ± zn xak m`e

ia" xn`wc ogky` miign 'it`c '`xp `"ayxle

"jiygdy in" wxta "`yp).epw sc onwl:(iel

iac `labl digky` `iig xa `ped axc dixa

dea` `z` ,dia yha dixezl itqe liabwc `yp

dvxi xy`k daezka aezkl lekie 'ek digky`:

äøæâ± zay eh` h"eimipny lka :z"`e

eh` h"ei xefbp zaya oda oiwilcn oi`y

dtixy onya oiwilcn oi` :opz 'ipznae .zay

l"ie ± !oiwilcn mipny x`yac rnyn .h"eia

,dliztd xg` oikynp oi`c oeikc mipny x`yac

`hiytc ,zaya ixyinl iz` `l h"eia ixy ik

ony la` .dhi `ny oda xfbinl `ki`c `ed

iz`e ,irhnl `ki` ± h"eia ixy i` ,dtixy

itl .dliztd xg` jynpc oeik zaya ixynl

eilr devny jeznc `nrhc mlerl heyt epi`y

:xfril` x"d dywd .dhi `ny dxfb etxeyl

eh` h"ei dxfb" `nrhc dax yxtn `kdc

onwle ,"zay):ck sc(."ecal `ed"c `xwn witn

,`ax ied onwl k"rc :l`eny epiax el aiyde

el aiyn ixdy .dax `kde ,iia` xg` `edy

.exiag `cqg ax dilr bilt mbe ,ecinlz iia`

dzrn `l`" iia` `kd jixt i`n :dyw j`

oi`c onwl witn diteb `ede ,"ixzyil h"eia

!"ezaya zay zler"n dtixy onya oiwilcn

i`n` iniiw `l onwl `axe iia`c :yxtl d`xpe

oitxey oi`y itl oiwilcn oi` h"n" xn`wc

eh` dnexz] dxfb i`d edl zile ,"h"eia miycw

oitxey oi`y l"pn iyextl iniiw `l` .[miycw

`l` :ikd yxtn `"ayxe .aeh meia miycw

`nlya zxn` i` ,ixzyil aeh meia dzrn

itl `nrhe ± zay axra lgy aeh meia ixiinc

ax dl iwenck ,aeh meia miycw oitxey oi`y

oi`c `nrh zxn`y oeik `l` .xity ± `cqg

`l` !`ed `pixg` `nrh h"eiac oeik ?`kd ipzinl h"ei jiiy dn `dc ,h"eia miycw oitxey oi`y itl oiwilcn oi` aeh meiac iyextl ivn `l `zyd ,dhi `ny dxifb ± zaya oiwilcn

m`e .iia`c` iia`c dyw `le ,ixzyil h"eia dywi `ly xg` oipra yxtl yiy rnync ,"dzrn `l`" `pyil ayiizn f"tle ?h"eia jiiy dhi i`ne ,dhi `ny inp h"eiac yxtl jixv

!dxfbl dxfb xefbpe mewip op`e dxfb dteb `id :xn`w oiwxit yixae .dxfbl dxfb opixfbc xaq k"` ,dhi `ny ± diteb zaye ,zay eh` h"ei dax xfb `kdc :xn`z
`le
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ïéáLBé íéiðò eäé àlL Y íéiðò ìehéa éðtîe:ïéønLîe ¦§¥¦£¦¦¤Ÿ§£¦¦§¦§©§¦
çépî åéLëò"á"äòáãLç éðtîe ."äàteéäé àlL Y ©§¨©¦©¥¨¦§¥£¨¤Ÿ¦§

äàt çépä àlL íãàì äøàî àáz :íéøîBà ïéáLå ïéøáBò§¦§¨¦§¦¨Ÿ§¥¨§¨¨¤Ÿ¦¦©¥¨
.eäãNaíeMîeìa" íeMî åàì eälek ehà ."älëú ìa" §¨¥¦©§©¤©§¨¦©

÷çöé áø øîà .ïéànøä éðtî :àáø øîà ?eäðéð "älëz§©¤¦§¨©¨¨¦§¥¨©¨¦¨©©¦§¨
äôéãø øaø"à'áì äìBò Y úBit éðL dì LiL øð :àðeä ©§¦¨¨¥¤¥¨§¥¦¨§

ïîL äøò÷ àìéî :àáø øîà .íãà éðadôéwäå,úBìéút §¥¨¨¨©¨¨¦¥§¨¨¤¤§¦¦¨§¦
äéìò äôk àì ,íãà éða änëì äìBò Y éìk äéìò äôk̈¨¨¤¨§¦¨§©¨§¥¨¨Ÿ¨¨¨¤¨
.äìBò äðéà éîð ãçàì eléôàå ,äøeãî ïéîk dàNò Y éìk§¦£¨¨§¦§¨©£¦§¤¨©¦¥¨¨
Búéa øð Y äkeðç øðå Búéa øð :éì àèéLt ,àáø øîà£©¨¨§¦¨¦¥¥§¥£¨¥¥

éãòøð Y íBiä Lecé÷å Búéa øð .Búéa íBìL íeMî ,ó ¨¦¦§¥¥¥§¦©¥
éãò BúéaLecé÷å äkeðç øð :àáø éòa .Búéa íBìL íeMî ,ó ¥¨¦¦§¥¨¥¨¨¥£¨§¦

éãò íBiä Lecé÷ ?eäî íBiäøð :àîìéc Bà ,øéãúc Y ó ©©¦©¨¦§¨¦¦§¨¥
éãò äkeðçøúa ?àqéð éîåñøt íeMî ,óàéòaàcøãä £¨¨¦¦©§Ÿ¥¦¨¨©§¦©£¨£©

éãò äkeðç øð :dèLtáø øîà .àñéð éîåñøt íeMî ,ó §©¨¥£¨¨¦¦©§Ÿ¥¦¨¨©©
:àðeäøéäæä ,íéîëç éãéîìz íéða déì ïééåä Y øða ìéâøä ¨¨¨¦§¥¨§©¥¨¦©§¦¥£¨¦¦§¦

äëBæ Y úéöéöa øéäæä ,äàð äøéãì äëBæ Y äæeæîaúélèì ¦§¨¤§¦¨¨¨¦§¦§¦¦¤§©¦
àðeä áø .ïéé éaøb àlîîe äëBæ íBiä Lecé÷a øéäæä ,äàð̈¨¦§¦§¦©¤§©¥©§¥©¦©¨

éìç äåäc ìéâø äåäàæç ,àøbð ïéáà éaøc àçútà éðúå ó £¨¨¦©£¨¨¥§¨¥©¦§¨§©¦¨¦©¨¨£¨
ìéâø äåäcéâøLaé÷ôð éáøáø éøáb éøz :øîà ,àáeè ©£¨¨¦¦§¨¥¨£©§¥©§¥©§¨¥¨§¦

.ïéáà øa àéiç áøå ïéáà øa éãéà áø eäéépéî é÷ôð .àëäî¥¨¨¨§¦¦©§©¦¦©¨¦§©¦¨©¨¦
éìç äåäc ìéâø äåä àcñç áøàLð éáã àçúétà éðúå ó ©¦§¨£¨¨¦©£¨¨¥§¨¥©¦§¨§¥¨¨

àøáb :øîà ,àáeè éâøLa ìéâø äåäc àæç ,éáæéL áøc§©¥§¦£¨©£¨¨¦¦¦¨¥¨£©©§¨
óñBé áøc eäúéác .éáæéL áø eäéépéî ÷ôð .àëäî ÷ôð àaø©¨¨©¥¨¨§©¦©§©¥§¦§¥§§©¥

úåääøçàîú÷ìãîeàéðz :óñBé áø dì øîà ,dìàì" £©§©£¨©§§¨¨¨©¨©¥©§¨Ÿ
LéîéíîBé ïðòä ãenòãenòåãenòL ãnìî "äìéì Làä ¨¦©¤¨¨¨§©¨¥¨§¨§©¥¤©

ãeîòì íéìLî Làä ãenòå ,Làä ãeîòì íéìLî ïðò̈¨©§¦§©¨¥§©¨¥©§¦§©
.ïðòääøáñ,dîåã÷àì,àðéðz :àáñ àeää dì øîà ¤¨¨§©¨§©§Ÿ¨£©¨©¨¨¨¥¨

.øçàé àlLå íéc÷é àlL ãáìáeïðaø íéçøc :àáø øîà ¦§©¤Ÿ©§¦§¤Ÿ§©¥£©¨¨§¨¥©¨©
ïðaø ïéða déì eåä Y,àúååðúç déì eåä Y ïðaø øé÷åîc ¨¥§¦©¨©§Ÿ¦©¨©¨¥£¨§¨¨

ïðaø,ìéçãcY àeä éëä øa åàì éàå ,ïðaøî àáøeö éåä déôeb àeä Y ïðaøîïòîzLîdéléî ©¨©§¨¥¥©¨¨¥¨¥§¨¥©¨©§¦¨©¨¦¦§©§¨¦¥
àáøeök:äaø øîà ?äôéøN ïîL éàî .'eëå "äôéøN ïîLa àìå" .ïðaøîäîeøz ìL ïîL §§¨¥©¨¨§Ÿ§¤¤§¥¨§©¤¤§¥¨¨©©¨¤¤¤§¨

.äàîèpLìéàBä Y äôéøN ïîL dì eø÷ éànàåäôéøNìåúaMáe .ãîBòè"îCBzî Y àì ¤¦§§¨§©©¨¨¤¤§¥¨¦§¦§¥¨¥©©¨¨¦
åéìò äåönL,åøòáì.ähé ànL äøæbì"àè"åéa ,äzòî àlà :ééaà!éøzLéì:ïðz änlàïéà ¤¦§¨¨¨§©£Ÿ§¥¨¤¨©¤©©¥¤¨¥©¨§¦§§¦©¨¨§©¥

äøæb Y !è"åéa äôéøN ïîLa ïé÷éìãîàì Y "ähé ànL"ì :øîà àcñç áø .úaL ehà è"é ©§¦¦§¤¤§¥¨§§¥¨©©¨©¦§¨£©§¤¨©¤¨
úBéäì ìçL è"åéa àëä ,àlà .ïðéLééçù"òéðú÷cî àäå ,è"åéa íéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôì ,ïðé÷ñò ¨§¦©¤¨¨¨§¤¨¦§¨§¦©§¦¤¥§¦¨¨¦§§¨¦§¨¨¥

!'é÷ñò è"åéa åàì àLéøc ììkî "è"åéa äôéøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà" àôéñø"à:àøeqî àðéðç ¥¨¥©§¦¦§¤¤§¥¨§¦§¨§¥¨¨§¨§¦£¦¨¦¨
.è"åéa íéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôì Y è"åéa äôéøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà íòh äî :øîà÷ "íòh äî"©©©¨¨©©©©¥©§¦¦§¤¤§¥¨§§¦¤¥§¦¨¨¦§
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שבת.  פרק שני - במה מדליקין דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

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

:ipyd mrhdïéønLîe ïéáLBé íéiðò eäé àlL ,íéiðò ìehéa éðtîe¦§¥¦£¦¦¤Ÿ§£¦¦§¦§©§¦
ile` ,xivwd onf lk dcyd gzta mipiznne ±ìòa çépî åéLëò©§¨©¦©©©

.äàt úéaäxryl miiprd mileki xivwd seqa gipdl jixvy oeik j` ©©¦¥¨
.xivwd onf lk milhazn mpi`e ,dpgipi eay onfd z`

:iyilyd mrhdeéäé àlL ,ãLç éðtîedïéáLå ïéøáBòdcyl jenq ¦§¥£¨¤Ÿ¦§§¦§¨¦
mircei mpi`e ,d`t gipn epi`y mi`exe ,xivwd miiqny drya]

r edehwle ,mcew gipd xaky[xivwd xnb mcew miipàáz ,íéøîBà§¦¨Ÿ
äøàî[dllw-].eäãNa äàt çépä àlL íãàì §¥¨¨¨¨¤Ÿ¦¦©¥¨§¨¥

:iriaxd mrhdíeMîexn`py,'älëz ìa'gipdl jixvy eyexity ¦©§©¤
.dxivwd ielik zrya d`t

:`ziixad dhxity iriaxd mrhd lr ddnz `xnbdeälek eèà± ¨§
minrhd lk ike,eäðéð 'älëz ìa' íeMî åàìlk `ld ,xnelk ¨¦©§©¤¦§

dxezd dzeiv zn`a recn x`al exn`p mincewd minrhd zyly
mrh cer `ziixad dtiqed dne ,`weec ielik zrya d`t gipdl

.'dlkz la meyne'
:`xnbd zx`an,àáø øîà,iriaxd mrha `ziixad zpeekéðtî ¨©¨¨¦§¥

,ïéànøäxak mixne`e ,d`t migipn mpi`e 'dlkz la' lr mixaerd ¨©¨¦
seqa gipdl jixvy oeik j` ,miipr edehwle xivwd zligza epgpd

.zenxl mileki oi` xivwd
yiy in okle ,zeixad cygl dxez dyygy epcnl iyilyd mrhdne

.cygd iptn ,mdipya dkepg xp wilcdl jixv migzt ipy el
[dliztde onyd mipzip mday milkd-] zexpd eid `xnbd onfa
it' `xwpe] awp did ieqikd cvae ,ieqika miqekne qxgn miieyr
.dlrnly awpdn `vei dy`x dide ,dliztd z` ea qipkdl ['xpd

v ipya miawp ipy el yiy xp oica dpc `xnbdzqpkdl ieqikd ici
:zeliztéðL dì LiL øð ,àðeä áø øîà äôéãø øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¦¨¨©©¨¥¤¤¨§¥

,úBiôe ,dkepg xpl owilcdl zelizt izy da ozil lekiäìBò ¦¨
dwlcddì,íãà éða éðLcg` lkl xp miwilcny oixcdnl xnelk ¦§¥§¥¨¨

.cg` xpa zegpen zeliztd izyy s` ,ziad ipan
:sqep oicäøò÷ àléî ,àáø øîàadôéwäå ,ïîLdizeptc aiaq ¨©¨¨¦¥§¨¨¤¤§¦¦¨

a,úBìéútm`äéìò äôk[dxrwd lr-]éìkzeadlydn rpend §¦¨¨¨¤¨§¦
,eicgi xagzdläìBòdwlcddíãà éða änëìzeliztd xtqnk ¨§©¨§¥¨¨

m` la` ,[a xeiv] da ozpy,äøeãî ïéîk dàNò ,éìk äéìò äôk àìŸ¨¨¨¤¨§¦£¨¨§¦§¨
,rvn`a zg` y` ziyrpe eicgi zexagzn zeadlydy oeikeléôàå©£¦

ìmc`,äìBò dðéà énð ãçàxpl dnec dpi`e `id dxecny oeik §¤¨©¦¥¨¨
.[b xeiv]

ipic cera dpc ok ab`e ,zeevn x`yl dkepg xp znicwa dpc `xnbd
:zeevna dnicwàèéLt ,àáø øîàheyt ±,éìaxra cnerd mc`y ¨©¨¨§¦¨¦

wilcdl eilre ,dkepg ly zayBúéa øðz` xi`dl zay ly xp ± ¥¥
,ezia,äkeðç øðå,cg` xp zepwl `l` zern el oi`e ipr `edeøð §¥£¨¥

éãò Búéaó,dkepg xpnL íeMî,Búéa íBìoi` zay xp icrlay ¥¨¦¦§¥
.jyega ayil mixrhvn ziad ipay ,ziaa mely

zevn eiptl yi :`axl heyty ipy oice ,Búéa øðzevníBiä Lecé÷ ¥¥¦©
,mdipyl zern el oi`e ,oiid lr zayaéãò Búéa øðíBìL íeMî ,ó ¥¥¨¦¦§

.Búéa¥
éòawtzqd ±,àáøzevn eiptl yie ,äkeðç øðzevníBiä Lecé÷ ¨¥¨¨¥£¨¦©

,mdipyl zern el oi`e ,zaya,eäîm`déãò íBiä Lecé÷ómeyn ©¦©¨¦
øéãúcxicz ,xicz epi`ye xiczy `ed llkde ,dkepg xpn xzei §¨¦

mcew(.ht migaf),àîìéc Bà`ny e` ±éãò äkeðç øðíeMî ,ó ¦§¨¥£¨¨¦¦
.àqéð éîeñøt¦§¥¦¨

:`xnbd zxne`dèLt øãä àéòaàc øúaxfg `ax wtzqpy xg` ± ¨©§¦©§¨£©©§¨
,wtqd hyteéãò äkeðç øð.àqéð éîeñøt íeMî ,ó ¥£¨¨¦¦¦§¥¦¨

d`ian ok ab`e ,dkepg xpa libxd ly exkya xn`n d`ian `xnbd
:zetqep zeevna mixidfd ly mxkyøpa ìéâøä ,àðeä áø øîà± ¨©©¨¨¨¦©¥

,dkepg xpe zay xp zwlcda xidfddéì ïééåäel eidi ±éãéîìz íéða ¨§¨¥¨¦©§¦¥
.íéîëçe,äàð äøéãì äëBæ ,äæeæna øéäfäe .dcn cbpk dcnøéäfä £¨¦©¨¦©§¨¤§¦¨¨¨©¨¦

äàð úélèì äëBæ ,úéöévae .ziviv zevn da miiwl lkeiyøéäfä ©¦¦¤§©¦¨¨©¨¦

éáøb àlîîe äëBæ ,íBiä Lecé÷a[zeiag±].ïéé §¦©¤§©¥©§¥©¦
`ped ax ly exn`n oda miiwzdy zecaer izy d`ian `xnbd

:xpa libxd oipraéìç äåäc ìéâø äåä àðeä áøàçúétà éðúå ó ©¨£¨¨¦©£¨¨¦§¨¥©¦§¨
àøbð ïéáà éaøcxnelk] xearl aeye xearl libx did `ped ax - §©¦¨¦©¨¨

,xbpd oia` iax ly egzt lr [cinz xaer didéâøLa ìéâø äåäc àæç£¨©£¨¨¦¦§¨¥
àáeè.zay ceakl zexp zeaxdl libx oia` iaxy `ped ax d`x ± ¨
øîà,`ped axàëäî é÷ôð éáøáø éøáb éøzmilecb miyp` ipy ± ¨©§¥©§¥©§§¥¨§¦¥¨¨

ok`e ,df zian e`vieäéépéî é÷ôð[ezy`e oia` iaxn] mdn e`vi ± ¥¨§¦¦©§
mde ,milecb mipa ipy.ïéáà øa àéiç áøå ,ïéáà øa éãéà áø©¦¦©¨¦§©¦¨©¨¦

:sqep dyrnéìç äåäc ìéâø äåä àcñç áøtà éðúå óéác àçúé ©¦§¨£¨¨¦©£¨¨¦§¨¥©¦§¨§¥
àLðeia` zia gzt lr xearl libx did `cqg ax ±àæç ,éáæéL áøc ¨¨§©¦§¥£¨

àáeè éâøLa ìéâø äåäczeaxdl libx iafiy ax ly eia`y d`x ± ©£¨¨¦¦§¨¥¨
.zay ceakl zexpøîà,`cqg axàëäî ÷ôð àaø àøábmc` ± ¨©©§¨©¨¨©¥¨¨

ok`e ,df zian `vi lecb.éáæéL áø eäéépéî ÷ôð ¥§©¦©§©¦§¥
:zay zexp zwlcd onf lr cnlnd dyrn d`ian `xnbdeäúéác§¦§

dì ú÷ìãîe äøçàî úåä óñBé áøcdzid sqei ax ly ezy` ± §©¥£©§©£¨©§¤¤¨
.dkiygl jenq zay xp wilcdl zxg`nóñBé áø dì øîà,dlra ¨©¨©¥

,àéðzxacna l`xyi ipa z` eeily mipprd iabl xn`p(ak bi zeny), ©§¨
äìéì Làä ãenòå ,íîBé ïðòä ãenò Léîé àì'weqtde ,'mrd iptl Ÿ¨¦©¤¨¨¨§©¨¥¨§¨¦§¥¨¨

mnFi mdiptl Kld 'de' ,eiptly weqta xn`p xak ixdy ,xzein©Ÿ¥¦§¥¤¨
xezi `l` ,'mdl xi`dl W` cEOrA dlile ,KxCd mzgpl opr cEOrA§©¨¨©§Ÿ¨©¤¤§©§¨§©¥§¨¦¨¤

aezkdïðò ãenòL ,ãnìîdid ,meia didy,Làä ãenòì íéìLî §©¥¤©¨¨©§¦§©¨¥
ceran `ae micwn did mdl xi`dl ick `ay y`d cenr ,xnelk

,oprd cenr wlzqde dlil dyrpy mcew meiåokLàä ãenòdidy §©¨¥
did ,dlila,ïðòä ãenòì íéìLîick `ay oprd cenry ,xnelk ©§¦§©¤¨¨

meid xi`dy mcew dlil ceran `ae micwn did ,jxcd mzegpl
`ly ,`id ux` jxc zcn ,xi`dl `ady ixd .y`d cenr wlzqde
s` ,zay zexp mb okle ,mei ceran `aie micwi `l` dlila `ai
xg`l .mei ceran mwilcdl yi ,dlila xi`dl `id mzxhny

,jk drnyydîec÷àì äøáñdaxd xpd zwlcd z` micwdl ± ¨§¨§©§¨
.dkiygl mcewàðéðz ,àáñ àeää dì øîà,ip` dpey ±ãáìáe ¨©¨©¨¨§¦¨¦§©

íéc÷é àlL,zay ceakl wilcny xkip oi` f`y ,i`cn xzeiàlLå ¤Ÿ©§¦§¤Ÿ
øçàé.i`cn xzei §©¥

`xnbd d`ian xpa libxd ly exky lr `ped ax ly exn`n ab`
:minec mixn`nïðaø íéçøc ,àáø øîà,minkg icinlz ade`d ± ¨©¨¨§¨¦©¨¨
ïéða déì eåä[mipa-]øé÷Bîc .ïðaøcaknd ±déì eåä ,ïðaø £¥§¦©¨¨§¦©¨¨£¥

àúååðúçmipzg ±ìéçãc ,ïðaø`xid ±éåä déôeb àeä ,ïðaøî ©§¨¨¨©¨¨§¨¦¥©¨¨¥¨¥
ïðaøî àaøeö.mkg cinlzl dyrp ±àeä éëä øa åàì éàåm`e ± §¨¥©¨¨§¦¨©¨¦

c `di exky ,dxeza weqrl libx epi`y ,jkl ie`x epi`ïòîzLî¦§©§¨
déìéîlkl mirnyp eidi eixacy ±kixac.ïðaøî àaøeö ¦¥§§¨¥©¨¨
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:`xnbd zxxan.'äôéøN ïîL' dì eø÷ éànàå:`xnbd daiyn §©©¨¨¤¤§¥¨
ìéàBädlik`a xeq`e,ãîBò äôéøNìå,ezlik`a elyki `ly ick ¦§¦§¥¨¥

.'dtixy ony' ede`xw okl
:zaya dtixy onya wilcdl xeqi`d mrh zxxan `xnbdúaMáe©©¨

,àì àîòè éàîexe`n zepdile ewilcdl odkl xzen `ldedaiyn . ©©£¨Ÿ
:`xnbdähé ànL äøæb ,Bøòáì åéìò äåönL CBzîzaya xpd z` ¦¤¦§¨¨¨§©£§¥¨¤¨©¤

.exeria zevn miiwl micwie ,xdn onyd xraziy ick
:`xnbd dywnäzòî àlà ,ééaà déì øîà,mrhd edfyáBè íBéa ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§

éøzLéìmeia xp zehdl xeqi` oi` ixdy ,ezwlcd zxzen `dz ± ¦§§¥
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zay(iyiy meil)

:ipyd mrhdïéønLîe ïéáLBé íéiðò eäé àlL ,íéiðò ìehéa éðtîe¦§¥¦£¦¦¤Ÿ§£¦¦§¦§©§¦
ile` ,xivwd onf lk dcyd gzta mipiznne ±ìòa çépî åéLëò©§¨©¦©©©

.äàt úéaäxryl miiprd mileki xivwd seqa gipdl jixvy oeik j` ©©¦¥¨
.xivwd onf lk milhazn mpi`e ,dpgipi eay onfd z`

:iyilyd mrhdeéäé àlL ,ãLç éðtîedïéáLå ïéøáBòdcyl jenq ¦§¥£¨¤Ÿ¦§§¦§¨¦
mircei mpi`e ,d`t gipn epi`y mi`exe ,xivwd miiqny drya]

r edehwle ,mcew gipd xaky[xivwd xnb mcew miipàáz ,íéøîBà§¦¨Ÿ
äøàî[dllw-].eäãNa äàt çépä àlL íãàì §¥¨¨¨¨¤Ÿ¦¦©¥¨§¨¥

:iriaxd mrhdíeMîexn`py,'älëz ìa'gipdl jixvy eyexity ¦©§©¤
.dxivwd ielik zrya d`t

:`ziixad dhxity iriaxd mrhd lr ddnz `xnbdeälek eèà± ¨§
minrhd lk ike,eäðéð 'älëz ìa' íeMî åàìlk `ld ,xnelk ¨¦©§©¤¦§

dxezd dzeiv zn`a recn x`al exn`p mincewd minrhd zyly
mrh cer `ziixad dtiqed dne ,`weec ielik zrya d`t gipdl

.'dlkz la meyne'
:`xnbd zx`an,àáø øîà,iriaxd mrha `ziixad zpeekéðtî ¨©¨¨¦§¥

,ïéànøäxak mixne`e ,d`t migipn mpi`e 'dlkz la' lr mixaerd ¨©¨¦
seqa gipdl jixvy oeik j` ,miipr edehwle xivwd zligza epgpd

.zenxl mileki oi` xivwd
yiy in okle ,zeixad cygl dxez dyygy epcnl iyilyd mrhdne

.cygd iptn ,mdipya dkepg xp wilcdl jixv migzt ipy el
[dliztde onyd mipzip mday milkd-] zexpd eid `xnbd onfa
it' `xwpe] awp did ieqikd cvae ,ieqika miqekne qxgn miieyr
.dlrnly awpdn `vei dy`x dide ,dliztd z` ea qipkdl ['xpd

v ipya miawp ipy el yiy xp oica dpc `xnbdzqpkdl ieqikd ici
:zeliztéðL dì LiL øð ,àðeä áø øîà äôéãø øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¦¨¨©©¨¥¤¤¨§¥

,úBiôe ,dkepg xpl owilcdl zelizt izy da ozil lekiäìBò ¦¨
dwlcddì,íãà éða éðLcg` lkl xp miwilcny oixcdnl xnelk ¦§¥§¥¨¨

.cg` xpa zegpen zeliztd izyy s` ,ziad ipan
:sqep oicäøò÷ àléî ,àáø øîàadôéwäå ,ïîLdizeptc aiaq ¨©¨¨¦¥§¨¨¤¤§¦¦¨

a,úBìéútm`äéìò äôk[dxrwd lr-]éìkzeadlydn rpend §¦¨¨¨¤¨§¦
,eicgi xagzdläìBòdwlcddíãà éða änëìzeliztd xtqnk ¨§©¨§¥¨¨

m` la` ,[a xeiv] da ozpy,äøeãî ïéîk dàNò ,éìk äéìò äôk àìŸ¨¨¨¤¨§¦£¨¨§¦§¨
,rvn`a zg` y` ziyrpe eicgi zexagzn zeadlydy oeikeléôàå©£¦

ìmc`,äìBò dðéà énð ãçàxpl dnec dpi`e `id dxecny oeik §¤¨©¦¥¨¨
.[b xeiv]

ipic cera dpc ok ab`e ,zeevn x`yl dkepg xp znicwa dpc `xnbd
:zeevna dnicwàèéLt ,àáø øîàheyt ±,éìaxra cnerd mc`y ¨©¨¨§¦¨¦

wilcdl eilre ,dkepg ly zayBúéa øðz` xi`dl zay ly xp ± ¥¥
,ezia,äkeðç øðå,cg` xp zepwl `l` zern el oi`e ipr `edeøð §¥£¨¥

éãò Búéaó,dkepg xpnL íeMî,Búéa íBìoi` zay xp icrlay ¥¨¦¦§¥
.jyega ayil mixrhvn ziad ipay ,ziaa mely

zevn eiptl yi :`axl heyty ipy oice ,Búéa øðzevníBiä Lecé÷ ¥¥¦©
,mdipyl zern el oi`e ,oiid lr zayaéãò Búéa øðíBìL íeMî ,ó ¥¥¨¦¦§

.Búéa¥
éòawtzqd ±,àáøzevn eiptl yie ,äkeðç øðzevníBiä Lecé÷ ¨¥¨¨¥£¨¦©

,mdipyl zern el oi`e ,zaya,eäîm`déãò íBiä Lecé÷ómeyn ©¦©¨¦
øéãúcxicz ,xicz epi`ye xiczy `ed llkde ,dkepg xpn xzei §¨¦

mcew(.ht migaf),àîìéc Bà`ny e` ±éãò äkeðç øðíeMî ,ó ¦§¨¥£¨¨¦¦
.àqéð éîeñøt¦§¥¦¨

:`xnbd zxne`dèLt øãä àéòaàc øúaxfg `ax wtzqpy xg` ± ¨©§¦©§¨£©©§¨
,wtqd hyteéãò äkeðç øð.àqéð éîeñøt íeMî ,ó ¥£¨¨¦¦¦§¥¦¨

d`ian ok ab`e ,dkepg xpa libxd ly exkya xn`n d`ian `xnbd
:zetqep zeevna mixidfd ly mxkyøpa ìéâøä ,àðeä áø øîà± ¨©©¨¨¨¦©¥

,dkepg xpe zay xp zwlcda xidfddéì ïééåäel eidi ±éãéîìz íéða ¨§¨¥¨¦©§¦¥
.íéîëçe,äàð äøéãì äëBæ ,äæeæna øéäfäe .dcn cbpk dcnøéäfä £¨¦©¨¦©§¨¤§¦¨¨¨©¨¦

äàð úélèì äëBæ ,úéöévae .ziviv zevn da miiwl lkeiyøéäfä ©¦¦¤§©¦¨¨©¨¦

éáøb àlîîe äëBæ ,íBiä Lecé÷a[zeiag±].ïéé §¦©¤§©¥©§¥©¦
`ped ax ly exn`n oda miiwzdy zecaer izy d`ian `xnbd

:xpa libxd oipraéìç äåäc ìéâø äåä àðeä áøàçúétà éðúå ó ©¨£¨¨¦©£¨¨¦§¨¥©¦§¨
àøbð ïéáà éaøcxnelk] xearl aeye xearl libx did `ped ax - §©¦¨¦©¨¨

,xbpd oia` iax ly egzt lr [cinz xaer didéâøLa ìéâø äåäc àæç£¨©£¨¨¦¦§¨¥
àáeè.zay ceakl zexp zeaxdl libx oia` iaxy `ped ax d`x ± ¨
øîà,`ped axàëäî é÷ôð éáøáø éøáb éøzmilecb miyp` ipy ± ¨©§¥©§¥©§§¥¨§¦¥¨¨

ok`e ,df zian e`vieäéépéî é÷ôð[ezy`e oia` iaxn] mdn e`vi ± ¥¨§¦¦©§
mde ,milecb mipa ipy.ïéáà øa àéiç áøå ,ïéáà øa éãéà áø©¦¦©¨¦§©¦¨©¨¦

:sqep dyrnéìç äåäc ìéâø äåä àcñç áøtà éðúå óéác àçúé ©¦§¨£¨¨¦©£¨¨¦§¨¥©¦§¨§¥
àLðeia` zia gzt lr xearl libx did `cqg ax ±àæç ,éáæéL áøc ¨¨§©¦§¥£¨

àáeè éâøLa ìéâø äåäczeaxdl libx iafiy ax ly eia`y d`x ± ©£¨¨¦¦§¨¥¨
.zay ceakl zexpøîà,`cqg axàëäî ÷ôð àaø àøábmc` ± ¨©©§¨©¨¨©¥¨¨

ok`e ,df zian `vi lecb.éáæéL áø eäéépéî ÷ôð ¥§©¦©§©¦§¥
:zay zexp zwlcd onf lr cnlnd dyrn d`ian `xnbdeäúéác§¦§

dì ú÷ìãîe äøçàî úåä óñBé áøcdzid sqei ax ly ezy` ± §©¥£©§©£¨©§¤¤¨
.dkiygl jenq zay xp wilcdl zxg`nóñBé áø dì øîà,dlra ¨©¨©¥

,àéðzxacna l`xyi ipa z` eeily mipprd iabl xn`p(ak bi zeny), ©§¨
äìéì Làä ãenòå ,íîBé ïðòä ãenò Léîé àì'weqtde ,'mrd iptl Ÿ¨¦©¤¨¨¨§©¨¥¨§¨¦§¥¨¨

mnFi mdiptl Kld 'de' ,eiptly weqta xn`p xak ixdy ,xzein©Ÿ¥¦§¥¤¨
xezi `l` ,'mdl xi`dl W` cEOrA dlile ,KxCd mzgpl opr cEOrA§©¨¨©§Ÿ¨©¤¤§©§¨§©¥§¨¦¨¤

aezkdïðò ãenòL ,ãnìîdid ,meia didy,Làä ãenòì íéìLî §©¥¤©¨¨©§¦§©¨¥
ceran `ae micwn did mdl xi`dl ick `ay y`d cenr ,xnelk

,oprd cenr wlzqde dlil dyrpy mcew meiåokLàä ãenòdidy §©¨¥
did ,dlila,ïðòä ãenòì íéìLîick `ay oprd cenry ,xnelk ©§¦§©¤¨¨

meid xi`dy mcew dlil ceran `ae micwn did ,jxcd mzegpl
`ly ,`id ux` jxc zcn ,xi`dl `ady ixd .y`d cenr wlzqde
s` ,zay zexp mb okle ,mei ceran `aie micwi `l` dlila `ai
xg`l .mei ceran mwilcdl yi ,dlila xi`dl `id mzxhny

,jk drnyydîec÷àì äøáñdaxd xpd zwlcd z` micwdl ± ¨§¨§©§¨
.dkiygl mcewàðéðz ,àáñ àeää dì øîà,ip` dpey ±ãáìáe ¨©¨©¨¨§¦¨¦§©

íéc÷é àlL,zay ceakl wilcny xkip oi` f`y ,i`cn xzeiàlLå ¤Ÿ©§¦§¤Ÿ
øçàé.i`cn xzei §©¥

`xnbd d`ian xpa libxd ly exky lr `ped ax ly exn`n ab`
:minec mixn`nïðaø íéçøc ,àáø øîà,minkg icinlz ade`d ± ¨©¨¨§¨¦©¨¨
ïéða déì eåä[mipa-]øé÷Bîc .ïðaøcaknd ±déì eåä ,ïðaø £¥§¦©¨¨§¦©¨¨£¥

àúååðúçmipzg ±ìéçãc ,ïðaø`xid ±éåä déôeb àeä ,ïðaøî ©§¨¨¨©¨¨§¨¦¥©¨¨¥¨¥
ïðaøî àaøeö.mkg cinlzl dyrp ±àeä éëä øa åàì éàåm`e ± §¨¥©¨¨§¦¨©¨¦

c `di exky ,dxeza weqrl libx epi`y ,jkl ie`x epi`ïòîzLî¦§©§¨
déìéîlkl mirnyp eidi eixacy ±kixac.ïðaøî àaøeö ¦¥§§¨¥©¨¨

:zay xp zwlcdl mileqtd mipnyd oia dpyna epipyïîLa àìå§Ÿ§¤¤
.'åëå äôéøN§¥¨

:`xnbd zxxan.äôéøN ïîL éàî:`xnbd daiynïîL ,äaø øîà ©¤¤§¥¨¨©©¨¤¤
.äàîèpL äîeøz ìL¤§¨¤¦§§¨

:`xnbd zxxan.'äôéøN ïîL' dì eø÷ éànàå:`xnbd daiyn §©©¨¨¤¤§¥¨
ìéàBädlik`a xeq`e,ãîBò äôéøNìå,ezlik`a elyki `ly ick ¦§¦§¥¨¥

.'dtixy ony' ede`xw okl
:zaya dtixy onya wilcdl xeqi`d mrh zxxan `xnbdúaMáe©©¨

,àì àîòè éàîexe`n zepdile ewilcdl odkl xzen `ldedaiyn . ©©£¨Ÿ
:`xnbdähé ànL äøæb ,Bøòáì åéìò äåönL CBzîzaya xpd z` ¦¤¦§¨¨¨§©£§¥¨¤¨©¤

.exeria zevn miiwl micwie ,xdn onyd xraziy ick
:`xnbd dywnäzòî àlà ,ééaà déì øîà,mrhd edfyáBè íBéa ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§

éøzLéìmeia xp zehdl xeqi` oi` ixdy ,ezwlcd zxzen `dz ± ¦§§¥
e ,aehïðz äîlà(:ck oldl).'áBè íBéa äôéøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà' ©¨¨§©¥©§¦¦§¤¤§¥¨§

:`xnbd daiyneèà áBè íBé äøæb[meyn±],úaLxizp m`y §¥¨¨©¨
yegl yi zayae ,zayl mb ea wilcdl `ai aeh meia ea wilcdl
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zay(ycew zay meil)

:`cqg ax ixack `ziixa d`ian `xnbd,àcñç áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦§¨
,epipyyelà ìkmipnyde zeliztdïäa ïé÷éìãî ïéà eøîàL ¨¥¤¨§¥©§¦¦¨¤
,úaMa,xpd z` dhi `ny yygn,áBè íBéa ïäa ïé÷éìãîmeia ik ©©¨©§¦¦¨¤§

aeh meia wilcdl xzeny oky lke .xpd z` zehdl xeqi` oi` aeh
.zaya mda miwilcny zelizte mipnyaäôéøN ïîMî õeçs`y ¦¤¤§¥¨

,ea miwilcn oi` aeh meia ,ea miwilcn zay axrayôìïéàL é §¦¤¥
íéLã÷ ïéôøBNmileqt.áBè íBéaxeq` aeh meia `weecy x`eane §¦¨¨¦§

xp wilcdl xzen lega lgy zay axra la` ,dtixy onya wilcdl
.`cqg ax ixack epiide ,dtixy onya zay

zxkfd aeig yi m`d zwtzqne .dkepg ipica oecl zxfeg `xnbd
:micrena yiy itk oefnd zkxaa dkepgøékæäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©§¦

,ïBænä úkøáa äkeðç ìL,md wtqd iccvec ïåékini zeriaw ¤£¨§¦§©©¨¥¨§
dkepgdïðéøkãî àì ,àeä ïðaøcî,xikfdl minkg eaiig `l ±Bà ¦§©¨¨Ÿ©§§¦©

.ïðéøkãî àqéð éîeñøt íeMî àîìéc¦§¨¦¦§¥¦¨©§§¦©
:`xnbd zhyetBðéà ,àðeä áø øîà äøBçñ áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©§¨¨©©¨¥

øékæî,xikfdl jixv oi` ±àa íàådvex m`e -øékæî ,øékæäì ©§¦§¦¨§©§¦©§¦
äàãBäa.[jl dcep] ux`d zkxaa ± §¨¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdòìwéà äãeäé øa àðeä áøoncfd ± ©¨©§¨¦§©
éáì[ly ezial-]àáøoefnd zkxa jxiayke ,dkepgaéøekãàì øáñ §¥¨¨¨©§©§¥

miqipd lr xikfdl ayg ±,íéìLeøé äðBáa`aie dlri zxkfdk §¥§¨©¦
,micrend x`ya,úLL áø eäì øîà`ed dxkfdd mewn,älôúk ¨©§©¥¤¦§¦¨

älôz äîmiqipd lr mixikfnïBænä úkøa óà ,äàãBäamixikfn ©§¦¨§¨¨©¦§©©¨
.äàãBäa§¨¨

y`x zxkfda `xnbd dpc ,oefnd zkxaa dkepg zxkfda oecipd ab`
:`xnbd zwtzqn .oefnd zkxaa ycegøékæäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©§¦

LãBç Làø[`aie dlri]äkeðça øîBì éöîéz íà ,ïBænä úkøáa Ÿ¤§¦§©©¨¦¦§¥©©£¨
n ezeriawy oeikïðaøcokléøö àìCok m` ,xikfdlLãBç Làø §©¨¨Ÿ¨¦Ÿ¤

n `edyéøö àúééøBàcC,xikfdløeñà àìc ïåék àîìéc Bà §©§¨¨¦¦§¨¥¨§Ÿ¨
äëàìî úéiNòa,miaeh mini x`yk.ïðéøkæî àì ©£¦©§¨¨Ÿ©§§¦©

:dfa ewlgy zhyet `xnbdBðéà øîà àðéðç éaø ,øékæî øîà áø©¨©©§¦©¦£¦¨¨©¥
.øékæî©§¦

Cãéa áøc èB÷ð à÷éøæ áø øîàok ,xnelk ,jcia ax zhiy feg` ± ¨©©§¦¨§§©¦¨
meyn ,dkldéà÷c[cnery-]déúååk àéòLBà éaø,ezhiyk -éðúc §¨¥©¦©§¨§¨¥§¨¥

aø,àéòLBà ézxkfdae ,qekd lr yeciw aeiga millkd el` ©¦©§¨
:oefnd zkxae dlitza micrendïBâk ,óñeî ïaø÷ ïäa LiL íéîé̈¦¤¥¨¤¨§©¨§
,ãòBî ìL Bleçå Lãç Làøzelitzaäçðîe úéøçLå úéáøò ŸŸ¤§¤¥©§¦§©£¦¦§¨

äøNò äðBîL ìltúî,zekxaa òøBànä ïéòî øîBàåzkxaäãBáò ¦§©¥§¤¤§¥§¥¥¥©§¨§£¨
,[dvx±]BúBà ïéøéæçî ,øîà àì íàåxefgl eze` miaiign ± §¦Ÿ¨©©£¦¦

,lltzdleïäa ïéàå[el` minia±]ñBkä ìò äMeã÷,[yeciw-]Léå §¥¨¤§¨©©§¥
ïäaaeig.ïBænä úkøáa äøkæä ¨¤©§¨¨§¦§©©¨

:`irye` iax jiynnéLéîçå éðL ïBâk ,óñeî ïaø÷ ïäa ïéàL íéîé̈¦¤¥¨¤¨§©¨§¥¦©£¦¦
.úBãîòîe ,úBiðòúå ,(éðLå)iax ixac z`ada dwiqtn `xnbd §¥¦§©£¦©£¨

:zxxane ,`irye`éLéîçå éðLdpyd lk lyeäéézãéáò éàîdn ± ¥¦©£¦¦©£¦§©§
zeni x`yn mwlgle mxikfdl mda yi oipr dn xnelk ,mdiyrn

:oeyld z` zpwzn `xnbd .dpydìL éðLå éLéîçå éðL ,àlà¤¨¥¦©£¦¦§¥¦¤
úBiðòz,minyb zxivr lrely ziprzd inia,úBãîòîzelitza ©£¦©£¨

äøNò äðBîL ìltúî äçðîe úéøçLå úéáøò,zekxaïéòî øîBàå ©§¦§©£¦¦§¨¦§©¥§¤¤§¥§¥¥¥
òøBànä[ziprz zlitz-]azkxaïéà øîà àì íàå ,älôz òîBL ©§¨§¥©§¦¨§¦Ÿ¨©¥

,BúBà ïéøéæçî.dxezd on mpi` el` micreny oeikäMeã÷ ïäa ïéàå) ©£¦¦§¥¨¤§¨
ïBænä úkøáa äøkæä ïäa ïéàå .(ñBkä ìò,ziprzd lila lke`yk ©©§¥¨¤©§¨¨§¦§©©¨

,ax zhiyk `irye` iax ixaca x`eane .ziprzd i`vena oky lke
.dkldl ok weqtl yi okle ,oefnd zkxaa yceg y`x mixikfny

:dkepga dxkfd ipica sqep wtqìL øékæäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©§¦¤
äkeðçmicen zkxaa [miqipd lr]ad zlitzïéôñeîy`xe zay ly £¨§¨¦

,md wtqd iccve ,dkepgd iniay ycegóñeî déa úéìc ïåék¥¨§¥¥¨
déãéãa,dkepg zngn sqen zlitz aeig oi`y oeik ±,ïðéøkãî àì §¦¥Ÿ©§§¦©

àîìéc Bày oeikàa áéiçL àeä íBé,úBlôz òaøzixgye ziaxr ¦§¨¤©¨§©§©§¦
dzegt dpi` sqen zlitze ,zeey zelitzd lk jkitl ,dgpne sqen
.dkepg ly mda xikfdl epwzy df meia zereawd zelitzd x`yn

:df oica mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbdäãeäé áøå àðeä áø©¨§©§¨
eäééåøz éøîàc,[mdipy exn`y-]øékæî Bðéà,sqen zlitza dkepg §¨§¦©§©§¥©§¦

.øékæî ,eäééåøz éøîàc ïðçBé éaøå ïîçð áø©©§¨§©¦¨¨§¨§¦©§©§©§¦
àä ,óñBé áøì ééaà øîà[df oic-],äãeäé áøå àðeä áøcoi`y ¨©©©¥§©¥¨§©¨§©§¨

,ef dlitza aeig oi` dkepg zngny oeik sqena dkepg mixikfnáøc§©
ax zhiya ±úBéäì ìçL Lãç Làø ,áø øîà ìãéb áø øîàc ,àeä§¨©©¦©¨©©ŸŸ¤¤¨¦§

éøö Bðéà úaMa àéápa øéèônä ,úaMaLãç Làø ìL øékæäì C ©©¨©©§¦©¨¦©©¨¥¨¦§©§¦¤ŸŸ¤
,dxhtdd zekxaay dpexg`d dkxaaàéáð ïéà úaL àìîìéàL¤¦§¨¥©¨¥¨¦

.ùãç Làøaoi` yceg y`xe zay ilely oeik ,dkepg oiprl ok enke §ŸŸ¤
oi` ,dkepga sqen.dkepg ea mixikfn

:iia` ixac lr `xnbd dywnéîc éî`ped ax ly mpicl ax ly epic ¦¨¥
,dcedi axeíúä,ax ly epica ±,ììk àkéì Lãç Làøãa àéáðoi`e ¨¨¨¦¦§ŸŸ¤¥¨§¨

ef dkxaa eze` mixikfn oi` okle ,yceg y`xa llk ef dkxa zkiiy
la` ,zayaàëäixd dkepga ±déúéàmiqipd lr zxkfdlúéáøòa ¨¨¦¥§©§¦

,äçðîe úéøçLålr' mixikfny myk ,sqen mb ea yiy meia ok m`e §©£¦¦§¨
.exikfdl yi sqena mb jk ,zelitzd lka 'miqipd

`ped ax ly mpicl ezencl yiy ,ax mya xg` oic d`ian `xnbd
:sqena dkepg ly mixikfn oi`y ,dcedi axeàéîc àäì àlàoicl ± ¤¨§¨¨§¨

,ezencl yi ax xn`y dføîà äðúî áø øîà éBácçà áø øîàc§¨©©©§§¨©©©§¨¨©
,úaMa äçðîa àéápa øéèônä ,úaMa úBéäì ìçL áBè íBé ,áø©¤¨¦§©©¨©©§¦©¨¦§¦§¨©©¨

éøö BðéàáBè íBé ìL øékæäì C,dxhtdd zekxaay dpexg` dkxaa ¥¨¦§©§¦¤
meyn.áBè íBéa äçðîa àéáð ïéà úaL àìîìéàL¤¦§¨¥©¨¥¨¦§¦§¨§

aeh meia ixdy ,dcedi axe `ped ax ly mpicl ynn dnec df oice
zkxaa mixikfn zaya aeh mei lg m` okle ,zixgya `iap yi
zay ly dgpna mewn lkne ,aeh mei z` mbe zay z` mb dxhtdd
zngn `le zay zngn `a `iapdy oeik ,`iapa aeh mei mixikfn oi`
zngn `a sqendy oeik ,sqena dkepg xikfdl oi` ok enke ,aeh mei

.dkepg zngn `le ,yceg y`x e` zay
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zay(iyiy meil)

:zaya dtixy onya dwlcd xeqi`l xg` mrh d`ian `xnbdáø©
ì ,øîà àcñçähé ànLxeriad zevn zngn,ïðéLééç àìokle ¦§¨¨©§¤¨©¤Ÿ¨§¦©

,ea wilcdl xzen lega lgy zay axraìçL áBè íBéa àëä àlà¤¨¨¨§¤¨
ïðé÷ñò úaL áøò úBéäìzay xp wilcny oeike ,dpynd zwqer ± ¦§¤¤©¨¨§¦©

,dtixy onya wilcdl xeq` okl ,aeh mei oiicryk mei ceranéôì§¦
íéLã÷ ïéôøBN ïéàLmileqtáBè íBéa`xnba miweqtn eyxcy itk ¤¥§¦¨¨¦§

oldl(my)ny x`azp mye ,d`nh dnexz xral mb xeq` df mrh
.dxeria zrya dpnn dpdpy s`e ,aeh meia

:`cqg ax ixac lr dywn `xnbdàôéñ éðz÷cî àäådpyna - §¨¦§¨¨¥¥¨

oldl(my),ììkî ,'áBè íBéa äôéøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà'yi ± ¥©§¦¦§¤¤§¥¨§¦§¨
jkn cenllàLéøcmcew diepyd epzpyny ±áBè íBéa åàì §¥¨¨§

,ïðé÷ñò.eixac `pzd ltky `vnp ok `l m`y ¨§¦©
:`xnbd zvxzn,àøeqî àðéðç éaø øîàizya `ed cg` oic ok` ¨©©¦£¦¨¦¨

oldl dpynae ,zeipynd,øîà÷ íòh äîlr mrh ozil `a xnelk ©©©¨¨©
,dpey`xd dpyna x`eand aeh meia dtixy onya wilcdl xeqi`d

,xn` jkeïéàL éôì ,áBè íBéa äôéøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà íòh äî©©©¥©§¦¦§¤¤§¥¨§§¦¤¥
íéLã÷ ïéôøBNmileqt.áBè íBéa §¦¨¨¦§
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ezny in` cenr ck sc ± iyily wxtzekxa

ïBænä úkøáa.d`cFdlE lNdl ixdW ,ol `hiWR dNtYAlirl opixn`cM ,ErAwp*: §¦§©©¨©§¦¨§¦¨¨¤£¥§©¥§¨¨¦§§¦§¨§¦©§¥
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äàãBä.dpwzp d`cFdl DxTir dMEpgC `zNin DNEM `dC:aäàãBä.ux`d zMxaA: ¨¨§¨¨¦§¨©£¨¦¨¨§¨¨¦§§¨§¨¨§¦§©¨¨¤
äãBáòa òøBàîä ïéòî øîBàå.dcFar aiWdl milWExi lre l`xUi lr mingx WTal §¥¥¥©§¨©£¨§©¥©£¦©¦§¨¥§©§¨©¦§¨¦£¨

,DnFwnlmFId zFpAxw zFUrl:éLéîçå éðL. ¦§¨©£¨§§©¥¦©£¦¦
zFzAW lM lW rnWni`nE ,dpXd ©§©¤¨©§©¨¨©

EdiizciarmxkFflzFni x`Xn mwNglE £¦§©§§§¨§©§¨¦§¨§
dpXd?úBiðòz ìL.lr zFIprY mixfFB EidW ©¨¨¤©£¦¤¨§¦©£¦©

ziprY 'QnA ,[ipWe] iWinge ipW minWBd)sC ©§¨¦¥¦©£¦¦§¥¦§©¤©£¦©
i.(:úBãîòî ìLå.lW minil :xnFlM §¤©£¨§©§¨¦¤

zFIprY drAx` oiPrzn EidW ,zFcnrn©£¨¤¨¦§©¦©§¨¨©£¦
oirnE ,iWinge iriaxE iWilWE ipW ,zAWA§©¨¥¦§¦¦§¦¦©£¦¦¥¥

ziprY zNtY EdciC rxF`nd:úéáøò.ilil ©§¨¦§§¦©©£¦©§¦¥¥
,dliNd lM dzFWe lkF`W t"r`e .ozqipM§¦¨¨§¤¥§¤¨©©§¨
mFId qpkPW xg`n ,ziprY zNtY lNRzn¦§©¥§¦©©£¦¥©©¤¦§©©

ziprY zkQnA `pEd ax xn` inp ikde)sC §¨¦©¦¨©©¨§©¤¤©£¦©
`i::(iR lr s` ,ziprY eilr lATW cigï¦¤¦¥¨¨©£¦©©¦

zNtY lNRzn - dliNd lM dzFWe lkF`W¤¥§¤¨©©§¨¦§©¥§¦©
EWzaE .ziprYEpW ,`ziixA iz`vn mipF`Bd ' ©£¦¦§©§¦¨¨¦¨©§¨¨

Fpi`e ziprzA iExW mc`W minrR :EpizFAx©¥§¨¦¤¨¨¨§©£¦§¥
ziprzA iExW Fpi`W minrtE ,lNRzn¦§©¥§¨¦¤¥¨§©£¦
o`M ,DzqipkA o`M - ?cviM `d .lNRznE¦§©¥¨¥©¨¦§¦¨¨¨
cizrW t"r` ,ziprY axr :xnFlM .Dz`iviA¦¦¨¨§©¤¤©£¦¤¨¦
.ziprY zNtY lNRzn - dNtY xg`l lFk`l¤¡§©©§¦¨¦§©¥§¦©©£¦

lile,FzxgnziprzA EPcFrW iR lr s` §¥¨¢¨©©¦¤¤§©£¦
lNRzOWMlNRzn Fpi` - ziaxr zNtY §¤¦§©¥§¦©©§¦¥¦§©¥

la` :EazM mipF`Bd ixaC sFqe .ziprY zNtY§¦©©£¦§¦§¥©§¦¨§£¨
Ep` oi`milibx,zixgW ENit`e ziaxr xnFl ¥¨§¦¦©©§¦©£¦©£¦

qEnlEA F` ilFg qpF` Fl rx`i `OWmFrhie ¤¨¤¡©¤¦§§¦§
FzNtzA oxwW `vnpe ,mElM:ïéøéæçî ïéà §§¦§¨©§¨¦§¦¨¥©£¦¦

BúBà.Edpip `ziixF`C e`lC:ïBænä úkøáa. §¨§©§¨¦§§¦§©©¨
xaMW ,Fz`iviA y"ke ,FzqipkA ziaxr lW¤©§¦¦§¦¨§¦¦¨¤§¨

mFId xar:ïéôñeîa äkeðç ìL.zNtzA ¨©©¤£¨§¨¦¦§¦©
zAWC oitqEn"xegEdn ,dMEpg ini KFzAW ¨¦§©¨§¤§§¥£¨©

d`cFdA "miQiPd lr" xiMfdl:ãaúBlôz '. §©§¦©©¦¦§¨¨§§¦
sqEnE zixgWe ziaxrzaFgW oeike .dgpnE ©§¦§©£¦¨¦§¨§¥¨¤©

zFNtY x`Xn dzEgR Dpi` ,mFId df dNtY§¦¨¤©¥¨§¨¦§¨§¦
mFi lW:"øa àéáð ïéàç.li`Fd ,inp `kd ¤¥¨¦§¨¨©¦¦
`lnl`g"xirA `l - dMEpgA oitqEn oi` ¦§¨¥¥¨¦©£¨¨¨¥
ixEMf`lDizi` `kd :)*ziaxre zixgWA( §©§¥¨¨¦¥§©£¦§©§¦

- zFNtY rAx`A aIEgn mFIdW oeike ,dgpnE¦§¨§¥¨¤©§¨§©§©§¦
FfMFf oM:úaLa äçðîa àéápa øéèônä. §¥©©§¦©¨¦§¦§¨§©¨

milibx EidW mipF`Bd zaEWzA iz`vn̈¨¦¦§©©§¦¤¨§¦¦
dxUr dgpnA zFzAWA `iaPA zFxwl¦§©¨¦§©¨§¦§¨£¨¨
`NW dxfB ExfB miIqxR iniaE ,miwEqR§¦¦¥©§¦¦¨§§¥¨¤Ÿ

EwNYqPW oeike ,zFUrlEwNYqp -:àéáð ïéà ©£§¥¨¤¦§©§¦§©§¥¨¦
áBè íBéa äçðîa.Dizi`C aB lr s`e §¦§¨§§©©©§¦¥
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oi`y eh` `l` xeq` `l inp ozp `lac .ozp `l eh` ,ony jzedn alg jezl ozp 'ixfb `le

jzedn epi`ye ,jzedn epi`y eh` 'ixfbc ,dxfbl dxfb opixfb jzedn algac b"r` .jzedn

jynp epi`y itl ,dhi i`ce ± jzedn epi`ykc ,dxfbl dxfb aiyg `l `d ± "dhi `ny" eh`

`kdc :i"x uxize .dhi i`ce xninl ol zil ± eilr devny meyn ,`kd la` .dliztd xg`

iccd ik zaye h"eic ,dxfbl dxifb aiyg `l

"dy` dna" wxta opixn`ck .edpip).q sc onwl

mye(`kdc :`"ayxl dywe .xneqnd lcpq iab

"milkd lk" yixae ,zay eh` h"ei opixfb)onwl

mye .ckw sc(oi` `nye .opixfb `lc opiwqn

mpi`y mze` ,efl ef minkg ly zexfb zeeydl

zg` dk`lna:äøéæâzay eh` h"ei.dywe

dviac b"ta opzc `d :`"ayxl)mye :fk sc(

dlgd lre dilr oetxh 'x l`ye dyrn

,`zyde .mnewnn mfifi `l :el exn`e ,z`nhpy

zgz wqidl `ifg `de ?dpfifi `l i`n` daxl

zay eh` h"ei xfbinl da jiiy `lc eliyaz

meia miycw oitxey oi`c `nrh itle !onya enk

zaya dlg opixfbc :wegcl jixve .`gip ± aeh

ony eh`:

àéðú`cqg axc dizeek.rnyn `de :z"`e

zaya oiwilcn oi`c dtixy onyn ueg

'iciclc ,`cqg axk `lc epiide ,h"eia `le

oi` exn`y el` lk w"dc :l"ie !zaya oiwilcn

eze` y"ke ,aeh meia oiwilcn ± zaya oiwilcn

cn zaya oiwilcnyonyn ueg .aeh meia oiwil

oi` ± zaya oiwilcny it lr s`y ,dtixy

'eke aeh meia oiwilcn:

àéòáéàdkepg ly xikfdl edn edl

oefnd zkxaa.`zlin jdc :dniz

dkepgc ilin iab ,lirl iweq`l dil ded:

åäîf"ndaa dkepg ly xikfdl.dltza

dltzc meyn ,xikfnc dil `hiyt

f"ndaa la` .`qip ineqxt `ki`e `ed xeava

i`d ilek `qip ineqxt `kil ,ziaay:

øéëæîd`ceda.,`id d`ced "miqpd lr"c

dltz `le:

äðåáámilyexi.dlri" xne`y g"xa enk

dlric meyne .milyexi dpeaa "`aie

dpeaa depwz ± mipepgze dltz `id `aie

depwiz g"iae ,dltz inp `idc milyexi

milyexil l`xyi aydl dltz `idy ,dceara:

åàdk`ln ziiyra xeq` `lc oeik `nlic

'ek.dlibnc b"ta xn`c `de)mye :ak sc:(lk

xeaiv ziprz oebk mrl dk`ln lehia ea yiy

dk`ln lehia ea oi`ye ,dyly oixew ± a`a 'he

oixew ± cren ly elege yceg y`x oebk ± mrl

zeyrl oilibx oi`y ,`nlra bdpn epiid .'c

dk`ln:

éðúã`irye` 'x)dizeek('ek.ied `l `kdn

dkepg xikfn epi`c lirl hytinl ira

hwp `wecc :igcinl `ki`c ,oefnd zkxaa

it lr s` ,mixete dkepg la` ,zecnrne zeiprz

meyn ,xikfdl jixv ± sqen oaxw oda oi`y

`ipzck ,eze` oixifgn oi` ± dltza xn` `l m` ,mixete dkepga s` ,edine .dkepgc oicd `ede ,sqen zltz meyn zecnrne zeiprz hiwp `nlicc :hytinl `kil `kti`e .`qip ineqxt

zekxac `ztqeza `icda)d"z wxt(:úåéðòú'ek dgpne zixgy ziaxr zecnrne.ileg qpe` el rx`i `ny ± zixgy elit`e ziaxr dxne`l oilibx ep` oi`y mipe`bd 'ity dn

ezltza oxwy `vni `ld ?rxete eziprz mc` del j`id ,ok m` :i"xl dywe .mdn cg` dprzi `ly `"`y itl epiid ± zixgy lltzn v"yy dne .ezltza oxwy `vnpe ,qenlea e`

w"ta lirle !mipe`bd zpwz mcew).`i sc(ziprz zltz lltzd xak `ld "rxtile xn sefil" xn`c!àìà'ek ieacg` ax xn`c `inc `dl.il dnl axc `zlin izxz :dniz

xnzi` dzxiag llkn `cgc :i"x uxize !llk `iap `kilc yceg y`x y"ke ,zaya zeidl lgy aeh mei opireny`l:

àìîìàùdgpna `iap oi` zay.dlibnc iyily wxta opzc :i"xl dywe)y"r mye .`k sc(`iapc :z"x uxize !"`iapa oixihtn oi`e dyly oixew dgpna zayae iyingae ipya"

"iazk lk" wxta xn`ck .dgpna zaya miaezka oixihtn eidy ,miaezk epiid `kdc):fhw sc onwl:(ixii` dlibnae `zayc `zgpna miaezka `xciq iwqt `rcxdpa
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ïé÷éìãî ïéà eøîàL elà ìk :àcñç áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦§¨¨¥¤¨§¥©§¦¦
,äôéøN ïîMî õeç ,áBè íBéa ïäa ïé÷éìãî Y úaMa ïää¤©©¨©§¦¦¨¤§¦¤¤§¥¨
eäî :eäì àéòaéà .áBè íBéa íéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôì§¦¤¥§¦¨¨¦§¦©£¨§©
Y àeä ïðaøcîc ïåék ?ïBænä úkøáa äkeðç ìL øékæäì§©§¦¤£¨§¦§©©¨¥¨§¦§©¨¨
?ïðéøkãî àñéð éîåñøt íeMî :àîìéc Bà ,ïðéøkãî àì̈©§©¦©¦§¨¦©§Ÿ¥¦¨©§©¦©
,øékæî Bðéà :àðeä áø øîà äøBçñ áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©§¨¨©©¨¥©§¦

øékæî Y øékæäì àa íàå.äàãåäaäãeäé øa àðeä áø §¦¨§©§¦©§¦§Ÿ̈¨©¨©§¨
øîà ."íéìLeøé äðBa"a éøekãàì øáñ ,àáø éáì òì÷éà¦§©§¥¨¨¨©§©§¥§¥§¨©¦£©
úkøa óà ,äàãåäa Y älôz äî ,älôúk :úLL áø eäì§©¥¤¦§¦¨©§¦¨§Ÿ̈¨©¦§©

kæäì eäî :eäì àéòaéà .äàãåäa Y ïBænäLãBç Làø øé ©¨§Ÿ̈¨¦©£¨§©§©§¦Ÿ¤
éøö àì ïðaøc äkeðça øîBì éöîéz íà ?ïBænä úkøáa,C §¦§©©¨¦¦§¥©©£¨§©¨©¨§¦

éøö Y àúééøBàc LãBç Làøàìc ïåék :àîìéc Bà ,C Ÿ¤§©§¨§¦¦§¨¥¨§¨
àì Y äëàìî úéiNòa øeñà?ïðéøkæî,øékæî :øîà áø ¨©£¦©§¨¨¨©§©¦©©¨©©§¦
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úéìå`zzrny ipd lkk `zklid.axe lcib axe dcedi axe `ped axk :qxhpewa 'it

dcen l"aix elit`c ,ediicda lcib axc zepnl el did `lc :i"x xne`e .ieacg`

`ly oibdep ep` oke .llk `kil g"xa `iapc oeik ,`iapa ycg y`x ly xikfdl jixv oi`c

xikfdl:àëéàiniiqn `le ax xn` `pexa axc ediipia.`l i`n` :`"aix dywd

xkend"a xn` `de ?iniiqn

"zexit):bv sc a"a:(iiethl `xza `pz lkc

xninl `ki` mi`pz 'b `ki`c `kdc :l"ie !`z`

xn`c ,icnd megp` `l` iiethl `z` `lc

minkg ez`e ,dipira lyean alga oiwilcn

la` ,dipira oiwilcn oi` lyeana elit` xninl

inp w"zc `nrhe .xzen ± ekezl ony zpizpa

ztfc `inec ony zpizpa xq`c xninl `ki`

`pz xninl `ki`c meyn iniiqn `le ,derye

`z` iiethl `xza:éôìmiycw oitxey oi`y

h"eia.?miycwn dnexz opitli ikid :z"`e

itl ± h"ei dgec oztixy oi`y `ed oic miycwc

opixn` `le ,dtixy zrya zepdil leki oi`y

ly inp 'xzed ,jxevl dxrad dxzedy jezn`

jixv la` ,ytp lke` jxevl `ly `l` ± jxevl

,d`pd meyl e` mngzdl ± jxev zvw `diy

.dxzed `l ± jxevl `ly ixnbl dxrad la`

'epdil xzeny ,d`nh dnexz ztixy `l`

oileg onyn `py i`n ?xq`i dnl dtixy zrya

eh`c .ez`pdl ewilcdle etxeyl xzeny

?rxb rxbin dztixya devn yiy itl ,dnexz

dxez dxq`y oeikc .rxb i`cec :`"aix xne`e

ef dxrad ok m` ,dtixy z`pd wx ze`pd lk

.dtixy zevn myl `l` ,ez`pd jxevl dpi`

zrya dpnn dpdiy dcitwd `l dxezdy `l`

mixcp` dedc icin .h"ei `igc `l ikdle ,'xeria

`w deab oglyn c"nl ,h"eia miaxw oi`c zeacpe

dgec oziit` oi` dicicl mgld izy oke .ekf

oxwirc meyn mc` zlik` oda yiy t"r` ,h"ei

meyn epiid ± h"eia oiaixw c"nle .deab jxevl

.mc` jxevl inp oziit`e ozhigy xwirc xaqwc

zevn myl i`ce ± d`nh dnexz ztixy la`

x`yk h"eia xeq` jkld ,d`pd myl `le ,xeria

dnexz ztixya jiiy `lc :d`xp i"xle .miycw

izyl enc `le "ekf `w deab ogleyn" xnel

xg` ixdy ,deab jxevl `id diit`dy mgld

la` .deabl odn oiyer ± zeacpe mixcp zhigy xg` oke .dtepz mda zeyrl jixv diit`

ikde ."ekf `w deab ogleyn" da xninl `kile ,melk deabl dpnn oiyer oi` d`nh dnexz

`ixi` i`ne :z"`e .miycw eh` dnexz exfb :'it ,"h"eia miycw oitxey oi`y itl" :i"x yxtn

elit`c ,jxevl `ly dnexz meyn xefbp ,h"eia miycw oitxey oi`c meyn ,miycw eh`

.oitxey oi` jxevl `ly dnexz ± dyrz `l igce dyr iz`c .h"eia miycw oitxey

`ly dnexz ztixyc :l"ie !opaxcn `l` dztixya dyr oi`c ,jenqa i"yxt jezn rnync

gkencke .dztixya zepdil lkeiy oeik ,mpg dptxyi `l mc` meyc ,giky `l jxevl

dfd oeylk inlyexia:xwaeztixyl ipy.lila etxeyl leki epi`e `wec ipy xwa i` :z"`e

ztixy oi`c mrhn epi` k"r `d ?aeh mei dgec miycw ztixy oi`c gken ikid ,h"ei i`ven

`ed aezkd zxfb ok m`e ,etxey oi` inp aeh mei i`ven lila `dc ,aeh mei dgec miycw

`l` oitxyp oi` ikd elit`e ,iyily xe`l oilk`p oi`c minlya ogky`ck ,dlila miycwd sexyl `ly aezkd citwdc meyn epiid ± dlila oitxey oi`c `d :l"ie !ipy xwaa sexyl

migqt yixa yixcck ,iyily meia)mye .b sc(meia ,"sxyi y`a iyilyd meia"'ek etxey dz`:àìåaeh meia leg zler `le zaya leg zler.`pn ,ixii` zaya `xwc oeik :dniz

"mixyw el`" wxta yixcc ,`aiwr iaxk xaq iia`c :l"ie ,aeh mein xingc zaya leg `le `wec `nlic ?"aeh meia leg zler `le" yxcnl dil).ciw sc onwl:(zxg` zaya zay zler

iaxe .mzd xn`ck ,aeh meia oiaxw oi` zeacpe mixcp xaqc .xeq` aeh meia leg zler ok m` ± aeh meia zay zler ixynl `xw jixhvi`cn .aeh meia oiaixwy zay ialg lr cnil ±

aeh meia oiaixw zeacpe mixcp xaqwc jixhvi` `l aeh meia oiaixwy la` d"ia oiaixwy zay ialg lr cnil ± "ezaya zay zler" yixce ,mzd bilt l`rnyi:àìådpnfa `ly dlin

e"wa `iz`c."dlinc `"x" wxta ,dywe .'ek zigcpy zay ,dze` dgec dlin ± zayd z` dgec dceare ,dceard z` dgecy zrxv dn :qxhpewa yxit)mye :alw sc onwl(dil zil

`axl`(`iz`c" qixb `l zxet sqei x"xde .ifg `lc `ed `xabc meyn `l` ,`xingc meyn e`l ± dceard z` dgec zrxvc i`d :xaqwc .xnege lw i`d
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zay(ycew zay meil)

:`xnbd dwiqnàúzòîL éðä ìëk àúëìéä úéìålkk dkld oi`e ± §¥¦§§¨§¨¨¥§©§¨¨
,ieacg` axe ,lcib axe ,dcedi axe `ped ax exn`y ,el` zexnin
aiig epi` crend cvny dkxaae dlitza crend z` mixikfn oi`y

,mdaàlàdkldàä ékdf xn`nk ±íBé ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ¤¨¦¨§¨©©¦§ª©¤¥¦
ìltúnä ,úaMa úBéäì ìçL íéøetkäzlitzéøö äìéòðC ©¦¦¤¨¦§©©¨©¦§©¥§¦¨¨¦

øékæäìdpipr ezlitza,úaL ìLaeig oi` zay zngny s`e §©§¦¤©¨
y oeik ,dlirp lltzdl,úBlôz òaøàa áéiçúpL àeä íBéjkitl ¤¦§©¥§©§©§¦

.zay zxkfd oiprl zelitzd x`yl dey [dlirp] ziriaxd dlitzd
meiy oeik ,yceg y`xe zay ly sqena dkepg xikfdl yi ok enke
ly xihtna yceg y`x xikfdl yi oke .sqen zlitza aiigzpy `ed
`ed meiy oeik ,zay ly dgpn ly xihtna aeh mei xikfdle ,zay

.`iapa aiigzpy
:`xnbd dywnàúëìéäà àúëìéä àéL÷oia dxizq zeywdl yi ± ©§¨¦§§¨©¦§§¨

ixdy ,zekldd iwqtàúëìéä úøîàdkldy zxn` ±òLBäé éaøk ¨§©¦§§¨§©¦§ª©
,éåì ïa,dlirpa zay mixikfnyejci`nïì àîéé÷epicia laewn ± ¤¥¦¨§¨¨

cçéìL ,úaMa úBéäì ìçL áBè íBé ,àáø øîàc ,àáøk àúëìéä¦§§¨§¨¨§¨©¨¨¤¨¦§©©¨§¦©
äáézä éðôì ãøBiä øeaéöa,úéáøòray oirn zkxa lltzne ¦©¥¦§¥©¥¨©§¦

,ygld zlitz xg`léøö BðéàáBè íBé ìL øékæäì C,ef dkxaa ¥¨¦§©§¦¤
,jkl mrhdeãøBé øeaö çéìL ïéà úaL àìîìéàLzkxa lltzdl ¤¦§¨¥©¨¥§¦©¦¥

zlitza ray oirn.áBè íBéa úéáøòzngny ,zay zlitzay ixd ©§¦§
iax ixacle ,aeh mei da mixikfn oi` ,dze` milltzn oi` aeh mei

ediyi ,[zay zngn] ef dlitza aiigzd df meiy oeik iel oa ry
.df z` df mixzeq dkldd iwqty `vnpe .aeh mei da xikfdl

:`xnbd zvxznàzLä éëäixacy ,dzr jipira d`xp jk ike ± ¨¦©§¨
`lde ,iel oa ryedi iax ly epic z` mixzeq `axíúäzkxaa my ± ¨¨

y oeik ,ray oirnàeä ïéãa[oicd xwirn-]úaMa eléôàcceglénð §¦©£¦©©¨©¦
[mb-]éøö àìCxfeg oi`y myk ,ef dlitz lltzdl xeaiv gilyd Ÿ¨¦

,legd ini ly ziaxra ezlitz lréðewúc àeä ïðaøåminkge ± §©¨¨§©¥
z`f lltziy epwizäðkñ íeMî`ly mzlitza mixg`znd ly ¦©¨¨

ici lr epkzqie ,aeyi mewnl uegny zqpkd ziaa mcal ex`yi
jixv oi` ,[oicd xwirn] meid zaeg ef dlitz oi`y oeike ,miwifnd

.aeh mei da xikfdlàëä ìáàlgy mixetikd meia dlirp zlitza ± £¨¨¨
,oicd xwirn da aiigy ,zaya,úBlôz òaøàa áéiçúpL àeä íBé¤¦§©¥§©§©§¦

.zay mda xikfdl zeey zelitzd lke
:dpyna epipyàìå[zay ly xp miwilcn]'åë äéìàa,alga `le §Ÿ§©§¨

cg` mixne` minkge ,lyean alga oiwilcn xne` icnd megp
.ea oiwilcn oi` lyean epi`y cg`e lyean

zhiy :`xnbd dywn .minkge `nw `pz ewlgp dna zxxan `xnbd
eðééä íéîëçzhiyk,àn÷ àpz'alga `le' xn` `nw `pz ixdy £¨¦©§©¨©¨

.lyean s` rnyne ,mzq
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàoica zehiyd oia lcad yi -áøc ¦¨¥©§§©

,áø øîà àðBøaalg `edy] jzedn alga axir m`y xn`y §¨¨©©
,ea wilcdl xzen ,`edy lk xyk ony [lyeanéîéiñî àìåoi`e ± §Ÿ§©§¦

wleg ine ,axk xaeq mdn in ,minkge `nw `pz ixac jezn xkip
megp ,dpynd zyxtzn jke .xyk ony zaexrza s` wilcdl xqe`e
`pze ,xyk ony zaexrz `la mb lyean alga wilcdl xizd icnd
.` :mikxc ipya mdixac yxtl xyt`e ,eilr ewlgp minkge `nw
onya axerne lyean m` s`e ,'alga `le' xn`e mzq `nw `pz
m` oiae lyean `ed m` oia ea miwilcn oi`y exn`y minkge .xyk
axernd lyean la` ,envr ipta `edyk `weec epiid ,lyean epi`
alga wilcdl xq`e mzqy `nw `pz .a .ea miwilcn xyk onya
`ed m` la` ,envr ipta `edyk `weec epiid ,lyean `ed m` s`e

.ote` lka exq` minkge ,ea wilcdl xzen xyk onya axern

äðùî
xpl dwlcdl mixykd mipnyd ibeq z` x`al dkiynn dpynd

:dtixy onya aeh meia dwlcdd oic z` zx`an okl mcewe ,zay
La ïé÷éìãî ïéàäôéøN ïî,dtixyl cnere `nhpy dnexz ony ± ¥©§¦¦§¤¤§¥¨

ïé÷éìãî ïéà ,øîBà ìàòîLé éaø .áBè íBéazay ly xpïøèòa± §©¦¦§¨¥¥¥©§¦¦§¦§¨
,dliztd xg` jynpy s` ,ztf zleqt,úaMä ãBák éðtîegixy ¦§¥§©©¨

.rxíéîëçåe l`rnyi iax lr miwlegïéøézîzaya wilcdlìëa ©£¨¦©¦¦§¨
,íéðîMäs`eúBðBðö ïîLa ,íéæBâà ïîLa ,ïéîLîeL ïîLaony ± ©§¨¦§¤¤§§¦§¤¤¡¦§¤¤§

,oepvd rxfn `veidúBòewt ïîLa ,íéâc ïîLa,zixacn zrlc ± §¤¤¨¦§¤¤©
ïé÷éìãî ïéà ,øîBà ïBôøè éaø .èôðáe ïøèòazay ly xpàlà §¦§¨§¥§©¦©§¥¥©§¦¦¤¨

.ãáìa úéæ ïîLa§¤¤©¦¦§¨

àøîâ
:`xnbd zxxan .dtixy onya aeh meia miwilcn oi`y dpyna epipy

.àîòè éàî:`xnbd daiyníéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôìmileqt ©©£¨§¦¤¥§¦¨¨¦
[mtxeyl devny],áBè íBéameia d`nh dnexz xral oi` ok enke §

.aeh
:`xnbd zxxanéléî éðäðîoi`y ,el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

ly onya xp wilcdl xeq` mb okle] aeh meia miycw mitxey
dgcie dyrd `ai ok m`e ,mtxeyl dyr zevn `lde ,[d`nh dnexz

.aeh meia dxrad xeqi` ly dyrz `l
:`xnbd daiynäi÷æç éác àðz ïëå ,äi÷æç øîàepy oke - ¨©¦§¦¨§¥¨¨§¥¦§¦¨

,diwfg ly eyxcn ziaa `ziixaaàø÷ øîàiabl weqta xn`p ± ¨©§¨
gqt oaxw xya(i ai zeny)epnî øúBpäå ,ø÷a ãò epnî eøéúBú àìå'§Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©¨¦¤

ø÷a ãò,'EtxUY W`AøîBì ãeîìz ïéàLaezkd jxved `ly ± ©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¤¥©§©
EPOn xzFPde' xnel,'ø÷a ãòy`a epnn xzepde' aezkl did ice §©¨¦¤©Ÿ¤

,'xwA cr EPOn ExizFz `le' okl mcew xn`p xak ixdy ,'etexyz§Ÿ¦¦¤©Ÿ¤
e'ø÷a ãò' øîBì ãeîìz äî,dtixyd zevnaBì ïzéì áeúkä àa ©©§©©Ÿ¤¨©¨¦¥

,BúôéøNì éðL ø÷axweaa `ed eztixy onfy cnln aezkd ,xnelk Ÿ¤¥¦¦§¥¨
`edy ,oey`x xwea cr] epnn xzepde' ,aezkd yxtzn jke ,zxgnd
,crend leg `edy ipy] xwea cr ,[gqt ly oey`x aeh mei ly exwea
dtixyd zevn oi`y aezkd epcnlne ,'etexyz y`a [f`e ,epiznd

.aeh mei dgec
:aeh meia miycw ztixy xeqi`l xg` xewn,øîà ééaàjkl xewnd ©©¥¨©

c ,`edàø÷ øîàzay itqen zyxta(i gk xacna),úaL úìBò' ¨©§¨©©©
,'BzaLaly dler `weecy cnll e`a `l` ,zexzein el` zeaize §©©

,zaya daixw [zaya dpnfy] zayìBç úìBò àìådaixw,úaLa §Ÿ©§©¨
lil cr exzepe exhwed `ly zay axr ly cinzd zler ixa` oebke

,zaya mxihwdl xeq` ,zayåokìBç úìBò àìdaixw.áBè íBéa §Ÿ©§
lw ,aeh mei dgec oi` ycwnay dcear `idy mixeni` zxhwd m`e

.aeh mei dgec oi` dcear dpi`y mileqt miycw ztixyy xnege
:aeh meia miycw ztixy xeqi`l xg` xewnàø÷ øîà ,øîà àáø̈¨¨©¨©§¨

gqt ly oexg`e oey`x aeh mei iabl(fh ai zeny)`l dk`ln lM' ,¨§¨¨Ÿ
Wtp lkl lk`i xW` K` ,mda dUri,'íëì äNòé Bcáì àeäzeaize ¥¨¤¨¤©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤

,cnll e`ae ,zexzein 'ecal `ed''àeä'miyrp ,ytp lke` ikxv ±
,aeh meiaïéøéLëî àìåxepz e` oikq zeyrl oebk ,ytp lke`l §Ÿ©§¦¦

.milk`nd zpkd jxevl'Bcáì'xzen cala ytp lke` ikxv wx ± §©
,aeh meia zeyrldpîæa àlL äìéî àìåipinyd meia `ly-] §Ÿ¦¨¤Ÿ¦§©¨

,[ezcillàéúàcaeh mei dgczy micnl epiid ef dyxc ilely ± §¨§¨
øîBçå ì÷adliny epcnly oeike .aeh mei dgecd ycwna dcearn §©¨¤

,xgnl dzeyrl xyt`e df meil reaw dpnf oi`e zeid ,dpnfa `ly
xyt`y dyr zeevn x`yl cenll yi ok enk ,aeh mei dgec dpi`
miycw ztixy mb okle ,aeh meie zay egci `ly ,xgnl mniiwl

.mztixyl reaw onf oi` ixdy ,aeh mei dgec dpi`
:aeh meia miycw ztixy xeqi`l xg` xewn(úaL) ,øîà éMà áø©©¦¨©©©

'ïBúaL',aeh mei iabl xen`d ©¨
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zay(ycew zay meil)

:`xnbd dwiqnàúzòîL éðä ìëk àúëìéä úéìålkk dkld oi`e ± §¥¦§§¨§¨¨¥§©§¨¨
,ieacg` axe ,lcib axe ,dcedi axe `ped ax exn`y ,el` zexnin
aiig epi` crend cvny dkxaae dlitza crend z` mixikfn oi`y

,mdaàlàdkldàä ékdf xn`nk ±íBé ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ¤¨¦¨§¨©©¦§ª©¤¥¦
ìltúnä ,úaMa úBéäì ìçL íéøetkäzlitzéøö äìéòðC ©¦¦¤¨¦§©©¨©¦§©¥§¦¨¨¦

øékæäìdpipr ezlitza,úaL ìLaeig oi` zay zngny s`e §©§¦¤©¨
y oeik ,dlirp lltzdl,úBlôz òaøàa áéiçúpL àeä íBéjkitl ¤¦§©¥§©§©§¦

.zay zxkfd oiprl zelitzd x`yl dey [dlirp] ziriaxd dlitzd
meiy oeik ,yceg y`xe zay ly sqena dkepg xikfdl yi ok enke
ly xihtna yceg y`x xikfdl yi oke .sqen zlitza aiigzpy `ed
`ed meiy oeik ,zay ly dgpn ly xihtna aeh mei xikfdle ,zay

.`iapa aiigzpy
:`xnbd dywnàúëìéäà àúëìéä àéL÷oia dxizq zeywdl yi ± ©§¨¦§§¨©¦§§¨

ixdy ,zekldd iwqtàúëìéä úøîàdkldy zxn` ±òLBäé éaøk ¨§©¦§§¨§©¦§ª©
,éåì ïa,dlirpa zay mixikfnyejci`nïì àîéé÷epicia laewn ± ¤¥¦¨§¨¨

cçéìL ,úaMa úBéäì ìçL áBè íBé ,àáø øîàc ,àáøk àúëìéä¦§§¨§¨¨§¨©¨¨¤¨¦§©©¨§¦©
äáézä éðôì ãøBiä øeaéöa,úéáøòray oirn zkxa lltzne ¦©¥¦§¥©¥¨©§¦

,ygld zlitz xg`léøö BðéàáBè íBé ìL øékæäì C,ef dkxaa ¥¨¦§©§¦¤
,jkl mrhdeãøBé øeaö çéìL ïéà úaL àìîìéàLzkxa lltzdl ¤¦§¨¥©¨¥§¦©¦¥

zlitza ray oirn.áBè íBéa úéáøòzngny ,zay zlitzay ixd ©§¦§
iax ixacle ,aeh mei da mixikfn oi` ,dze` milltzn oi` aeh mei

ediyi ,[zay zngn] ef dlitza aiigzd df meiy oeik iel oa ry
.df z` df mixzeq dkldd iwqty `vnpe .aeh mei da xikfdl

:`xnbd zvxznàzLä éëäixacy ,dzr jipira d`xp jk ike ± ¨¦©§¨
`lde ,iel oa ryedi iax ly epic z` mixzeq `axíúäzkxaa my ± ¨¨

y oeik ,ray oirnàeä ïéãa[oicd xwirn-]úaMa eléôàcceglénð §¦©£¦©©¨©¦
[mb-]éøö àìCxfeg oi`y myk ,ef dlitz lltzdl xeaiv gilyd Ÿ¨¦

,legd ini ly ziaxra ezlitz lréðewúc àeä ïðaøåminkge ± §©¨¨§©¥
z`f lltziy epwizäðkñ íeMî`ly mzlitza mixg`znd ly ¦©¨¨

ici lr epkzqie ,aeyi mewnl uegny zqpkd ziaa mcal ex`yi
jixv oi` ,[oicd xwirn] meid zaeg ef dlitz oi`y oeike ,miwifnd

.aeh mei da xikfdlàëä ìáàlgy mixetikd meia dlirp zlitza ± £¨¨¨
,oicd xwirn da aiigy ,zaya,úBlôz òaøàa áéiçúpL àeä íBé¤¦§©¥§©§©§¦

.zay mda xikfdl zeey zelitzd lke
:dpyna epipyàìå[zay ly xp miwilcn]'åë äéìàa,alga `le §Ÿ§©§¨

cg` mixne` minkge ,lyean alga oiwilcn xne` icnd megp
.ea oiwilcn oi` lyean epi`y cg`e lyean

zhiy :`xnbd dywn .minkge `nw `pz ewlgp dna zxxan `xnbd
eðééä íéîëçzhiyk,àn÷ àpz'alga `le' xn` `nw `pz ixdy £¨¦©§©¨©¨

.lyean s` rnyne ,mzq
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàoica zehiyd oia lcad yi -áøc ¦¨¥©§§©

,áø øîà àðBøaalg `edy] jzedn alga axir m`y xn`y §¨¨©©
,ea wilcdl xzen ,`edy lk xyk ony [lyeanéîéiñî àìåoi`e ± §Ÿ§©§¦

wleg ine ,axk xaeq mdn in ,minkge `nw `pz ixac jezn xkip
megp ,dpynd zyxtzn jke .xyk ony zaexrza s` wilcdl xqe`e
`pze ,xyk ony zaexrz `la mb lyean alga wilcdl xizd icnd
.` :mikxc ipya mdixac yxtl xyt`e ,eilr ewlgp minkge `nw
onya axerne lyean m` s`e ,'alga `le' xn`e mzq `nw `pz
m` oiae lyean `ed m` oia ea miwilcn oi`y exn`y minkge .xyk
axernd lyean la` ,envr ipta `edyk `weec epiid ,lyean epi`
alga wilcdl xq`e mzqy `nw `pz .a .ea miwilcn xyk onya
`ed m` la` ,envr ipta `edyk `weec epiid ,lyean `ed m` s`e

.ote` lka exq` minkge ,ea wilcdl xzen xyk onya axern

äðùî
xpl dwlcdl mixykd mipnyd ibeq z` x`al dkiynn dpynd

:dtixy onya aeh meia dwlcdd oic z` zx`an okl mcewe ,zay
La ïé÷éìãî ïéàäôéøN ïî,dtixyl cnere `nhpy dnexz ony ± ¥©§¦¦§¤¤§¥¨

ïé÷éìãî ïéà ,øîBà ìàòîLé éaø .áBè íBéazay ly xpïøèòa± §©¦¦§¨¥¥¥©§¦¦§¦§¨
,dliztd xg` jynpy s` ,ztf zleqt,úaMä ãBák éðtîegixy ¦§¥§©©¨

.rxíéîëçåe l`rnyi iax lr miwlegïéøézîzaya wilcdlìëa ©£¨¦©¦¦§¨
,íéðîMäs`eúBðBðö ïîLa ,íéæBâà ïîLa ,ïéîLîeL ïîLaony ± ©§¨¦§¤¤§§¦§¤¤¡¦§¤¤§

,oepvd rxfn `veidúBòewt ïîLa ,íéâc ïîLa,zixacn zrlc ± §¤¤¨¦§¤¤©
ïé÷éìãî ïéà ,øîBà ïBôøè éaø .èôðáe ïøèòazay ly xpàlà §¦§¨§¥§©¦©§¥¥©§¦¦¤¨

.ãáìa úéæ ïîLa§¤¤©¦¦§¨

àøîâ
:`xnbd zxxan .dtixy onya aeh meia miwilcn oi`y dpyna epipy

.àîòè éàî:`xnbd daiyníéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôìmileqt ©©£¨§¦¤¥§¦¨¨¦
[mtxeyl devny],áBè íBéameia d`nh dnexz xral oi` ok enke §

.aeh
:`xnbd zxxanéléî éðäðîoi`y ,el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

ly onya xp wilcdl xeq` mb okle] aeh meia miycw mitxey
dgcie dyrd `ai ok m`e ,mtxeyl dyr zevn `lde ,[d`nh dnexz

.aeh meia dxrad xeqi` ly dyrz `l
:`xnbd daiynäi÷æç éác àðz ïëå ,äi÷æç øîàepy oke - ¨©¦§¦¨§¥¨¨§¥¦§¦¨

,diwfg ly eyxcn ziaa `ziixaaàø÷ øîàiabl weqta xn`p ± ¨©§¨
gqt oaxw xya(i ai zeny)epnî øúBpäå ,ø÷a ãò epnî eøéúBú àìå'§Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©¨¦¤

ø÷a ãò,'EtxUY W`AøîBì ãeîìz ïéàLaezkd jxved `ly ± ©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¤¥©§©
EPOn xzFPde' xnel,'ø÷a ãòy`a epnn xzepde' aezkl did ice §©¨¦¤©Ÿ¤

,'xwA cr EPOn ExizFz `le' okl mcew xn`p xak ixdy ,'etexyz§Ÿ¦¦¤©Ÿ¤
e'ø÷a ãò' øîBì ãeîìz äî,dtixyd zevnaBì ïzéì áeúkä àa ©©§©©Ÿ¤¨©¨¦¥

,BúôéøNì éðL ø÷axweaa `ed eztixy onfy cnln aezkd ,xnelk Ÿ¤¥¦¦§¥¨
`edy ,oey`x xwea cr] epnn xzepde' ,aezkd yxtzn jke ,zxgnd
,crend leg `edy ipy] xwea cr ,[gqt ly oey`x aeh mei ly exwea
dtixyd zevn oi`y aezkd epcnlne ,'etexyz y`a [f`e ,epiznd

.aeh mei dgec
:aeh meia miycw ztixy xeqi`l xg` xewn,øîà ééaàjkl xewnd ©©¥¨©

c ,`edàø÷ øîàzay itqen zyxta(i gk xacna),úaL úìBò' ¨©§¨©©©
,'BzaLaly dler `weecy cnll e`a `l` ,zexzein el` zeaize §©©

,zaya daixw [zaya dpnfy] zayìBç úìBò àìådaixw,úaLa §Ÿ©§©¨
lil cr exzepe exhwed `ly zay axr ly cinzd zler ixa` oebke

,zaya mxihwdl xeq` ,zayåokìBç úìBò àìdaixw.áBè íBéa §Ÿ©§
lw ,aeh mei dgec oi` ycwnay dcear `idy mixeni` zxhwd m`e

.aeh mei dgec oi` dcear dpi`y mileqt miycw ztixyy xnege
:aeh meia miycw ztixy xeqi`l xg` xewnàø÷ øîà ,øîà àáø̈¨¨©¨©§¨

gqt ly oexg`e oey`x aeh mei iabl(fh ai zeny)`l dk`ln lM' ,¨§¨¨Ÿ
Wtp lkl lk`i xW` K` ,mda dUri,'íëì äNòé Bcáì àeäzeaize ¥¨¤¨¤©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤

,cnll e`ae ,zexzein 'ecal `ed''àeä'miyrp ,ytp lke` ikxv ±
,aeh meiaïéøéLëî àìåxepz e` oikq zeyrl oebk ,ytp lke`l §Ÿ©§¦¦

.milk`nd zpkd jxevl'Bcáì'xzen cala ytp lke` ikxv wx ± §©
,aeh meia zeyrldpîæa àlL äìéî àìåipinyd meia `ly-] §Ÿ¦¨¤Ÿ¦§©¨

,[ezcillàéúàcaeh mei dgczy micnl epiid ef dyxc ilely ± §¨§¨
øîBçå ì÷adliny epcnly oeike .aeh mei dgecd ycwna dcearn §©¨¤

,xgnl dzeyrl xyt`e df meil reaw dpnf oi`e zeid ,dpnfa `ly
xyt`y dyr zeevn x`yl cenll yi ok enk ,aeh mei dgec dpi`
miycw ztixy mb okle ,aeh meie zay egci `ly ,xgnl mniiwl

.mztixyl reaw onf oi` ixdy ,aeh mei dgec dpi`
:aeh meia miycw ztixy xeqi`l xg` xewn(úaL) ,øîà éMà áø©©¦¨©©©

'ïBúaL',aeh mei iabl xen`d ©¨
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קלו

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

,edenk xg` utg e` einc el xifgdl ixkpd aiigziy utg dfi`àìå§Ÿ
Bì ïzéutgàlà ,äðzîaonf ic yi m`òébiL éãkixkpdBúéáì ¦¥§©¨¨¤¨§¥¤©¦©§¥

miaxd zeyxa epxiarie utgd `ivei ixkpd xy`ky itl .mei ceran
.l`xyid zegilya ok dyery mi`exd erhi ,zayaìlä úéáe¥¦¥

,íéøîBàmeia onf didi m` icòébiL éãkixkpdCeîqä úéaì §¦§¥¤©¦©©©¦©¨
äîBçìiky .[zxg` xira xb `ed m`] eixebn xiraleki `edy oe ©¨

oi` ,ezia cr d`ld utgd mr jlil jiynny dny xkip ,my egipdl
.el epzp l`xyidy llba df,øîBà àáé÷ò éaøyiyk `ed xzidd ©¦£¦¨¥

onf elBúéa çútî àöiL éãk.mei ceran l`xyid ly §¥¤¥¥¦¤©¥
j` ,lld zia lr welgl `ay dxe`kl d`xp `aiwr iax oeyln

:ok epi`y zx`an `ziixadéøác ïä ïä ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦§¨¥¥¦§¥
,ìlä úéa éøác ïä ïä àáé÷ò éaøy itlàáé÷ò éaø àa àìwelgl ©¦£¦¨¥¥¦§¥¥¦¥Ÿ¨©¦£¦¨

àlàwxLøôìz`.ìlä úéa éøác`aiwr iaxe `nw `pz ,xnelk ¤¨§¨¥¦§¥¥¦¥
jixvy lld zia mixaeq `nw `pz zrcl ,lld zia zrc idn ewlgp
iax zrcle ,dnegl jenqd zial ribiy ick meia zedy didzy
ceran ezia gztn `viy ick zedy wx jixvy ,md mixaeq `aiwr

.mei
:ixkpl dxiqn oipra ok mb zwqerd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

íà àlà ,éøëðì Böîç íãà øBkîé àì ,íéøîBà éànL úéa ,ïðaø©¨¨¥©©§¦Ÿ¦§¨¨£¥§¨§¦¤¨¦
äìëiL Ba òãBé ïkeze`.éànL úéa éøác ,çñtä íãB÷oeik ¥¥©¤¥¨¤¤©¤©¦§¥¥©©

.mlerdn ezelkl `id ung xeria zeevn ,i`ny zia zrclyúéáe¥
BìëBàì øzenL ïîæ ìk ,íéøîBà ìlä,gqt axraBøëBîì øzeî ¦¥§¦¨§©¤¨§§¨§§

ezelkl `id ung xeria zeevn ,lld zia zrcly oeik .ixkpl
.cala l`xyi zeyxn,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
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המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zay(oey`x meil)

miqpkp gztay mipwd iy`xy iptn leki epi` dnipt ey`x xifgdle
,eigl zgz eläNòî ãéáò÷ àìcmey dyer dcevnd oi`y - §Ÿ¨¨¦©£¤

.dnewnn dff dpi` ixdy dlert
,milk zziay oica mi`pzd zehiy oipra ztqep drc d`ian `xnbd

:xg` ote`a `ibeqd zyxtzn ditleàéòLBà áø øîàc àzLäå§©§¨§¨©©©§¨
àpz ïàî ,éqà áø øîàzpizp xqe`d ,ef `ziixa ly `pzd edin - ¨©©©¦©©¨

y iptn min ly migixl mihigéànL úéa ,àúééøBàc íéìk úúéáL§¦©¥¦§©§¨¥©©
,ìlä úéa àìå àéäy `vnpàìc ïéa äNòî ãéáò÷ ïéa éànL úéáì ¦§Ÿ¥¦¥§¥©©¥¨¨¦©£¤¥§Ÿ

äNòî ãéáò÷dyer epi` m` oiae dlertd z` dyer ilkd m` oia - ¨¨¦©£¤

df ixd ,ekeza ziyrp wx `id `l` dze`.øeñàexq`y epivn ixdy ¨
epi` xepzdy s` ,xepzd jezl ozyt ly oipe` zpizp i`ny zia
mby exaq jgxk lre ,ekeza ziyrp wx `id `l` dlertd z` dyer
,dyrn dfa dyer ilkdy aygp ilkd jeza ziyrp wx dlertdyk

la` .milk zziay oic lr dfa xaereãéáò÷c áb ìò óà ,ìlä úéáì§¥¦¥©©©§¨¨¦
äNòî,dlertd z` dyer envra ilkdy -éøLmpi` ik ,xzen - ©£¤¨¦

.milk zziay oic mixaeq
:`xnbd zl`eyàìc áb ìò óà éànL úéáìc úøîàc àzLäå§©§¨§¨§©¦§¥©©©©©§Ÿ

äNòî ãéáòdf ixdéëä éà ,øeñà ¨¦©£¤¨¦¨¦
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המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' א

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

d ,ozytd wlcp lnbd xaryke ,miaxdáéiç éðåðç,dxiad iwfpa ¤§¨¦©¨
.uega wlec xp gipdy jka ryty,øîBà äãeäé éaøly epzyt m` ©¦§¨¥

wlcp lnbd lraäkeðç øða,uega ipepgd ewilcdyøeèt,ipepgd §¥£¨¨
.qpd mqxtl ick uega dgipdl devny ,my dgipd zeyxay oeik

ie`xd daebd z` dcedi iax ixacn cenll yi m`d dpc `xnbd
:dkepg xp zgpdlúøîBà úàæ ,(äaøc íeMî) àðéáø øîàjkn ± ¨©©¦¨¦§©¨Ÿ¤¤

,cenll yi uega dkepg xp wilcdy ipepgd z` dcedi iax xhtyøð¥
äåöî äkeðçdligzkläøNò CBúa dçépäì,rwxwdn migthéàc £¨¦§¨§©¦¨§£¨¨§¦
Czòc à÷ìñdgipdl xyt`yäøNòî äìòîìxeht recn ,migth ¨§¨©§¨§©§¨¥£¨¨

,ipepgddéì àîéì,dxiad lra el xn`i ±çépäì Eì äéäxpd z` ¥¨¥¨¨§§©¦©

î äìòîìly edaeb,BáëBøå ìîboeike ,xpa e`yn wlci `ly ick §©§¨¦¨¨§§
iax exhty jkne .xpdn mxbpy wfpa aiigzdl jl yi ok ziyr `ly
lra leki oi` okle ,migth dxyr jeza dgipdl devny ,gken dcedi

.eakexe lnbn dlrnl dgipdl el didy oerhl dxiad
:`xnbd dgecàîìéãåmewn lkne ,dxyr jeza dgipdl devn oi` §¦§¨

c ,xehtàáeè déì àçøèéî éàxpd diabdl ,daxd egixhp m`y ± ¦¦§§¨¥¨
,eakexe lnbn dlrnläåönî éòeðnéàì éúàixnbl rpndl `ai ± ¨¥§¦§¥¦¦§¨

.dkepg xp zwlcd zevn miiwln
:dkepgd xp gipdl xyt` daeb dfi` cr zx`an `xnbdáø øîà̈©©

,íeçðz éaøc déîMî éîBéðî øa ïúð áø Løc ,àðäk©£¨¨©©¨¨©©§¥¦§¥§©¦©§
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב

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

e .llkCøçéî éëeøçéà øòNepi`e eze` miwilcnyk cin sxyp ± ¥¨¦£¥¦£©
.xeqi`l mzepnl jixv oi` okle .llk wlec

:dpyna epipy.úôæa àìå:`xnbd zx`anúôæepiidàúôéæoin §Ÿ§¤¤¤¤¦§¨
.dbit enyy ony urn `veid xegy oneyäåòLz`xwpd `id ©£¨

zinx`a,àúeøé÷.yacd zleqt `ide ¦¨
àðz,`ziixaaïàk ãòdpynd dhxit 'mind ipt lry dwexi' cr ± ¨¨©¨

ïàkî ,úBìéút ìeñt[ztfn±].íéðîL ìeñt Cìéàå §§¦¦¨§¥©§§¨¦
:`xnbd dywnàèéLt`ziixad dkxved recne dpynd zpeek jky §¦¨

.z`f x`al
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà äåòLx`al dkxved `ziixad ± ©£¨¦§§¦¨¥

ery oiprl z`f,dàéæç àì énð úBìéúôì àîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨¦§¦©¦Ÿ©§¨
,hegl aiaq dery wiacdy epiide ,dlizt zxeva d`yry ote`ay

,zayl dwlcdl die`x dpi` ok mbïì òîLî à÷oi`y `ziixad ¨©§©¨
gipnyk epiide ,onyd mewna d`a `idyk `l` dleqt deryd
m` la` ,dwilcne ilka dlizt ozepe ,ony xp ly ilk jeza dery

.`id dxiyk dlizt zxeva d`yr
:'dery'e 'oxhir' zedn zx`an `xnbdàðøèò ,ïéáà øa éîø øîà̈©¨¦©¨¦¦§¨¨

àúôéæc àzìeñtztfd z`veiy xg`y ,ztfd zleqt `ed oxhir ± §§¨§¦§¨
.onyk dlelv zleqt z`vei y`a menig ici lr ,urdnäåòL`id ©£¨

àLáeãc àzìeñt.mixeac yac zleqt ± §§¨§§¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום שלישי עמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.æéøö ïéà äcòñ íB÷îa àlà Lec÷ ïéà íéîëç eøîàL äfL íéðBàbä eøBäelôà àlà Búãeòñ ìk íL øîâiL C ©§¦¤¤¤¨§£¨¦¥¦¤¨§¨§ª¨¥¨¦¤¦§Ÿ¨¨§¨¤¨£¦
úéæk ìëà íà[ckíéðénä úLîçî úéæk elôà Bà37ïéé úéòéáø äúML Bà úBðBæî éðéî àøBa íäéìò íéëøánL ¦¨©§©¦£¦§©¦¥£¥¤©¦¦¤§¨§¦£¥¤¥¦¥§¤¨¨§¦¦©¦

ãéî ïéa øçà íB÷îa äcòqä Ck øçà ìëàì ìBëéå äcòñ íB÷îa Lec÷ éãé äæa àöBé Lecwä ñBk ãálî[dkïéa ¦§©©¦¥¨¤§¥¦§¨§ª¨§¨¤¡Ÿ©©¨©§ª¨§¨©¥¥¦¨¥
ïîæ øçàì[ekéøö BðéàåíB÷îa Lec÷ éãé àöé øákL ïåékL íBia ïéa äìéìa ïéa äcòñ dúBà íã÷ ñBkä ìò Cøáì C §©©§©§¥¨¦§¨¥©©Ÿ¤¨§ª¨¥©©§¨¥©¤¥¨¤§¨¨¨§¥¦§¨

éøö ïéàL úaL ìL úéLéìL äcòñì äîBc úøçàä Bæ äcòñ éøä äcòñäéðôì ñBkä ìò Cøáì C42: §ª¨£¥§ª¨¨©¤¤¨¦§ª¨§¦¦¤©¨¤¥¨¦§¨¥©©§¨¤¨
ז  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

`zax `zkld
úéæë ìëà [ãë פרס אכילת כדי בתוך הכזית לאכול טוב -

צריך  יין הרביעית וכן אחרונה, בברכה שיתחייב כדי -
פרס  אכילת בכדי לפחות או רביעית בכדי .36לשתותו

ãéî ïéá [äë- לחם לאכול מיד ונמלך מזונות כשאכל -
בירך  כשלא ובדיעבד המזונות, על אחרונה ברכה לברך יש

המזון  בברכת נפטרים -38.
חובת  ידי בה לצאת כדי נוספת יין רביעית כששתה אבל

צריך  אינו לחם, לאכול ונמלך - סעודה במקום קידוש
אחרונה  ברכה אחריה .39לברך

ïîæ øçàì [åë קודם דבר שום מלאכול להמנע מצוה -
בידי  למחות אין מקום ומכל שבת, סעודת עיקר אכילת

,40המקילין 
קידוש  ידיֿחובת לצאת לכתחילה גם נוהגים היום ובקידוש

מזונות  באכילת סעודה .41במקום

zetqede mipeiv
לאו 36) שאם וסיים ב, ס"ק בבדה"ש פא סימן השלחן קצות

בברכה  להתחייב שצריך המחבר בשו"ע מבואר כן כי יצא, לא -
אחרונה,

לא  כאן שבשוע"ר העירו 13 הערה משוע"ר הלכות ובקיצור
"כשיעור  שישתה שצריך ס"ג רסט לסימן וציינו זה, פרט העתיק

אחרונה". ברכה עליו לברך שחייבים
זמן  גרם, 86 רביעית: שיעור גרם, 27 לכתחילה: כזית שיעור

דקות. כ-4 פרס: אכילת
Á"Òעד"ז37) ¯„Ú ÔÓÈÒ· לסעוד יוכל שלא אונס קצת יש אם :

ביום  סעודות ג' שיאכל למחר עד הסעודה לדחות יכול בלילה
מחמשת  כזית הקידוש אחר מיד ויאכל בלילה שיקדש ובלבד
רע"ג. בסימן שנתבאר כמו יין רביעית עוד שישתה או המינים

לעשות 38) כדי היין שתה או המזונות שאכל משום והוא
כדי  שתה או אכל אם אבל לתענוג, או סעודה במקום קידוש
ונפטרים  לאחריהם מברך אין - לאכילה הלב את להמשיך
ונפטר  הסעודה לצורך שהוא הקידוש היין (ע"ד המזון בברכת

יגֿיד). סעיפים פ"ד הנהנין ברכת (סדר המזון) בברכת
הברכה 39) לענין טפילה זו ששתיה סי"ג, ערב סימן כדלעיל

הקידוש. יין לשתיית
(40È"Ò ËÓ¯ ÔÓÈÒ עליו שקיבל לאחר או שחשכה לאחר אבל :

קודם  שבת סעודת להתחיל דעתו (אם יום מבעוד אפילו שבת
קביעות  בלא אפילו דבר שום מלאכול להמנע מצוה שחשיכה
סעודת  עיקר אכילת קודם הכוס על שקידש לאחר אפילו סעודה
סעודת  עיקר שהוא המוציא עליו שמברכים מלחם דהיינו שבת

שיתבאר  כמו סעודות ג' חובת ידי יוצא אינו שמבלעדו שבת
לא  הלחם אכילת קודם אחר ממאכל יאכל שאם לפי רע"ד בסי'
כיון  המקילין ביד למחות אין מקום (ומכל לתיאבון הלחם יאכל
כמו  לתיאבון שבת סעודת לאכול גמור חיוב אין הדין שמן

שנתבאר).
ניתן  האם עדר, סימן ולהלן בשוה"ג, ס"י קפח סימן וראה
לצאת  כדי סעודה במקום קידוש בשביל שטועם כזית על לסמוך

שבת. סעודת ידיֿחובת אף בו
לאחר 41) חסידית התוועדות לערוך מקום בכל אנ"ש מנהג כן

בכל  אדמו"ר כ"ק נהג וכן בלבד, מזונות טועמים בה - התפילה
חובתו  ידי יצא ביום שקידש לאחר ככולן, ברובן ועכ"פ שבת,
הריל"ג  (עדות המינים חמשת באכילת סעודה במקום לקידוש
כן  נהגו רבות ופעמים ,(14 עמ' שסא גליון בהתקשרות הובאה
בשבת  סעודות שלוש חובת ידי לצאת מנת על נשיאנו רבותינו
ועוד  84 ע' חכ"א לקו"ש (עיין שלישית סעודה לאכול בלא גם

סימ  להלן שנסמנו רצא),מקומות ן
כוס  בשתיית גם סעודה במקום קידוש י"ח לצאת נהגו ולפעמים
באחש"פ  מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק מנהג היה כן (כנראה נוספת יין
פסח  של אחרון יום מדיבורי קסא ע' ח"א במסיבו המלך (עיין

תשכ"ז).
(42Â"Ò ‡ˆ¯ ÔÓÈÒ דהיינו היין על לקדש צריך אין ג' בסעודה :

לפי  שחרית סעודת קודם כמו הסעודה קודם הכוס על לברך
ומה  שבלילה קידוש כעין אלא ביום קידוש חכמים תקנו שלא

שבשחרית. אחד בקידוש די ביום אף אחד בקידוש די בלילה



קלז

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

,edenk xg` utg e` einc el xifgdl ixkpd aiigziy utg dfi`àìå§Ÿ
Bì ïzéutgàlà ,äðzîaonf ic yi m`òébiL éãkixkpdBúéáì ¦¥§©¨¨¤¨§¥¤©¦©§¥

miaxd zeyxa epxiarie utgd `ivei ixkpd xy`ky itl .mei ceran
.l`xyid zegilya ok dyery mi`exd erhi ,zayaìlä úéáe¥¦¥

,íéøîBàmeia onf didi m` icòébiL éãkixkpdCeîqä úéaì §¦§¥¤©¦©©©¦©¨
äîBçìiky .[zxg` xira xb `ed m`] eixebn xiraleki `edy oe ©¨

oi` ,ezia cr d`ld utgd mr jlil jiynny dny xkip ,my egipdl
.el epzp l`xyidy llba df,øîBà àáé÷ò éaøyiyk `ed xzidd ©¦£¦¨¥

onf elBúéa çútî àöiL éãk.mei ceran l`xyid ly §¥¤¥¥¦¤©¥
j` ,lld zia lr welgl `ay dxe`kl d`xp `aiwr iax oeyln

:ok epi`y zx`an `ziixadéøác ïä ïä ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦§¨¥¥¦§¥
,ìlä úéa éøác ïä ïä àáé÷ò éaøy itlàáé÷ò éaø àa àìwelgl ©¦£¦¨¥¥¦§¥¥¦¥Ÿ¨©¦£¦¨

àlàwxLøôìz`.ìlä úéa éøác`aiwr iaxe `nw `pz ,xnelk ¤¨§¨¥¦§¥¥¦¥
jixvy lld zia mixaeq `nw `pz zrcl ,lld zia zrc idn ewlgp
iax zrcle ,dnegl jenqd zial ribiy ick meia zedy didzy
ceran ezia gztn `viy ick zedy wx jixvy ,md mixaeq `aiwr

.mei
:ixkpl dxiqn oipra ok mb zwqerd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

íà àlà ,éøëðì Böîç íãà øBkîé àì ,íéøîBà éànL úéa ,ïðaø©¨¨¥©©§¦Ÿ¦§¨¨£¥§¨§¦¤¨¦
äìëiL Ba òãBé ïkeze`.éànL úéa éøác ,çñtä íãB÷oeik ¥¥©¤¥¨¤¤©¤©¦§¥¥©©

.mlerdn ezelkl `id ung xeria zeevn ,i`ny zia zrclyúéáe¥
BìëBàì øzenL ïîæ ìk ,íéøîBà ìlä,gqt axraBøëBîì øzeî ¦¥§¦¨§©¤¨§§¨§§

ezelkl `id ung xeria zeevn ,lld zia zrcly oeik .ixkpl
.cala l`xyi zeyxn,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zay(oey`x meil)

miqpkp gztay mipwd iy`xy iptn leki epi` dnipt ey`x xifgdle
,eigl zgz eläNòî ãéáò÷ àìcmey dyer dcevnd oi`y - §Ÿ¨¨¦©£¤

.dnewnn dff dpi` ixdy dlert
,milk zziay oica mi`pzd zehiy oipra ztqep drc d`ian `xnbd

:xg` ote`a `ibeqd zyxtzn ditleàéòLBà áø øîàc àzLäå§©§¨§¨©©©§¨
àpz ïàî ,éqà áø øîàzpizp xqe`d ,ef `ziixa ly `pzd edin - ¨©©©¦©©¨

y iptn min ly migixl mihigéànL úéa ,àúééøBàc íéìk úúéáL§¦©¥¦§©§¨¥©©
,ìlä úéa àìå àéäy `vnpàìc ïéa äNòî ãéáò÷ ïéa éànL úéáì ¦§Ÿ¥¦¥§¥©©¥¨¨¦©£¤¥§Ÿ

äNòî ãéáò÷dyer epi` m` oiae dlertd z` dyer ilkd m` oia - ¨¨¦©£¤

df ixd ,ekeza ziyrp wx `id `l` dze`.øeñàexq`y epivn ixdy ¨
epi` xepzdy s` ,xepzd jezl ozyt ly oipe` zpizp i`ny zia
mby exaq jgxk lre ,ekeza ziyrp wx `id `l` dlertd z` dyer
,dyrn dfa dyer ilkdy aygp ilkd jeza ziyrp wx dlertdyk

la` .milk zziay oic lr dfa xaereãéáò÷c áb ìò óà ,ìlä úéáì§¥¦¥©©©§¨¨¦
äNòî,dlertd z` dyer envra ilkdy -éøLmpi` ik ,xzen - ©£¤¨¦

.milk zziay oic mixaeq
:`xnbd zl`eyàìc áb ìò óà éànL úéáìc úøîàc àzLäå§©§¨§¨§©¦§¥©©©©©§Ÿ

äNòî ãéáòdf ixdéëä éà ,øeñà ¨¦©£¤¨¦¨¦
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d ,ozytd wlcp lnbd xaryke ,miaxdáéiç éðåðç,dxiad iwfpa ¤§¨¦©¨
.uega wlec xp gipdy jka ryty,øîBà äãeäé éaøly epzyt m` ©¦§¨¥

wlcp lnbd lraäkeðç øða,uega ipepgd ewilcdyøeèt,ipepgd §¥£¨¨
.qpd mqxtl ick uega dgipdl devny ,my dgipd zeyxay oeik

ie`xd daebd z` dcedi iax ixacn cenll yi m`d dpc `xnbd
:dkepg xp zgpdlúøîBà úàæ ,(äaøc íeMî) àðéáø øîàjkn ± ¨©©¦¨¦§©¨Ÿ¤¤

,cenll yi uega dkepg xp wilcdy ipepgd z` dcedi iax xhtyøð¥
äåöî äkeðçdligzkläøNò CBúa dçépäì,rwxwdn migthéàc £¨¦§¨§©¦¨§£¨¨§¦
Czòc à÷ìñdgipdl xyt`yäøNòî äìòîìxeht recn ,migth ¨§¨©§¨§©§¨¥£¨¨

,ipepgddéì àîéì,dxiad lra el xn`i ±çépäì Eì äéäxpd z` ¥¨¥¨¨§§©¦©

î äìòîìly edaeb,BáëBøå ìîboeike ,xpa e`yn wlci `ly ick §©§¨¦¨¨§§
iax exhty jkne .xpdn mxbpy wfpa aiigzdl jl yi ok ziyr `ly
lra leki oi` okle ,migth dxyr jeza dgipdl devny ,gken dcedi

.eakexe lnbn dlrnl dgipdl el didy oerhl dxiad
:`xnbd dgecàîìéãåmewn lkne ,dxyr jeza dgipdl devn oi` §¦§¨

c ,xehtàáeè déì àçøèéî éàxpd diabdl ,daxd egixhp m`y ± ¦¦§§¨¥¨
,eakexe lnbn dlrnläåönî éòeðnéàì éúàixnbl rpndl `ai ± ¨¥§¦§¥¦¦§¨

.dkepg xp zwlcd zevn miiwln
:dkepgd xp gipdl xyt` daeb dfi` cr zx`an `xnbdáø øîà̈©©

,íeçðz éaøc déîMî éîBéðî øa ïúð áø Løc ,àðäk©£¨¨©©¨¨©©§¥¦§¥§©¦©§
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.æéøö ïéà äcòñ íB÷îa àlà Lec÷ ïéà íéîëç eøîàL äfL íéðBàbä eøBäelôà àlà Búãeòñ ìk íL øîâiL C ©§¦¤¤¤¨§£¨¦¥¦¤¨§¨§ª¨¥¨¦¤¦§Ÿ¨¨§¨¤¨£¦
úéæk ìëà íà[ckíéðénä úLîçî úéæk elôà Bà37ïéé úéòéáø äúML Bà úBðBæî éðéî àøBa íäéìò íéëøánL ¦¨©§©¦£¦§©¦¥£¥¤©¦¦¤§¨§¦£¥¤¥¦¥§¤¨¨§¦¦©¦

ãéî ïéa øçà íB÷îa äcòqä Ck øçà ìëàì ìBëéå äcòñ íB÷îa Lec÷ éãé äæa àöBé Lecwä ñBk ãálî[dkïéa ¦§©©¦¥¨¤§¥¦§¨§ª¨§¨¤¡Ÿ©©¨©§ª¨§¨©¥¥¦¨¥
ïîæ øçàì[ekéøö BðéàåíB÷îa Lec÷ éãé àöé øákL ïåékL íBia ïéa äìéìa ïéa äcòñ dúBà íã÷ ñBkä ìò Cøáì C §©©§©§¥¨¦§¨¥©©Ÿ¤¨§ª¨¥©©§¨¥©¤¥¨¤§¨¨¨§¥¦§¨

éøö ïéàL úaL ìL úéLéìL äcòñì äîBc úøçàä Bæ äcòñ éøä äcòñäéðôì ñBkä ìò Cøáì C42: §ª¨£¥§ª¨¨©¤¤¨¦§ª¨§¦¦¤©¨¤¥¨¦§¨¥©©§¨¤¨
ז  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

`zax `zkld
úéæë ìëà [ãë פרס אכילת כדי בתוך הכזית לאכול טוב -

צריך  יין הרביעית וכן אחרונה, בברכה שיתחייב כדי -
פרס  אכילת בכדי לפחות או רביעית בכדי .36לשתותו

ãéî ïéá [äë- לחם לאכול מיד ונמלך מזונות כשאכל -
בירך  כשלא ובדיעבד המזונות, על אחרונה ברכה לברך יש

המזון  בברכת נפטרים -38.
חובת  ידי בה לצאת כדי נוספת יין רביעית כששתה אבל

צריך  אינו לחם, לאכול ונמלך - סעודה במקום קידוש
אחרונה  ברכה אחריה .39לברך

ïîæ øçàì [åë קודם דבר שום מלאכול להמנע מצוה -
בידי  למחות אין מקום ומכל שבת, סעודת עיקר אכילת

,40המקילין 
קידוש  ידיֿחובת לצאת לכתחילה גם נוהגים היום ובקידוש

מזונות  באכילת סעודה .41במקום

zetqede mipeiv
לאו 36) שאם וסיים ב, ס"ק בבדה"ש פא סימן השלחן קצות

בברכה  להתחייב שצריך המחבר בשו"ע מבואר כן כי יצא, לא -
אחרונה,

לא  כאן שבשוע"ר העירו 13 הערה משוע"ר הלכות ובקיצור
"כשיעור  שישתה שצריך ס"ג רסט לסימן וציינו זה, פרט העתיק

אחרונה". ברכה עליו לברך שחייבים
זמן  גרם, 86 רביעית: שיעור גרם, 27 לכתחילה: כזית שיעור

דקות. כ-4 פרס: אכילת
Á"Òעד"ז37) ¯„Ú ÔÓÈÒ· לסעוד יוכל שלא אונס קצת יש אם :

ביום  סעודות ג' שיאכל למחר עד הסעודה לדחות יכול בלילה
מחמשת  כזית הקידוש אחר מיד ויאכל בלילה שיקדש ובלבד
רע"ג. בסימן שנתבאר כמו יין רביעית עוד שישתה או המינים

לעשות 38) כדי היין שתה או המזונות שאכל משום והוא
כדי  שתה או אכל אם אבל לתענוג, או סעודה במקום קידוש
ונפטרים  לאחריהם מברך אין - לאכילה הלב את להמשיך
ונפטר  הסעודה לצורך שהוא הקידוש היין (ע"ד המזון בברכת

יגֿיד). סעיפים פ"ד הנהנין ברכת (סדר המזון) בברכת
הברכה 39) לענין טפילה זו ששתיה סי"ג, ערב סימן כדלעיל

הקידוש. יין לשתיית
(40È"Ò ËÓ¯ ÔÓÈÒ עליו שקיבל לאחר או שחשכה לאחר אבל :

קודם  שבת סעודת להתחיל דעתו (אם יום מבעוד אפילו שבת
קביעות  בלא אפילו דבר שום מלאכול להמנע מצוה שחשיכה
סעודת  עיקר אכילת קודם הכוס על שקידש לאחר אפילו סעודה
סעודת  עיקר שהוא המוציא עליו שמברכים מלחם דהיינו שבת

שיתבאר  כמו סעודות ג' חובת ידי יוצא אינו שמבלעדו שבת
לא  הלחם אכילת קודם אחר ממאכל יאכל שאם לפי רע"ד בסי'
כיון  המקילין ביד למחות אין מקום (ומכל לתיאבון הלחם יאכל
כמו  לתיאבון שבת סעודת לאכול גמור חיוב אין הדין שמן

שנתבאר).
ניתן  האם עדר, סימן ולהלן בשוה"ג, ס"י קפח סימן וראה
לצאת  כדי סעודה במקום קידוש בשביל שטועם כזית על לסמוך

שבת. סעודת ידיֿחובת אף בו
לאחר 41) חסידית התוועדות לערוך מקום בכל אנ"ש מנהג כן

בכל  אדמו"ר כ"ק נהג וכן בלבד, מזונות טועמים בה - התפילה
חובתו  ידי יצא ביום שקידש לאחר ככולן, ברובן ועכ"פ שבת,
הריל"ג  (עדות המינים חמשת באכילת סעודה במקום לקידוש
כן  נהגו רבות ופעמים ,(14 עמ' שסא גליון בהתקשרות הובאה
בשבת  סעודות שלוש חובת ידי לצאת מנת על נשיאנו רבותינו
ועוד  84 ע' חכ"א לקו"ש (עיין שלישית סעודה לאכול בלא גם

סימ  להלן שנסמנו רצא),מקומות ן
כוס  בשתיית גם סעודה במקום קידוש י"ח לצאת נהגו ולפעמים
באחש"פ  מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק מנהג היה כן (כנראה נוספת יין
פסח  של אחרון יום מדיבורי קסא ע' ח"א במסיבו המלך (עיין

תשכ"ז).
(42Â"Ò ‡ˆ¯ ÔÓÈÒ דהיינו היין על לקדש צריך אין ג' בסעודה :

לפי  שחרית סעודת קודם כמו הסעודה קודם הכוס על לברך
ומה  שבלילה קידוש כעין אלא ביום קידוש חכמים תקנו שלא

שבשחרית. אחד בקידוש די ביום אף אחד בקידוש די בלילה
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Á סיום אחר ענינו לומר צריך בשבת חלום תענית המתענה
לומר  וטוב כו' נצור באלהי לכללו וטוב חתימה בלא תפלתו
לומר  ומותר בחול כמו וכו' לפניך וידוע גלוי העולמים רבון ג"כ
עונות  מחילת על בקשות שאר או כו' נוצרתי שלא עד אלהי ג"כ

א  ולא פשעתי עויתי חטאתי ולומר להתוודות ג"כ סרו ויכול
פרנסה  על כגון צרכיו על בהם לבקש אלא בשבת תחנונים לומר
הגוף  מצרכי בהם וכיוצא בביתו לו שיש לחולה רפואה על או

יום: בכל לומר טוב עונות חרטת אבל

Ë סכנת המסוכן חולה הוא אם התירו צרכיו שאלת ואפילו
וכן  בצבור אפילו בשבת עליו ומתחננים שזועקים היום
שהיא  לילד המקשה וכן ביום בו המסוכן החולה על לברך מותר
לבקש  אסור ביום בו מסוכן שאין חולה אבל ביום בו מסוכנת

השבת. אחר כן לעשות שאפשר כיון בשבת לברכו ולא עליו

(ב) עליו לבקש שצריך מאורע (בשבת) לאדם אירע אם אבל
ביחיד  רחמים ולבקש פניו על ליפול אפילו יכול מיד רחמים
על  להתענות אפילו התירו שהרי היום סכנת שם שאין אע"פ
בו  להתענות שצריך מפני רק היום סכנת שם שאין אע"פ חלום
כל  המאורע על רחמים לבקש אסור בצבור אבל בו שחלם ביום

היום. סכנת שם שאין

לא  אחת בשבת חלום תענית שמתענים עשרה בעיר יש אם וכן
המנחה  תפלת שיתפלל מהם אחד אחר לחזור צבור עצמן יעשו

בצבור: ענינו ולומר רם בקול

È צרה איזו על בשבת ולהתחנן לזעוק או להתענות מותר אם
תקע"ו: בסימן יתבאר ליחיד או לרבים שקרה

‡È בתורה היום כל לעסוק לו יש בשבת חלום תענית המתענה
דינו: גזר לו ויקרע לו שיתכפר בשביל ותפלה

·È אומרים יש רע חלום לו וחלם צהרים שינת שישן מי
עד  משינתו משניעור שעות י"ב יתענה אם לו שמועיל
להתענות  וצריך בשבת כן עושה אם יבדיל ואז הלילה אמצע
והיה  שחלם קודם  ג' סעודה אכל כבר אם אף שלם יום למחר
שהתענה  כיון מקום מכל בשבת כלום עוד לטעום שלא רשאי
ובין  שלם יום בתענית כפרה וצריך בידו היא עבירה תענית לשם
כיון  במנחה ענינו יאמר לא כן עושה כשהוא בשבת ובין בחול

כבר: שאכל

‚È הוא בחול הסעודה זמן קודם בשבת לאכול הקדימה אם
להקדים  צריך הלילה סעודת כבר שנתעכלה כגון לו עונג
החול  סעודת לזמן סעודתו זמן שמקדימין השבת כבוד זהו כי
וזהו  לאחר צריך לו עונג הוא החול סעודת מזמן האיחור ואם

לתיאבון: ואוכל לאכול שמתאוה כבודו

„È צריך כשבת ימיו כל והרי ויין בבשר יום בכל שרגיל מי וכן
שיקדים  החול סעודת מזמן שבת של הסעודה זמן לשנות

יצטער: שלא בכדי מועטת שעה יאחר או

חֿיד  סעיפים בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח סימן ב חלק
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dxez ihewl

שע  שאמרנו דזה יותר, בפרטיות יבאר קיום "להלן י

ב  סוף אין אור נמשך למרות "המצוות האדם, בנפש ה

רק  זה אין - הנבראים מגדר לגמרי מובדל יתברך שהוא

הנקודה רצון הכללית מצד (שהן כולן המצוות שבכל

ב  אחד "העליון שבכל הפרטי הגדר מצד גם אלא ה),

דתורה העמודים חסדים:]משלשת וגמילות עבודה

ïéîé ,ïéå÷ 'âì úåöî ç"îøä ïé÷ìçð ììë êøãå
.íéãñç úåìéîâå äãåáòå äøåú íäå ,òöîàå ìàîùå
עבודה  תורה עומד, העולם דברים שלשה על תנן
וגמילות  תקנו) קרבנות במקום ותפלה (קרבנות,

ואמצע. שמאל ימין - "קווין" ג' כנגד והם חסדים.

ספירות  שעשר הקבלה, בספרי מבואר פירוש:

שמאל  ימין - "קווין" לשלשה נחלקות העליונות
בינה  בימין, היא חכמה - המוחין כוחות בג' ואמצע.
חסד  במדות: וכן האמצעי; בקו - ודעת בשמאל,
השמאל, בקו - (ויראה) גבורה הימין, בקו - (ואהבה)
ההוד  בימין, הנצח - (וכן האמצעי בקו - ותפארת

באמצע). והיסוד בשמאל,

מצות  רמ"ח כל (היינו ומצוותי' התורה כללות וכן
וגמילות  עבודה דתורה העמודים בג' הנכללות - עשה)
בקו  היא תורה אלו: קווין לג' נחלקות - חסדים
בקו  ועבודה הימין, בקו חסדים גמילות האמצעי,

השמאל.
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והוא Â‡È·Â¯(יב) א' ענין לזה להקדים יש הנה הענין
ומתנשא  רם שהוא ה' גוים כל על רם במ"ש

כלל  מקום תופסים שאינם עד וגדול רב בעילוי עליהם
מבחי' רק מקבלים מעלה של שרים הע' ששרש לפי וכלל

1

2

3

4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

צירופים  במ"ח שהוא אלקי' דשם וחיצוניות אחוריים
בארץ  ומופתים כמ"ש חם בני אדמת שנק' לבד האחרונים
מלכותו  שבחי' גוים על אלקי' מלך נא' שם וגם כידוע חם
יראך  לא מי וכמ"ש הגוים מלך בשם שם ונק' משלה בכל
הע' ולפעמי' הארץ כל מה' יראו וכתיב כו' הגוים מלך
כל  ה' את הללו וכמ"ש שירה ואו' הביטול בתכלית שרים
וכן  לאלקי' הריעו כף תקעו העמים כל וכתיב כו' גוים
בבחי' הן לפעמים אך וכה"ג עמים משפחות לה' הבו
כו' למרוד יכולים שלפרקים עד בפ"ע ודבר ויש הפירוד
של  שר וכמו למטה שבק"נ טו"ר התערובות מבחי' וזהו
וכן  כו' ה' מי פרעה וכמ"ש כו' יאורי לי שא' מצרים
הן  שרים דע' היניקה ששרש ידוע ולהיות וכה"ג סנחרב
כידוע  האופני' שמרי שנק' דאופנים הפסולת מבחי' רק
מכות  מי' (וראי' וכלל כלל מקום תופסי' אין ע"כ
כמ"ש  כו' מרכבותיו אופן את ויסר דכתי' ממה שבמצרים
מלכי  ועל במרום המרום צבא על ה' יפקוד וכמ"ש במ"א)
וכמ"ש  כרצונו ומשפיל שמרומם הכו"מ והן כו' האדמה
יורד  כאשר דוקא וזהו כו' שמיא בחיל עביד וכמצביי'
הארץ  שביושבי פרטיות פרטי כל על להשגיח ומתצמצ'
וכמהפכת  הארץ יושבי כל על השגיח שבתו ממכון כמ"ש
וכן  כו' האמורי עון שלם לא כי וכמו ועמורה סדום
גוים  כל על רם שא' מה אבל אלקים וידע שא' במצרים
והרוממו' ההתנשאות בבחי' ית' הוא כאשר היינו ה'
כלל  מקומו העולם אין שאז עילוי אחר בעילוי בעצמותו
הארץ  אין כי העצמי מקומי אל אשובה אלכה וכמו כו'
השמים  וכמ"ש השכינה רגלי הדום בחי' רק בה אשר וכל
אלקינו  כה' מי שא' וכמו כו' רגלי הדום והארץ כסאי
מקום  תופס ההשתלשלות כל שאין כו' לשבת המגביהי
גמור  פירוד בבחי' הן שרים כשהע' גם ואז כנ"ל כלל

בהיות  וגם מצרים בגלות כמו ישראל עם בגלות והשכינה
יד  ושלחו הבהמ"ק כששרפו בהיכלו מרקדים גוים
לפגם  לו להיות וכלל כלל מקום תופס זה כל אין במקדשו
השממית  וכמשל לגמרי מקום תפיסת העדר מצד כבודו
מכון  ותרחיב תגביה שאם מלך שבהיכל עכביש וקורי
לב  ישים לא ודאי הרי המלך היכל רצפת בקרקעית שבתה
בידים  שממית וכמ"ש וכלל כלל ע"ז המלך ממשרתי איש

נתפס  שהשממית כו' מלך בהיכלי והיא לזורקה תתפש ביד
ישיבתה  רום ומגבהת מלך בהיכל הולכת ועכ"ז בקל חוץ
המלך  משכב מטת על תלך לפעמי' וגם ובקרקע בקורה
העדר  מצד צער או כבוד העדר שום בזה ירגיש ולא
בערך  יותר הרבה מזה הנמשל וכך לגמרי מקום תפיסת
בסדר  באמת הידוע כפי הכל לשער שאין נבדל
הע' יניקת שרש כל מקום תופס מה דאבי"ע ההשתלשלו'
דמל' דמל' אלקי' דשם אחוריים בבחי' רק שהוא שרים
וכמו  כו' למטה דפסולת פסולת בבחי' הנופל דעשי'
עוה"ז  תענוגי שמלא רומי של גדול כרך על ר"ע ששחק
האלקי  מעונג שנופל דפסולת פסולת רק זה שאין
לעוברי  אם ע"כ דעשיה דג"ע דחיצוניות שבחיצוניות
ק"ק  מהיכל יוצא שועל שראו מה על וגם כו' כך רצונו
הן  הגבור שאמרו כה"ג אנשי על שארז"ל מה והיינו כו'
מ"ש  וכן שותק והוא בהיכלו מרקדי' שגוים גבורותיו הן
דהיינו  דוקא גבורותיו הן הן פי' כו' באלמים כמוך אין
עילוי  אחר בעילוי והסתלקות ההתנשאו' עוצם בחי' מצד
כלל  מקום תופס אינו ההשתלשלות כל שאז בעצמותו
ויושב  שותק הוא בהיכלו מרקדים שגוים מה גם אז וכלל
שממית  וכמשל ממש חשיבא כלא כי להם ישחק בשמים
לעוצם  וראי' מופת מזה וע"כ מזה יותר והרבה הנ"ל
וד"ל: כו' לשבת המגביהי אלקינו כה' מי וכמ"ש גבורותיו
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÌÈˆˆÁÓ'כתי הבינים איש הנה הבינים, איש כד"א
ויצא  הפלישתי גלית גבי ד') [י"ז] א' (שמואל
מחנה  נגד ועמד פלישתים ממחנה שיצא הבינים איש
בשם  נק' ע"כ שלו הגבורה על שבטח ופירש"י ישראל.
ישראל, מחנה ובין פלישתים מחנה בין שהוא הבינים איש
חסד  בין שהיא הבינים איש בשם נק' יעקב בכאן וכמ"כ
מלעילא, מים דשאבין אינון בין יתיב דאיהו לגבורה
בחי' החכמה מן שואב חסד חו"ג בין עילאין מים שאבין

וזהו  הגבורות. מקור שהיא בינה מן שואבת וגבורה חסדים
ותמלא  השוקת אל כדה ותער כמ"ש כד בשם נק' שהתורה
כד  כד בחי' ב' יש ולזה החכמה. מים כד שהיא כדה
מבחי' וכד החכמה מים כד שהיא כד פעמים ב' שמשותיך
התכללות  בחי' רחמים בחי' היא התפארת ומדת גבורות,
ג"כ  החסדים יהא שלא וכמ"כ כ"כ הגבורות יהא שלא
ומחלקת  שמחברת דוקא בתפארת היא התורה ולכן כ"כ,

סטרין. מב' שהם וכשר לטהור ופסול טמא בין
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קלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

צירופים  במ"ח שהוא אלקי' דשם וחיצוניות אחוריים
בארץ  ומופתים כמ"ש חם בני אדמת שנק' לבד האחרונים
מלכותו  שבחי' גוים על אלקי' מלך נא' שם וגם כידוע חם
יראך  לא מי וכמ"ש הגוים מלך בשם שם ונק' משלה בכל
הע' ולפעמי' הארץ כל מה' יראו וכתיב כו' הגוים מלך
כל  ה' את הללו וכמ"ש שירה ואו' הביטול בתכלית שרים
וכן  לאלקי' הריעו כף תקעו העמים כל וכתיב כו' גוים
בבחי' הן לפעמים אך וכה"ג עמים משפחות לה' הבו
כו' למרוד יכולים שלפרקים עד בפ"ע ודבר ויש הפירוד
של  שר וכמו למטה שבק"נ טו"ר התערובות מבחי' וזהו
וכן  כו' ה' מי פרעה וכמ"ש כו' יאורי לי שא' מצרים
הן  שרים דע' היניקה ששרש ידוע ולהיות וכה"ג סנחרב
כידוע  האופני' שמרי שנק' דאופנים הפסולת מבחי' רק
מכות  מי' (וראי' וכלל כלל מקום תופסי' אין ע"כ
כמ"ש  כו' מרכבותיו אופן את ויסר דכתי' ממה שבמצרים
מלכי  ועל במרום המרום צבא על ה' יפקוד וכמ"ש במ"א)
וכמ"ש  כרצונו ומשפיל שמרומם הכו"מ והן כו' האדמה
יורד  כאשר דוקא וזהו כו' שמיא בחיל עביד וכמצביי'
הארץ  שביושבי פרטיות פרטי כל על להשגיח ומתצמצ'
וכמהפכת  הארץ יושבי כל על השגיח שבתו ממכון כמ"ש
וכן  כו' האמורי עון שלם לא כי וכמו ועמורה סדום
גוים  כל על רם שא' מה אבל אלקים וידע שא' במצרים
והרוממו' ההתנשאות בבחי' ית' הוא כאשר היינו ה'
כלל  מקומו העולם אין שאז עילוי אחר בעילוי בעצמותו
הארץ  אין כי העצמי מקומי אל אשובה אלכה וכמו כו'
השמים  וכמ"ש השכינה רגלי הדום בחי' רק בה אשר וכל
אלקינו  כה' מי שא' וכמו כו' רגלי הדום והארץ כסאי
מקום  תופס ההשתלשלות כל שאין כו' לשבת המגביהי
גמור  פירוד בבחי' הן שרים כשהע' גם ואז כנ"ל כלל

בהיות  וגם מצרים בגלות כמו ישראל עם בגלות והשכינה
יד  ושלחו הבהמ"ק כששרפו בהיכלו מרקדים גוים
לפגם  לו להיות וכלל כלל מקום תופס זה כל אין במקדשו
השממית  וכמשל לגמרי מקום תפיסת העדר מצד כבודו
מכון  ותרחיב תגביה שאם מלך שבהיכל עכביש וקורי
לב  ישים לא ודאי הרי המלך היכל רצפת בקרקעית שבתה
בידים  שממית וכמ"ש וכלל כלל ע"ז המלך ממשרתי איש

נתפס  שהשממית כו' מלך בהיכלי והיא לזורקה תתפש ביד
ישיבתה  רום ומגבהת מלך בהיכל הולכת ועכ"ז בקל חוץ
המלך  משכב מטת על תלך לפעמי' וגם ובקרקע בקורה
העדר  מצד צער או כבוד העדר שום בזה ירגיש ולא
בערך  יותר הרבה מזה הנמשל וכך לגמרי מקום תפיסת
בסדר  באמת הידוע כפי הכל לשער שאין נבדל
הע' יניקת שרש כל מקום תופס מה דאבי"ע ההשתלשלו'
דמל' דמל' אלקי' דשם אחוריים בבחי' רק שהוא שרים
וכמו  כו' למטה דפסולת פסולת בבחי' הנופל דעשי'
עוה"ז  תענוגי שמלא רומי של גדול כרך על ר"ע ששחק
האלקי  מעונג שנופל דפסולת פסולת רק זה שאין
לעוברי  אם ע"כ דעשיה דג"ע דחיצוניות שבחיצוניות
ק"ק  מהיכל יוצא שועל שראו מה על וגם כו' כך רצונו
הן  הגבור שאמרו כה"ג אנשי על שארז"ל מה והיינו כו'
מ"ש  וכן שותק והוא בהיכלו מרקדי' שגוים גבורותיו הן
דהיינו  דוקא גבורותיו הן הן פי' כו' באלמים כמוך אין
עילוי  אחר בעילוי והסתלקות ההתנשאו' עוצם בחי' מצד
כלל  מקום תופס אינו ההשתלשלות כל שאז בעצמותו
ויושב  שותק הוא בהיכלו מרקדים שגוים מה גם אז וכלל
שממית  וכמשל ממש חשיבא כלא כי להם ישחק בשמים
לעוצם  וראי' מופת מזה וע"כ מזה יותר והרבה הנ"ל
וד"ל: כו' לשבת המגביהי אלקינו כה' מי וכמ"ש גבורותיו
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÌÈˆˆÁÓ'כתי הבינים איש הנה הבינים, איש כד"א
ויצא  הפלישתי גלית גבי ד') [י"ז] א' (שמואל
מחנה  נגד ועמד פלישתים ממחנה שיצא הבינים איש
בשם  נק' ע"כ שלו הגבורה על שבטח ופירש"י ישראל.
ישראל, מחנה ובין פלישתים מחנה בין שהוא הבינים איש
חסד  בין שהיא הבינים איש בשם נק' יעקב בכאן וכמ"כ
מלעילא, מים דשאבין אינון בין יתיב דאיהו לגבורה
בחי' החכמה מן שואב חסד חו"ג בין עילאין מים שאבין

וזהו  הגבורות. מקור שהיא בינה מן שואבת וגבורה חסדים
ותמלא  השוקת אל כדה ותער כמ"ש כד בשם נק' שהתורה
כד  כד בחי' ב' יש ולזה החכמה. מים כד שהיא כדה
מבחי' וכד החכמה מים כד שהיא כד פעמים ב' שמשותיך
התכללות  בחי' רחמים בחי' היא התפארת ומדת גבורות,
ג"כ  החסדים יהא שלא וכמ"כ כ"כ הגבורות יהא שלא
ומחלקת  שמחברת דוקא בתפארת היא התורה ולכן כ"כ,

סטרין. מב' שהם וכשר לטהור ופסול טמא בין
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c"agקמ i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â דזהו דמשמע כו' לך כאל זרוע ואם הפסוק יובן
גם  בזה כח לאדם ואין לבדו לה' בלתי שא"א דבר
יפילו  שצדיקים רואים אנו והלא מופלגים, לצדיקים
דשרש  משום הוא הענין אך תפילתם. ע"י לרשעים
של  הנפשות ושרש כידוע, דתיקון מ"ה משם הוא הצדיקים
הנפילים  כמ"ש בשבה"כ שנפל התהו מבחי' המה הרשעים

אש  הגבורים המה כו' בארץ פי'היו השם אנשי מעולם ר
ואלה  וכמ"ש התיקון בחי' שלפני התהו מעולם הוא מעולם
ואחר  ישראל, לבני מלך מלוך לפני כו' מלכו אשר המלכים
ביכולת  יהי' האיך התיקון מבחי' הרבה גבוה התהו שבחי'

גאון  נא עדה לאיוב ה' שאמר וזהו להשפילם הצדיקים
ממך. למעלה שהם אחר וגובה

Í‡ אשר דורות תתקע"ד ארז"ל הלא בזה להבין יש הנה
העזי  והמה ודור דור בכל ושתלן עמד להבראות קדמו
והוא  דתיקון מ"ה שם ע"י להתברר דור בכל ששתלן פנים
ועוז  כח ניתן כבר לצדיקים דהרי ועוד הצדיקים, ע"י
הגם  וא"כ ב "ן המברר מ"ה שם ע"י לטוב רע להפוך
להתברר  תהו בחי' ניתן הרי התהו מבחי' הם שהרשעים
הצדיקים  ביכולת יהי' לא ולמה כו' דתיקון מ"ה שם ע"י

לדוכתי). קושי' (והדרא להשפילם

jl l`k rexf m`e
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íåöîöä éðôìù ìåáâä çë éáâì íâ êåøò ïéà
האור  הן האור. כלפי  ערוך באין  הם שהכלים נתבאר כאן  עד
ממנו  שנמשך הקו  לאור ואפילו הצמצום, שלפני  סוף אין 
שיש נ"ע הרבי  מחדש דלהלן בסוגריים הצמצום, אחרי 
הרשימו. - הגבול כח לגבי  גם בכלים ערוך אין של בחינה

ïë åîëã øîåì ùéå)ערוך באין הם דאצילות שהכלים  מה
íåöîöä éðôì àåäù åîë ìåáâä çë úðéçá éáâì íâ àåä

åë',הבורא של הגבול כח דלכאורה  ביאור, דורש  זה ודבר
ובהבנה הגבלה, שעניינם הכלים  של מהות אותה הוא
הצמצום לאחר הגבול בכח שינוי  שום נעשה לא פשוטה 

דאות הצמצום, לפני שהיה מקודםמכמו שהיה הגבול כח  ו
כח שלגבי  הטעם ומה  הצמצום, ידי על התגלה - נעלם

ערוך? באין  זה הצמצום שלפני  הגבול
נ "ע, הרבי ïéðòמבאר êééù åðéà íåöîöä éðôì éøäã

åë äéäéù ïôåà äæéàá ììë úåàéöîä',לפני כלומר -
מציאות של אפשרות לשום מקום נתינת  אין  הרי  הצמצום
כפי הבורא של הגבול כח וגם  שהיא, צורה באיזה והגבלה
מוחלטת בצורה סוף אין  באור חדור הצמצום לפני  שהוא

שבו , המציאות כלל נרגש שאינו  ùåøãáעד áåúëù åîëå
ìéòì øëæðäתרס"ו ר"ה של ä÷é÷çäיו"ט úåéúåà ïéðòá

íåöîöä éðôìãוזה הגבול, כח של המשל הם  האותיות -
כתיבה, של ולא חקיקה של לאותיות אותם שממשילים
קלף גבי על כתיבה (כאותיות נוספת מציאות לא שהם בגלל
לגבי מוחלט בביטול אלא מהקלף) ונפרד נוסף דבר שהם

ו  סוף , אין úåçåìáהאור äéäù øáòì øáòî ä÷é÷ç åîë àåä
úåàéöî ììë ùé àìù úåðåùàøäשל åëנפרדת úåéúåà'

של הדרגה  וזה מהם , וחלק הלוחות בתוך חקיקה  הם אלא
נרגש לא  הוא ששם הצמצום בתוך שהוא כפי  הגבול כח

כלל.
úåàéöî úðéçáá ïäù íéìëäåגבול êåøòשל ïéàá íä éøä

åæ äâéøãî éáâì,הצמצום לפני  שהוא כפי  הגבול כח של
שלא כיון  הרי  גבול, של כח הוא הצמצום לפני  שגם ואף
את שממלא ֿ גבול הבלי  ֿ סוף ֿ אין האור מחמת כלל נרגש 

כלפיו  ערוך באין  הם הכלים הרי  íúåäîהכל, íöòá íâ
גבול בלי זה הצמצום ולפני  במהותם גבול הם ,'åëשהרי 

àåäù åîë åîéùøä úðéçá éáâì ìáàהתגלהíåöîöä øçàì
íúåäî íöòá êåøò ïéàá íéìëä ïéàגילוי הם שניהם שהרי

בגבול הבורא של íúååäúäכוחו ïôåàá íà éë שנמשכו
באריכות לעיל כנזכר והתנוצצות נפילה , של ').åëבאופן

àåä êåøò ïéà ïéðò úéúéîàã øçà íå÷îá øàáúðù äî ïééòå
à÷åã êì אין" שמע) קריאת (בברכות בשבת התפילה כנוסח

לך" הכוונה,ערוך "לך" של óåñוהבחינה  ïéà úåîöò éáâì
åëלגבי דוקא הוא ערוך' ה'אין  שאמיתית למרות אבל ('

בדרגות ערוך' 'אין גם לומר שייך הרי  ממש, העצמות
כפי וכו', הגבול, כח ולגבי  סוף , אין האור לגבי נוספות,

לעיל. שנתבאר
הפרטיות הדרגות את המסביר המוסגר מאמר כאן  עד
ערוך. אין של בבחינה הם שהכלים  לומר שייך שכלפיהם 
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

האדם  בעבודת יותר נעלה במצב גם ישנם הנ"ל מדריגות ד'

‰p‰Âּדהינּו ּביֹותר, ּבדּקּות ּגם יׁשנם האּלּו הּמדרגֹות ּכל ¿ƒ≈ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבהּדּור, ּבמצוֹות ועֹוסק ּבעּיּון ּתֹורה ׁשּלֹומד מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָּדיׁש
ּבלא  ּכגּוף ּכּונה ּבלא ּומצוה הּמצות, ּכּונת יֹודע אינֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹאבל
ׁשּדעּתֹו ּומי לּצלן. רחמנא מת הּוא נׁשמה ּבלא וגּוף ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹנׁשמה,
ּומבין  ּבזה ועֹוסק ּבּוריּה על אלקית הּׂשגה להבין ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיפה
מּגעת  ואינּה ּבלבד ּבמחֹו רק הענין אצלֹו ונׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּומּׂשיג
ּבעבֹודה  עֹוסק ואינֹו ּבהׂשּכלה הּוא ּדעסקֹו והינּו הּלב, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָאל
הּׂשגתֹו וער אפן לפי ויראה ּבאהבה להתעֹורר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבלב

ׁשהּוא לג איקרי  הּמדרגֹות ּבׁשארי וכן לּצלן, רחמנא נֹופל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּנה  מדרגתֹו, מהּות ער לפי ואסּור חֹולה וׁשלֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָחס
ּבעמק  ּבזה ויתּבֹונן ּומּצבֹו מעמדֹו לּבֹו אל יׂשים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר

ּדנפׁשיּה אּדעּתא אׁשר לד הּדעת הּׁשם עׂשה הּיֹום זה ואׁשר , ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ּדלּבא  מעּומקא הּתׁשּובה ידי על להתקרב הּנה לה אפׁשר , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

רחּום  "והּוא ּכי הּׁשם אל ויתחּנן נפׁשֹו ּבמר יבּכה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּבכה
יּוכל  אׁשר והע ּכּובים הּמניעֹות ּכל מאּתֹו ויסיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָיכּפר"
ּדרּכֹו לעזב ּבנפׁשֹו החלט ועֹוׂשה הּׁשם, אל ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלהתקרב
לפי  ואחד אחד ּכל ׁשמים מלכּות על עליו ּולקּבל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּקדּום

ְִָענינֹו.
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כמה  קטנות, הפסקות תוך ארכה, זו קדושה שיחה
הלכו  הלילה חצות אחרי שלש בשעה רק שעות.
סיימו   בוקר לפנות  חמש השעה ואחרי ל"הקפות",

הליליות. ההקפות את
החסידות  מאמר שאחרי היה בליובאוויטש הסדר
עושים  ערבית, מתפללים היו עצרת, בשמיני ששמעו
להתוועדות  והולכים החג  מסעודת טועמים קידוש,

ההקפות. שלפני
אודות  הרה"ק אאמו"ר כ"ק שח היומי, ב"קידוש"
חבירו, לבין ובינו עצמו לבין בינו חסיד של הנהגתו
יש  התפלה", "קונטרס בעזה"י, פרסום, שלאחר באמרו
והשינה", האכילה "קונטרס גם לפרסם הצורך מן

חברו". לבין ובינו עצמו לבין בינו ההנהגה "קונטרס
כ"ק  הוד שח הגדול, ב"זאל" תורה, שמחת בסעודת

פעמיים. הרה"ק אאמו"ר
הפשוטה  עבודתו מעלת על נסבה הראשונה שיחתו
המהות  את בארוכה וצייר עול, קבלת בעל חסיד של
אדם  בין הן למקום, אדם בין הן הענינים בכל וההנהגה
חסיד. של הפשוטה בעבודתו לעצמו אדם בין והן לחברו

השלום. עליו הענדל כגון וסיים:
עדן  בגן כבר מקרקר הענדל ר' אותו הענדל, חנוך ר'
מה  בארוכה סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד העליון.
לאותו  עד הקבורה מזמן נ"ע הענדל חנוך ר' עם שאירע

תורה. שמחת
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שו"ע, חלקי הד' מכל בכת"י הלכות קונטרסי כמה החסידים בין מפורסמים הי' כבר ההיא בעת
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לטישת  כמו אדמו"ר כ"ק הוד של תיקונים עניני שאר גם למדי מפורסם הי' כבר אדמו"ר כ"ק הוד
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קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

האדם  בעבודת יותר נעלה במצב גם ישנם הנ"ל מדריגות ד'

‰p‰Âּדהינּו ּביֹותר, ּבדּקּות ּגם יׁשנם האּלּו הּמדרגֹות ּכל ¿ƒ≈ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבהּדּור, ּבמצוֹות ועֹוסק ּבעּיּון ּתֹורה ׁשּלֹומד מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָּדיׁש
ּבלא  ּכגּוף ּכּונה ּבלא ּומצוה הּמצות, ּכּונת יֹודע אינֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹאבל
ׁשּדעּתֹו ּומי לּצלן. רחמנא מת הּוא נׁשמה ּבלא וגּוף ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹנׁשמה,
ּומבין  ּבזה ועֹוסק ּבּוריּה על אלקית הּׂשגה להבין ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיפה
מּגעת  ואינּה ּבלבד ּבמחֹו רק הענין אצלֹו ונׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּומּׂשיג
ּבעבֹודה  עֹוסק ואינֹו ּבהׂשּכלה הּוא ּדעסקֹו והינּו הּלב, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָאל
הּׂשגתֹו וער אפן לפי ויראה ּבאהבה להתעֹורר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבלב

ׁשהּוא לג איקרי  הּמדרגֹות ּבׁשארי וכן לּצלן, רחמנא נֹופל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּנה  מדרגתֹו, מהּות ער לפי ואסּור חֹולה וׁשלֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָחס
ּבעמק  ּבזה ויתּבֹונן ּומּצבֹו מעמדֹו לּבֹו אל יׂשים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר

ּדנפׁשיּה אּדעּתא אׁשר לד הּדעת הּׁשם עׂשה הּיֹום זה ואׁשר , ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ּדלּבא  מעּומקא הּתׁשּובה ידי על להתקרב הּנה לה אפׁשר , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

רחּום  "והּוא ּכי הּׁשם אל ויתחּנן נפׁשֹו ּבמר יבּכה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּבכה
יּוכל  אׁשר והע ּכּובים הּמניעֹות ּכל מאּתֹו ויסיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָיכּפר"
ּדרּכֹו לעזב ּבנפׁשֹו החלט ועֹוׂשה הּׁשם, אל ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלהתקרב
לפי  ואחד אחד ּכל ׁשמים מלכּות על עליו ּולקּבל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּקדּום

ְִָענינֹו.
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כמה  קטנות, הפסקות תוך ארכה, זו קדושה שיחה
הלכו  הלילה חצות אחרי שלש בשעה רק שעות.
סיימו   בוקר לפנות  חמש השעה ואחרי ל"הקפות",

הליליות. ההקפות את
החסידות  מאמר שאחרי היה בליובאוויטש הסדר
עושים  ערבית, מתפללים היו עצרת, בשמיני ששמעו
להתוועדות  והולכים החג  מסעודת טועמים קידוש,

ההקפות. שלפני
אודות  הרה"ק אאמו"ר כ"ק שח היומי, ב"קידוש"
חבירו, לבין ובינו עצמו לבין בינו חסיד של הנהגתו
יש  התפלה", "קונטרס בעזה"י, פרסום, שלאחר באמרו
והשינה", האכילה "קונטרס גם לפרסם הצורך מן

חברו". לבין ובינו עצמו לבין בינו ההנהגה "קונטרס
כ"ק  הוד שח הגדול, ב"זאל" תורה, שמחת בסעודת

פעמיים. הרה"ק אאמו"ר
הפשוטה  עבודתו מעלת על נסבה הראשונה שיחתו
המהות  את בארוכה וצייר עול, קבלת בעל חסיד של
אדם  בין הן למקום, אדם בין הן הענינים בכל וההנהגה
חסיד. של הפשוטה בעבודתו לעצמו אדם בין והן לחברו

השלום. עליו הענדל כגון וסיים:
עדן  בגן כבר מקרקר הענדל ר' אותו הענדל, חנוך ר'
מה  בארוכה סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד העליון.
לאותו  עד הקבורה מזמן נ"ע הענדל חנוך ר' עם שאירע

תורה. שמחת
a"yz'd ,fenz g"x axr
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שו"ע, חלקי הד' מכל בכת"י הלכות קונטרסי כמה החסידים בין מפורסמים הי' כבר ההיא בעת
החדש  התפלה נוסח גם אדמו"ר כ"ק הוד מאת בפרקים מסודרים אמרים לקוטי קונטרסי מאת 137וכמה

לטישת  כמו אדמו"ר כ"ק הוד של תיקונים עניני שאר גם למדי מפורסם הי' כבר אדמו"ר כ"ק הוד

1

2

3

.(000 ע' (לעיל יד ע' במינסק" הגדול "ויכוח גם ראה (137



c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

של חמות הסכין ומקואות הגזירה 138שחיטה ענין פרסום על נוסף יחדו כלם אשר מפורסמים, היו כבר
הגר"א  מאת וידרשו ונשיאם חב"ד בחסידי הלוחמים המתנגדים ועד חברי אף חרון העלה והישועה
מדינת  את ויכבשו מעט עוד כי בפרט, ונשיאם חב"ד וחסידי בכלל החסידים על בחרם לצאת שיוסיף

ליטא.

יפרסם  אשר ּפעסעלעס יוסף הגביר פעל גדול בקושי ורק החסידים על חרם להטיל מיאן הגר"א
ובתשיעי  החסידים, כת אדות על גלוי במכתב דעתו גלוי 139את במכתב הגר"א יצא סיון ובתוך 140לחדש

בלבבו  ה' יראת ואשר יכונה ישראל בשם אשר מי כל "על כותב בכל 141דבריו ולרדפם להדפם מוטל
מגעת". ישראל שידי מקום  עד ולהכניעם רדיפות מיני

היהודים  בקרב הגר"א מכתב שעשה הקל הרושם את הגאונים ותלמידיו הגר"א מקורבי כשראו
את  להכריח דעתם על העמידו אשר על הועד חברי את ויוכיחו הגר"א כבוד זלזול על מאד נצטערו

האמור. גלוי במכתב לצאת  הגר"א

קלון  הביא דאייר שהמכתב זאת מלבד כי עליהם טובה רוחם ההיא בעת בווילנא החסידים עדת
בקהלה, פרנסים שני עוד להושיב החסידים בידי עלה אשר זאת ולבד הצליח לא דסיון ומכתב לכותביו
אז  הנה החסידים, מעדת ששה היו הקהלה פרנסי עשר שנים ובין מכבר, להם שהי' הארבעה על נוסף

בכת"י. בקונטרסים נפוץ אז עד שהי' אדמו"ר כ"ק של ספרו נדפס

שכנא  שלום ר' הרה"ח השותפים המו"ל עם חוזה עשו הספר אל החסידים תשוקת חתן 142מגודל
נ"ע  מרדכי ומוה"ר צדק, צמח בעל אדמו"ר כ"ק הוד של ואביו אדמו"ר כ"ק חמשה 143הוד כל כי ,

אכזמפלרים  אלפים וכארבעה החסידים, מושבות לכל מיוחד ציר ע"י ישלחו בדפוס שיגמרו קונטרסים
בחשאי  לומדים היו המתונים מהמתנגדים והרבה הגליל בשביל אלפים וכשני בווילנא, מקבלים היו

הקונטרסים. את

וכל  הישר בדרך הולכים החסידים אשר לדעת נוכח הוא גם הנה מוואלאזין חיים ר' האדיר ָהגאון
התניא  בקונטרסי מעיין הי' לזמן ומזמן שוא, עלילות אלא אינו שנים עשרות במשך עליהם שאמרו מה

נגע  וביותר המתנגדים, בועד מקומו את ועזב החסידים אל נתקרב הגר"א ובפנימיות כבוד זלזול לבו אל
שלא  הגר"א בשם מדברים ּפעסעלעס יוסף ובראשם הועד וחברי חלוש שהגר"א השמועה שנתפשטה

בידיעתו.
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וש"נ. .(000 ע' (לעיל ו סעיף 69 שבהערה רשימה ראה (138

הבאה. הערה ראה (139

(ושם, ואילך 183 ע' ח"א ומתנגדים" ב"חסידים נדפס (140

שם). 1 הערה ראה – סיון ר"ח בתאריך

בלבבו. נגע שם: (141

הרמ"מ  הרה"ק מחסידי נח, ר' המפורסם הרה"ח של בנו (142

הזקן  רבינו לקחו אביו עליו במות הארץ). פרי (בעל מהאראדאק

ב  (נח, פכ"ד ח"א רבי בית אודותו ראה ונתחנך. נתגדל ושם לביתו

ואילך).

משקלאוו. הורוויץ הלוי שמואל ב"ר מרדכי ר' (143

•
ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [תחלת

יהושע  מר התמים ידיד בן ידיד תלמידינו

שי' זעליג

וברכה  שלום

בעזרו  יהי' הטוב והאל קבלתי, שי' רי"ל ע"י שילוחו

בגו"ר. להצליחו

רק  ולא האדם, יחי' בלבד הזה הלחם על לא יקירי אמנם

מחצבתך, צור תזכור לא מדוע אדמות. עלי תעודתינו הוא זה

לראות  קיוה עליך, גם האציל ואורו מהודו אשר ורבך, מורך

מאות  איזה שתפריש בזה רק האם נפשי, וענג נחת רוב בך

כל  יתרפא הקל, בממון האם מורך, בית להחזקת שקלים,

איליו  חובתך תמלא בזה רק והאם הפנימיים, התחלאים

כ"ק  הוא, הלא ויתעלה, יתברך מלכינו, אבינו ולאדונו,

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לא  בטח זכרו אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

אנו  במה דורש יסור, לא לעד כי ואקוה עיניך, מנגד סר

נדע, לא התפלה ואת נלמוד, לא החסידות את אם חסידים,

אבותינו  בעלמא. שם וקריאת שמחה, של בריקוד רק והאם

לעשות  לשמור ללמוד בפועל, עבודה מאתנו דורשים רבותינו

אדם  כל הזמן. לבלות בעלמא ובדברי' בדמיון רק ולא ולקיים,

ושתים, פעם ללמוד ויום יום בכל הנהו מחוייב הוא באשר

נכון  בסיס על ביתו, וחיי חייו לכלכל איך מחשבות ולחשוב

התורה. עפ"י

חשוב  ושתים, פעם לא אתך דברו אשר את יקירי זכור

עליך  ורבך מורך שם בפועל. בחיים והביאם היטיב הדברים

לך  ודע במו. הזהר נתונה, ידך על תפארתו ויקר כבודו נקרא,

כי  רחמים, ביתך ועל עליך יבקש תלך ישרה בדרך כאשר כי

תורה, בן נלהב, עברי הי' בגו"ר. חייכם ימי כל תהיו מאושרים

תהלים, ושיעור תניא פרק גמרא דף ביומו, יום מידי ללמוד

מן  לעת וגם להוסיף ובש"ק ולקו"ת, בשו"ע המזג יחסר אל

זכית  אשר הקדשים קדש פני זכור נא זכור להתפלל. העתים

באור  התחמם צבאות, ה' מלאך אל מקורב להיות לשרת,

ארחות  ותמצא בזה וחשוב יום בכל וזכור המסולאים, מדותיו

בגו"ר. חיים

במו"ר. והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zay(ipy meil)

:dfa dkldd wqt oipra dyrn d`ian `xnbdàãéîìz àeää- ©©§¦¨
,cinlza did dyrnéøBàcdkld dxedy -adnyy xiràúøç §¥§¨¨¨

k æébøàczhiyïBòîL éaø,dvwenadéúnLdcip -àðeðîä áø §©§¦§©¦¦§©§¥©©§¨
.df cinlzl

:`xnbd dywnïì àøéáñ ïBòîL éaøk àäåep` mihwep ixde - §¨§©¦¦§§¦¨¨
recne ,dxed dti cinlz eze`y `vnpe ,oerny iax zhiyk dkldl

.`pepnd ax eze` dcip
:`xnbd zvxznäåä áøc déøúàaax ly enewna ef d`xed - §©§¥§©£¨

dcedi iax zhiyk dkldl hwep axe xg`ne ,dziddéì éòaéà àìŸ¦¨¥¥
éëä ãaòéîìdze`a zexedl ,ok zeyrl cinlz eze`l el did `l - §¤§©¨¦

ax edcip ax ly eceaka lflify jk lre ,oerny iax zrck xird
.`pepnd

oefn z`ved oica ewlgpy micinlz ipya dyrn d`ian `xnbd
:dwilc ea dltpy zian zayaéãéîìz éøz éðäipya did dyrn - ¨¥§¥©§¦¥

zian miwyne oefn `ivedl xzen ote` dfi`a ewlgpy ,micinlz
.enr daxiry xvgl zaya dwilc ea dltpyãçon cg` - ©

did ,micinlzdàðî ãça ìévî`lnn did ,xnelk ,cg` ilka - ©¦§©¨¨
did `l j` ,xvgl ziad on e`ivene miwyne milke`a lecb ilk

`d dxizi dgxih `idy did xaeqy itl ,milk dnka m`ivendxeq
.zayaãçå,xg`d cinlzd eli`e -ìévîelit` dwilcd on did §©©¦

éðàî Lîçå òaøàamze` z` qipkdl citwn didy `l` ,[milk-] §©§©§¨¥¨¥
.xvgl ziad on m`iven did jke ,lecb ilk jezl milkd

éâìôéî÷å,micinlz mze` ewlgpe -àúâeìôazwelgna -øa äaøc §¨¦§§¦¦§§¨§©¨©
,àðeä áøå àcáæoldl ewlgpy(.kw).df oica ©§¨§©¨

äðùî
m` lld ziae i`ny zia ewlgpy zncewd dpyna x`azpy xg`l
,zaya mnvrn exnbiy zpn lr zay axra zek`ln ligzdl xzen
zial micen i`ny ziay mipte` mpyiy dpynd seqa my yxtzpe

dpynd dzr zx`an ,zay axrn dk`ln ligzdl xzeny lld
ligzdl xeq`y i`ny zial micen lld ziay mipte` mpyiy

.zaya xnbzy zpn lr zay axra dk`ln
äöéáe ìöa øNa ïéìBö ïéàzk`ln xnbizy zpn lr ,zay axrn ¥¦¨¨¨¨¥¨

,zaya mziilvàlàzedy yiy ote`aíBé ãBòaî eìBviL éãk ¤¨§¥¤¦¦§
lik`l ie`xd xeriya.d

okeøepzì út ïéðúBð ïéàzay axraäëLç íò,dkiygl jenq - ¥§¦©©©¦£¥¨
àìåmigipnäøøçdzet`l [dber oin-]àlà ,íéìçb éab ìòote`a §Ÿ£¨¨©©¥¤¨¦¤¨

zedy yiyäéðt eîø÷iL éãklr e` ztd lr mexw dlriy-] §¥¤¦§§¨¤¨
[dxxgd.íBé ãBòaî¦§

,øîBà øæòéìà éaøzedy `dzy jixvíBø÷iL éãkwlgdïBzçzä ©¦¡¦¤¤¥§¥¤¦§©©§
dlL.zayd zqipk mcew ,ztd ly - ¤¨

mixiznd ,lld zia zrcl s` md el` mipic(:fi lirl)dk`ln ligzdl
mdy xacd mrhe .zaya dil`n xnbizy zpn lr dkiyg mcew
ick zaya milgba mc`d dzgi `ny eyygy meyn ,dfa mixqe`

.ztd ziit` z` e` xyad ziilv z` xdnl
jenq xya ziilva ligzdl xzen eay ote` dpynd d`ian dzr

:zay zqipklìLîïéìL[dhnl micixen-]úàoaxw,øepza çñtä §©§§¦¤©¤©©©
zay axraäëLç íòaxra gqt axr lgyk ,dkiygl jenq - ¦£¥¨

,zayd zqipk xg`l milgba zezgl e`eai `ny miyyeg oi`e ,zay
dfl df exikfie ,md mifixf gqtd oaxw z` miyerd dxeagd ipay itl

.xeqi` icil `eal `ly
:df mrhn xzedy sqep oic d`ian dpyndøeàä úà ïéæéçàîe©£¦¦¤¨

ã÷Bnä úéa úøeãîamr zay axra wilcdl mipdkd eid mi`yx - ¦§©¥©¥
mewna ,dxfra dzidy dxecnd ly mivra zhren y` dkiyg
xg` dil`n zklede zxrea dxecnd dzide ,'cwend zia' `xwpy
ick da zezgl mipdkd e`eaiy minkg eyyg `le ,dkiygd
dfl df mixikfne ,md mifixf mipdky itl ,zaya xzei dxiradl

.xeqi` icil `eal `ly

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



קמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

לא  בטח זכרו אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

אנו  במה דורש יסור, לא לעד כי ואקוה עיניך, מנגד סר

נדע, לא התפלה ואת נלמוד, לא החסידות את אם חסידים,

אבותינו  בעלמא. שם וקריאת שמחה, של בריקוד רק והאם

לעשות  לשמור ללמוד בפועל, עבודה מאתנו דורשים רבותינו

אדם  כל הזמן. לבלות בעלמא ובדברי' בדמיון רק ולא ולקיים,

ושתים, פעם ללמוד ויום יום בכל הנהו מחוייב הוא באשר

נכון  בסיס על ביתו, וחיי חייו לכלכל איך מחשבות ולחשוב

התורה. עפ"י

חשוב  ושתים, פעם לא אתך דברו אשר את יקירי זכור

עליך  ורבך מורך שם בפועל. בחיים והביאם היטיב הדברים

לך  ודע במו. הזהר נתונה, ידך על תפארתו ויקר כבודו נקרא,

כי  רחמים, ביתך ועל עליך יבקש תלך ישרה בדרך כאשר כי

תורה, בן נלהב, עברי הי' בגו"ר. חייכם ימי כל תהיו מאושרים

תהלים, ושיעור תניא פרק גמרא דף ביומו, יום מידי ללמוד

מן  לעת וגם להוסיף ובש"ק ולקו"ת, בשו"ע המזג יחסר אל

זכית  אשר הקדשים קדש פני זכור נא זכור להתפלל. העתים

באור  התחמם צבאות, ה' מלאך אל מקורב להיות לשרת,

ארחות  ותמצא בזה וחשוב יום בכל וזכור המסולאים, מדותיו

בגו"ר. חיים

במו"ר. והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zay(ipy meil)

:dfa dkldd wqt oipra dyrn d`ian `xnbdàãéîìz àeää- ©©§¦¨
,cinlza did dyrnéøBàcdkld dxedy -adnyy xiràúøç §¥§¨¨¨

k æébøàczhiyïBòîL éaø,dvwenadéúnLdcip -àðeðîä áø §©§¦§©¦¦§©§¥©©§¨
.df cinlzl

:`xnbd dywnïì àøéáñ ïBòîL éaøk àäåep` mihwep ixde - §¨§©¦¦§§¦¨¨
recne ,dxed dti cinlz eze`y `vnpe ,oerny iax zhiyk dkldl

.`pepnd ax eze` dcip
:`xnbd zvxznäåä áøc déøúàaax ly enewna ef d`xed - §©§¥§©£¨

dcedi iax zhiyk dkldl hwep axe xg`ne ,dziddéì éòaéà àìŸ¦¨¥¥
éëä ãaòéîìdze`a zexedl ,ok zeyrl cinlz eze`l el did `l - §¤§©¨¦

ax edcip ax ly eceaka lflify jk lre ,oerny iax zrck xird
.`pepnd

oefn z`ved oica ewlgpy micinlz ipya dyrn d`ian `xnbd
:dwilc ea dltpy zian zayaéãéîìz éøz éðäipya did dyrn - ¨¥§¥©§¦¥

zian miwyne oefn `ivedl xzen ote` dfi`a ewlgpy ,micinlz
.enr daxiry xvgl zaya dwilc ea dltpyãçon cg` - ©

did ,micinlzdàðî ãça ìévî`lnn did ,xnelk ,cg` ilka - ©¦§©¨¨
did `l j` ,xvgl ziad on e`ivene miwyne milke`a lecb ilk

`d dxizi dgxih `idy did xaeqy itl ,milk dnka m`ivendxeq
.zayaãçå,xg`d cinlzd eli`e -ìévîelit` dwilcd on did §©©¦

éðàî Lîçå òaøàamze` z` qipkdl citwn didy `l` ,[milk-] §©§©§¨¥¨¥
.xvgl ziad on m`iven did jke ,lecb ilk jezl milkd

éâìôéî÷å,micinlz mze` ewlgpe -àúâeìôazwelgna -øa äaøc §¨¦§§¦¦§§¨§©¨©
,àðeä áøå àcáæoldl ewlgpy(.kw).df oica ©§¨§©¨

äðùî
m` lld ziae i`ny zia ewlgpy zncewd dpyna x`azpy xg`l
,zaya mnvrn exnbiy zpn lr zay axra zek`ln ligzdl xzen
zial micen i`ny ziay mipte` mpyiy dpynd seqa my yxtzpe

dpynd dzr zx`an ,zay axrn dk`ln ligzdl xzeny lld
ligzdl xeq`y i`ny zial micen lld ziay mipte` mpyiy

.zaya xnbzy zpn lr zay axra dk`ln
äöéáe ìöa øNa ïéìBö ïéàzk`ln xnbizy zpn lr ,zay axrn ¥¦¨¨¨¨¥¨

,zaya mziilvàlàzedy yiy ote`aíBé ãBòaî eìBviL éãk ¤¨§¥¤¦¦§
lik`l ie`xd xeriya.d

okeøepzì út ïéðúBð ïéàzay axraäëLç íò,dkiygl jenq - ¥§¦©©©¦£¥¨
àìåmigipnäøøçdzet`l [dber oin-]àlà ,íéìçb éab ìòote`a §Ÿ£¨¨©©¥¤¨¦¤¨

zedy yiyäéðt eîø÷iL éãklr e` ztd lr mexw dlriy-] §¥¤¦§§¨¤¨
[dxxgd.íBé ãBòaî¦§

,øîBà øæòéìà éaøzedy `dzy jixvíBø÷iL éãkwlgdïBzçzä ©¦¡¦¤¤¥§¥¤¦§©©§
dlL.zayd zqipk mcew ,ztd ly - ¤¨

mixiznd ,lld zia zrcl s` md el` mipic(:fi lirl)dk`ln ligzdl
mdy xacd mrhe .zaya dil`n xnbizy zpn lr dkiyg mcew
ick zaya milgba mc`d dzgi `ny eyygy meyn ,dfa mixqe`

.ztd ziit` z` e` xyad ziilv z` xdnl
jenq xya ziilva ligzdl xzen eay ote` dpynd d`ian dzr

:zay zqipklìLîïéìL[dhnl micixen-]úàoaxw,øepza çñtä §©§§¦¤©¤©©©
zay axraäëLç íòaxra gqt axr lgyk ,dkiygl jenq - ¦£¥¨

,zayd zqipk xg`l milgba zezgl e`eai `ny miyyeg oi`e ,zay
dfl df exikfie ,md mifixf gqtd oaxw z` miyerd dxeagd ipay itl

.xeqi` icil `eal `ly
:df mrhn xzedy sqep oic d`ian dpyndøeàä úà ïéæéçàîe©£¦¦¤¨

ã÷Bnä úéa úøeãîamr zay axra wilcdl mipdkd eid mi`yx - ¦§©¥©¥
mewna ,dxfra dzidy dxecnd ly mivra zhren y` dkiyg
xg` dil`n zklede zxrea dxecnd dzide ,'cwend zia' `xwpy
ick da zezgl mipdkd e`eaiy minkg eyyg `le ,dkiygd
dfl df mixikfne ,md mifixf mipdky itl ,zaya xzei dxiradl

.xeqi` icil `eal `ly
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' ב
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êì êì úùøô
áéàEöøàî Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬

éáà úéaîe EzãìBnîe:jàøà øLà õøàä-ìà Eïåùàø ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬©§¤«¨
áäéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENràå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−

:äëøaâéëøáî äëøáàåeëøáðå øàà Eìl÷îe E §¨¨«©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´
:äîãàä úçtLî ìk Eá(éåì)ãøLàk íøáà Cìiå §½−Ÿ¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«©¥¤́©§À̈©«£¤̧

Lîç-ïa íøáàå èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®§©§À̈¤¨¥³
Búàöa äðL íéráLå íéðL:ïøçîäíøáà çwiå ¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−¥«¨¨«©¦©´©§¨Á

-ìk-úàå åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À§¤¨
ïøçá eNr-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´§¨®¨
:ïrðk äöøà eàáiå ïrðk äöøà úëìì eàöiå©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©

åïBìà ãr íëL íB÷î ãr õøàa íøáà øáriå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðrðkäå äøBî(ìàøùé)æ-ìà ýåýé àøiå ¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤©¥¨³§Ÿ̈Æ¤

ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì øîàiå íøáà©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íLçíMî ÷zriå ¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈

íiî ìû-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî äøää̈À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ
ãwî éräåíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í §¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬

:ýåýéè:äaâpä rBñðå CBìä íøáà òqiåôééäéå §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨©§¦¬
ãáë-ék íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø̈−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈¦«¨¥¬

:õøàa árøäàéäîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå ¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨
äMà ék ézrãé àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬

:zà äàøî-úôéáéíéøönä Cúà eàøé-ék äéäå §©©§¤−¨«§§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½
:eiçé Cúàå éúà eâøäå úàæ BzLà eøîàå§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

âéCøeárá éì-áèéé ïrîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦®̈§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçå§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr k zegiy ihewl)

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈
B˙e˜Ï‡Â B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«∆¡…

Ì„‡ È·Ï(רמּב"ן) ƒ¿≈»»ְַָ

ּבה' האמּונה את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאין

Ìbׁשּבאיןֿערֹו ּבאפן זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ «ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

זֹו ּבעבדה עסק לארץ ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלעבֹודתֹו

הבנה הּצדק BlLוהּכרהBlLמּצד קו "והבין הרמּב"ם: (ּבלׁשֹון ֲִַָָ∆ְַָָ∆ְְְִִֵֶֶַַַַָ

‰BÎp‰ B˙e·zÓ להיֹות הפ "ל ל" הּצּוּוי לאחר ואּלּו ,(" ƒ¿»«¿»ְְְְִִִֶַַַַָ

,'‰ ÁÈÏLצּוּוי מּצד .‰Ba¯‡הּפֹועל ¿ƒ«ִִֵַַ«≈

éðùãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§®̈§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úàåèéøN dúà eàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´

úéa äMàä çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬¨«¦−̈¥¬
:ärøtæè-ïàö Bì-éäéå døeára áéèéä íøáàìe ©§«Ÿ§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ

:íélîâe úðúàå úçôLe íéãárå íéøîçå ø÷áe¨¨Æ©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«
æéBúéa-úàå íéìãb íérâð äòøt-úà | ýåýé òbðéå©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®

:íøáà úLà éøN øác-ìrçéíøáàì äòøô àø÷iå ©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈
-àì änì él úéNr úàf-äî øîàiåék él zãbä ©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬

:àåä EzLàèédúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì ¦§§−¦«¨¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²
:Cìå ç÷ EzLà äpä äzrå äMàì éìëåéìr åöéå ¦−§¦¨®§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²

-ìk-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤¨
:Bì-øLàâéàBzLàå àeä íéøönî íøáà ìriå £¤«©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â§¦§¯

:äaâpä Bnr èBìå Bì-øLà-ìëåáãák íøáàå §¨£¤²§¬¦−©¤«§¨§©§−̈¨¥´
:áäfáe óñka äð÷na ãàîâáâpî åérqîì Cìiå §®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤

äìäà íL äéä-øLà íB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå§©¥«¥®©©¨À£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ
:érä ïéáe ìà-úéa ïéa älçzaãçaænä íB÷î-ìà ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬¨¨«¤§Æ©¦§¥½©

íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøa íL äNr-øLà£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr d zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»
‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ ÈtÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

טֹוב" הרע יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה) ט, ברכות (וכל(ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,Ì‰È¯·‡ ׁשל ְְְֵֶַָָָָָֹ∆¿≈∆ֶ

'מרּכבה' ּבבחינת היּו Ì‰ÈÓÈ)האבֹות Ïk לחטא היא הּכּונה אּלא . ְְִִֶַָָָָָ»¿≈∆ְְִֵֶַַָָָ

ּׁשּגרם  הינּו חּטאים), ּבני ּוׁשלמה אני והיּו (ּכמֹו חּסרֹון ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּלׁשֹון

ּבסדר  האֹור מעּוט ּובדגמת אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹֻחּסרֹון

ׁשּלמעלה  לדרּגה ּביחס אֹור מעּוט יׁש ּדרּגה ׁשּבכל ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ִֶָמּמּנּה.

,éðù
éùéìùäø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈

:íéìäàååì õøàä íúà àNð-àìååcçé úáL §«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®
ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék:åcçé úáL ¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

æ-äð÷î érø ïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
:õøàa áLé æà éføtäå éðrðkäå èBìçøîàiå ®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤©¸Ÿ¤

ðéáe éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáàïéáe E ©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´¥¤½¥¬
érø ïéáe érø:eðçðà íéçà íéLðà-ék Eèàìä Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§£³Ÿ

éðôì õøàä-ìëìàîOä-íà éìrî àð ãøtä E ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦©§´Ÿ
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàåé-úà èBì-àOiå §¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨©¦¨´¤

ä÷Lî dlë ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬ª−̈©§¤®
ýåýé-ïâk äøîr-úàå íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ

iying ,iriax - ci - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ørö äëàa íéøöî õøàkàéúà èBì Bì-øçáiå §¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©©¦§©´À¥µ
ìrî Léà eãøtiå íãwî èBì òqiå ïcøiä økk-ìk̈¦©´©©§¥½©¦©¬−¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬

:åéçàáééøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé íøáà ¨¦«©§−̈¨©´§¤«¤§®̈©§À¨©Æ§¨¥´
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:änéååèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék ¨¨«¨¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´

:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®¨§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«
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ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â(ה (יג, ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ
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'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰) ב"ק) ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿
א) צג,

,ּולאיד) ט ֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית עד LÁeÓaהׁשּפעתֹו , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»ַ

זֹו והׁשּפעה ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאפּלּו

הליכה  ּבלבד, ארעית ׁשכנּות ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחזקה

ּברכה  הן זֹו ׁשכנּות הביאה - קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחד

לאברם הּׁשכינה ּגּלּוי העּדר והן נכסים, רּבּוי יד)ללֹוט, פסוק .(רש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
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:íéBbá-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤
øáàîLå äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ
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:íéúéø÷ äåLaåìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå §¨¥−¦§¨¨«¦§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´
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:õøàå íéîL äð÷ ïBéìr ìûìëïBéìr ìû Ceøáe §¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤¨Æ¥´¤§½
éøö ïbî-øLà:ìkî øNrî Bì-ïziå Eãéa E £¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»

‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

את  ּומצא ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

ראה  ׁשּכאׁשר לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאברם

ּדמהמנּותא, מיכלא מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹוג

ּכדי  לּמלחמה יצא ׁשּבוּדאי הבין הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמּונה

מּצד  מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר נפׁש, מסירּות מּתֹו לֹוט את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהּציל

ֵֶַהּׂשכל.

éùéîçàëLôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´©¤½¤



קמה iying ,iriax - ci - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â(ה (יג, ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ
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'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰) ב"ק) ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿
א) צג,

,ּולאיד) ט ֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית עד LÁeÓaהׁשּפעתֹו , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»ַ

זֹו והׁשּפעה ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאפּלּו

הליכה  ּבלבד, ארעית ׁשכנּות ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחזקה

ּברכה  הן זֹו ׁשכנּות הביאה - קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחד

לאברם הּׁשכינה ּגּלּוי העּדר והן נכסים, רּבּוי יד)ללֹוט, פסוק .(רש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
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Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
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:íãña áLé àeäåâéíøáàì ãbiå èéìtä àáiå §¬¥−¦§«Ÿ©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´
éçà éøîàä àøîî éðìàa ïëL àeäå éøárä̈«¦§¦®§ÁŸ¥̧§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³

:íøáà-úéøá éìra íäå øðr éçàå ìkLàãéòîLiå ¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´
Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À

ìLe øNr äðîL:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå §Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧
-ãr íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ©

:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBçæèiå-ìk úà áL ½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−¨
íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä̈«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬

:írä-úàå íéLpä-úàæéBúàø÷ì íãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼
íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−
:Cìnä ÷îr àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−¥¬¤©¤«¤

çéàeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìr ìàì ïäëèéíøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ

:õøàå íéîL äð÷ ïBéìr ìûìëïBéìr ìû Ceøáe §¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤¨Æ¥´¤§½
éøö ïbî-øLà:ìkî øNrî Bì-ïziå Eãéa E £¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»

‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

את  ּומצא ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

ראה  ׁשּכאׁשר לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאברם

ּדמהמנּותא, מיכלא מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹוג

ּכדי  לּמלחמה יצא ׁשּבוּדאי הבין הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמּונה

מּצד  מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר נפׁש, מסירּות מּתֹו לֹוט את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהּציל

ֵֶַהּׂשכל.

éùéîçàëLôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´©¤½¤



iriayקמו - fi - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéáåèàø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå ¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¸̈
:ìàrîLé øâä äãìé-øLà Bða-íL íøáàæèíøáàå ©§¨¯¤§²£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈

-úà øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤
:íøáàì ìàrîLéñæéàíérLz-ïa íøáà éäéå ¦§¨¥−§©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬

åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå äðL̈−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðàáäðzàå £¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«§¤§¨¬

ðéáe éðéa éúéøá:ãàî ãàîa EúBà äaøàå Eâìtiå §¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ§«Ÿ©¦¬Ÿ
:øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáàãéðà ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ£¦¾
:íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpää-àìå ¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«§«Ÿ

ék íäøáà EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ©§¨½̈¦²
ézúð íéBb ïBîä-áà:Eåãàî ãàîa Eúà éúøôäå ©£¬¦−§©¦«§¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ

ézúðe:eàöé Enî íéëìîe íéBâì E §©¦−§¦®§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»

הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על לכל ‡מֹורה הּדין והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְְִִִִַַַַָָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא ּגם ·הּמצֹות, ּבּה יׁש . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבכל  ואף הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתֹועלת

היא  הּנׁשמה ּבחּיי הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמצֹות

יֹותר. ׂשכלֹו,‚ּבאיןֿערֹו העּדר מּפני וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ׁשּבקּיּום  וההפסד הּטרח על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּוכׁשּיגּדל

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמצוה,

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàíéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½

éøçà Erøæìe:EçEì ézúðåéøçà Erøæìe| úà E §©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´
éøâî õøàíìBò úfçàì ïrðk õøà-ìk úà E ¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©©«£ª©−®̈

:íéýìûì íäì éúééäåèíäøáà-ìà íéýìû øîàiå §¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈
éøçà Erøæå äzà øîLú éúéøa-úà äzàåE §©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−

:íúøãìéíëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàæ §«ŸŸ¨«Ÿ́§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½
éøçà Erøæ ïéáe:øëæ-ìk íëì ìBnä Eàéízìîðe ¥¬©§£−©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«§©§¤¾

éðéa úéøa úBàì äéäå íëúìør øNa úà¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½¥¦−
:íëéðéáeáéøëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe ¥«¥¤«¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈

éa ãéìé íëéúøãìøëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe ú §Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈
:àeä Erøfî àì øLàâéEúéa ãéìé ìBné | ìBnä £¤²¬Ÿ¦©§£−«¦¯¦²§¦¬¥«§−

úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäå Etñk úð÷îe¦§©´©§¤®§¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬
:íìBòãéøNa-úà ìBné-àì øLà øëæ | ìørå ¨«§¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´

éúéøa-úà äénrî àåää Lôpä äúøëðå Búìør̈§¨½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−

:øôäñåèEzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå ¥©«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú-àì«Ÿ¦§¨¬¤§−̈¨®̈¦¬¨−̈§¨«

æèäézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénr éëìî íéBâì äúéäåæéìtiå §¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«©¦¯Ÿ

-äàî ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìr íäøáà©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³¥¨«
-úáä äøN-íàå ãìeé äðL:ãìz äðL íérLz ¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

çéäéçé ìàrîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:Eèéúãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå §¨¤«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤

éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å ïa Eì§Æ¥½§¨¨¬¨¤§−¦§®̈©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬
:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì BzàëìàrîLéìe ¦²¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«§¦§¨¥»

ézrîLBúà éúéøôäå Búà ézëøa | äpä E §©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²
ãéìBé íàéNð øNr-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½

:ìBãb éBâì åézúðeàë÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå §©¦−§¬¨«§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®
:úøçàä äðMa äfä ãrBnì äøN Eì ãìz øLà£¤Á¥¥̧§³¨¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

áë:íäøáà ìrî íéýìû ìriå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©´©¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«
âëéãéìé-ìk úàå Bða ìàrîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³

úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöra íúìør øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨®̈©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàkãëíérLz-ïa íäøáàå ©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«§©̧§¨½̈¤¦§¦¬
:Búìør øNa Bìnäa äðL òLúåäëBða ìàrîLéå ¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½

ìL-ïa:Búìør øNa úà Bìnäa äðL äøNr L ¤§¬¤§¥−¨®̈§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«
åë:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨®̈§¦§¨¥−§«
æëúàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´

:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥®̈¦−Ÿ¦«
ïîéñ é"áãðëî ïîéñ å"ìîð íé÷åñô å"ë÷ ôôô

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

iyy - fh ,eh - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Cì-ç÷ Lëøäåáëíãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå §¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

âë-øLà-ìkî çwà-íàå ìrð-CBøN ãrå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨£¤
:íøáà-úà ézøLrä éðà øîàú àìå Cìãëéãrìa ¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À

eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä eìëà øLà ÷ø©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLà øðr ézàñ ¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáéðãà íøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©´Ÿ¤©§À̈£Ÿ¨³
÷Lî-ïáe éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®¤¤´¤

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéaâéì ïä íøáà øîàiå ¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½
:éúà LøBé éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àìãäpäå ¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−¥¬Ÿ¦«§¦¥̧

øLà íà-ék äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´
érnî àöé:ELøéé àeä Eääöeçä Búà àöBiå ¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨

-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä àð-èaä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦
:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúà øtñì ìëez©−¦§´ŸŸ®̈©´Ÿ¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«

å:ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…
È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â(רש"י) ¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

הרמּב"ם ב)ּכתב י, אּלא (ּתׁשּובה עבד לא . . אבינּו "אברהם ְְְִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לֹומר, ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג אפֹוא מּדּוע וקׁשה, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמאהבה".

את  ראה לא מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא

קּדּוׁש הינּו ה', עבֹודת ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָקּבלת
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הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על לכל ‡מֹורה הּדין והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְְִִִִַַַַָָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא ּגם ·הּמצֹות, ּבּה יׁש . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבכל  ואף הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתֹועלת

היא  הּנׁשמה ּבחּיי הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמצֹות

יֹותר. ׂשכלֹו,‚ּבאיןֿערֹו העּדר מּפני וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ׁשּבקּיּום  וההפסד הּטרח על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּוכׁשּיגּדל

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמצוה,
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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5:335:338:058:058:358:359:379:3617:4817:4718:1018:0917:2918:13קולומביה, בוגוטה )ח(

7:367:449:459:4810:1710:2011:1211:1418:2718:1818:5518:4718:0218:58קנדה, טורונטו )ק(

7:167:249:239:279:559:5910:4910:5218:0117:5118:3018:2017:3518:33קנדה, מונטריאול )ק(

6:557:019:079:109:419:4310:3710:3818:0417:5718:2918:2217:4018:26קפריסין, לרנקה )ק(

8:348:4610:3310:3911:0511:1111:5712:0018:4618:3319:2019:0818:1719:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:088:2010:0810:1410:3910:4511:3011:3418:1918:0518:5418:4117:5018:57רוסיה, מוסקבה )ח(

7:467:559:519:5510:2410:2811:1711:2018:2518:1418:5418:4417:5818:48רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:497:579:5610:0010:2710:3111:2111:2418:3118:2119:0118:5118:0519:03שווייץ, ציריך )ק(

6:076:088:308:319:039:0310:0310:0317:5817:5518:1918:1717:3718:21תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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